
PORTUGUÊS

01. "Crianças de dez,  oito e até seis  anos de idade tinham inteligência bastante para serem 
treinadas..."; a frase a seguir em que a palavra bastante está incorretamente empregada é:
a) não houve chuvas bastante para resolver o problema da agricultura; 
b) tinha bastantes chances de conseguir o emprego;
c) não trabalhou nesses dias o bastante para repor o tempo perdido;
d) não possuía amigos bastante competentes para o trabalho;
e) as novas tecnologias eram bastante prejudiciais aos trabalhadores.

02. ___ pessoas ___ quais oferecera seu trabalho deram-lhe ___ costas,quando ele recorreu ___ 
elas. Assinale a alternativa que completa e correta e respectivamente as lacunas do período 
acima.
a) As - às - as - a
b) Às - as - às - à
c) Às - às - às - a
d) As - as - as - a
e) As - às - as – à

03.  Se quiser entender os poemas, _______ os versos e _______. Não ______ que o texto 
literário se entrega ao leitor totalmente através de uma simples leitura. Assinale a alternativa que 
completa correta e respectivamente as lacunas do trecho acima.
a) releie - reflite - pense
b) releia - reflita - pense
c) releia - reflita - pensa
d) relê - reflete - pense
e) releie - reflita - pensa

04. A alternativa que mostra adjetivo e substantivo cognato (da mesma família de palavras) de 
forma correta é:
a) frágil / fragilidade;
b) pureza / apuro;
c) constante / continuidade;
d) permanente / pertences;
e) predador / pedra.

05. Matilha  é um substantivo de ideia coletiva, como:
a) bananada;
b) colherada;
c) pincelada;
d) mesada;
e) boiada.

GABARITO
01. A
Comentário: nesse caso a palavra “bastante” é um adjetivo e sinônimo de “suficiente” e deve ser 
flexionada de acordo com o substantivo a que se  refere..

02. A
Comentário: artigo, preposição +pronome relativo “a qual”, substantivo e preposição.



03. B
Comentário: todos as formas verbais estão na terceira pessoa do singular.

04. A
Comentário: é o único par que tem a mesma raiz.

05. E
Comentário: substantivo que classifica elementos da mesma espécie.


