
Português

01- Na frase “Ele é um cidadão intimorato “. O vocábulo é parônimo de intemerato. Assinale 
a frase em que há um erro no emprego da palavra parônima destacada:
(A) Depois da explosão as pessoas emergiram da fumaça.
(B) Depois de várias horas de estudos ficamos lassos.
(C)  Com  tanta  confusão  causada  pela  afirmativa  equivocada,  as  pessoas  esperavam  uma 
ratificação do dono das palavras.
(D) Visitamos, na ultima viagem ao Rio de Janeiro, o paço Imperial.
(E) O advogado perdeu a causa porque estava desapercebido de provas.

02- Marque a alternativa em que a função sintática do termo destacado destoa das outras:
(A) Delicado traço cor da luz,  que ela ia passando ente os fios estendidos, enquanto lá fora a 
claridade da manhã desenhava o horizonte;
(B) Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que ela nunca 
acabava;
(C) “Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete.”;
(D) “Tecer era tudo o que fazia.”;
(E) “Tecer era tudo o que queria fazer.”.

03- “A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora”.
Observe o uso de porque na frase acima. Agora, analise as seguintes frases:
I. Porque desistir de uma vida porque lutamos há tanto tempo?
II. Todos ignoram o porquê de nossa luta. .
III. A vida seguia tranquilamente porque lutávamos muito. 
IV. A situação não deve mudar por quê? 
V. Pergunto porque a vida dói tanto em nós.
VI. Luto porque amo a vida.
Assinale a única alternativa CORRETA.
(A) As frases I e III são as únicas corretas.
(B) As frases I, III e V são as únicas corretas.
(C) As frases VI é a única correta.
(D) Somente a frase IV é incorreta.
(E) Na frase II, o porquê é um substantivo.

04- Quanto à concordância verbal, marque a alternativa em que não houve erro.
(A) As relações amorosas haviam de ser mais preservadas;
(B) Pode existir problemas afetivos em qualquer relacionamento;
(C) Nunca se fez estudos a respeito de relacionamentos afetivos;
(D) Devem haver pessoas que vivam bem e harmoniosamente;
(E) Hão de haver amores eternos.

05- A afetividade não tem lado de fora. O que está fora da afetividade seria desumano, pois  
ela nada mais é que a relação entre as pessoas. A respeito do uso do vocábulo “pois” no 
fragmento, pode-se afirmar que se trata de:
(A)  uma  conjunção  subordinativa  que  estabelece  conexão  entre  as  orações  introduzindo 
explicação;
(B) uma preposição que estabelece conexão entre períodos coordenativos introduzindo valor de 
conseqüência;
(C) uma conjunção coordenativa que estabelece conexão entre as orações introduzindo valor de 
alternância;
(D) um pronome relativo que introduz uma oração relativa explicativa retomando a expressão 



“afetividade”;
(E) uma conjunção coordenativa que estabelece conexão entre as orações introduzindo valor de 
explicação.

Gabarito
01. C
Comentário: Com tanta confusão causada pela afirmativa equivocada, as pessoas esperavam 
uma retificação do dono das palavras.

02. C 
Comentário: o “que”em todas as alternativas são pronomes relativos na função de objeto direto 
ena alternativa C exerce a função de sujeito

03. E 
Comentário: 
I. Por que desistir de uma vida por que lutamos há tanto tempo? – Interrogativa direta e pronome 
relativo preposicionado
II. Todos ignoram o porquê de nossa luta. = o motivo = substantivo
III. A vida seguia tranquilamente porque lutávamos muito. = pois
IV.  A situação  não  deve  mudar  por  quê?  Seguido  imediatamente  de  qualquer  pontuação  é 
acentuado
V. Pergunto por que a vida dói tanto em nós.= interrogativa indireta
VI. Luto porque amo a vida. = pois

04. A
Comentário:  (B) Podem existir problemas afetivos em qualquer relacionamento; existir é pessoal é 
concorda com o sujeito
(C) Nunca se fizeram estudos a respeito de relacionamentos afetivos; pronome apassivador, o 
verbo concorda com o sujeito da voz passiva
(D) Deve haver pessoas que vivam bem e harmoniosamente; “haver” impessoal não tem plural 
porque está numa oração sem sujeito
(E) Há de haver amores eternos. haver” impessoal não tem plural porque está numa oração sem sujeito

05. E
Comentário: a oração introduzida pela conjunção é uma coordenativa explicativa.


