
Português

01- Assinale a única alternativa que possui um ditongo.
a) também
b) faísca
c) saíste
d) voo
e) constituí-la

02- Analise as duas sentenças e assinale a alternativa que possui a afirmação correta.
1. Eu me precavenho do que não me interessa.
2. Eu me precavejo do que não me interessa.
a) as duas construções possuem erro.
b) Apenas a primeira está incorreta.
c) As duas estão corretas gramaticalmente.
d) Apenas a segunda está incorreta.
e) As duas estão corretas.

03- Assinale a alternativa com erro de separação silábica.
a) pneu-má-ti-co
b) ru-im
c) abs-ces-so
d) gra-tui-to
e) me-lan-cia

04- Assinale a alternativa que contém as duas construções corretas.
a) O presidentes brasileiros e americanos encontraram–se em Salvador.
    Os presidentes brasileiro e americano encontraram-se em Salvador.
b) Aquela conduta foi considerada de lesa-pátria.
    Aquela conduta foi considerada de leso-patrimônio.
c) O primeiro e segundo degrau da escada serão consertados.
    O primeiro e o segundo degrau da escada serão consertados.
d) Em anexo, foram enviados os documentos solicitados por vocês.
    Anexo, foram enviados os documentos solicitados por vocês.
e) Todos os participantes estavam alertas.
    Todos os participantes estavam alerta.

05- Assinale a alternativa em que encontramos uma oração condicional.
a) Aqui sempre se encontram pessoas correndo.
b) Se ele não comprou o carro eu não sei.
c) Eles não avisaram que a prova havia sido suspensa.
d) Se chover iremos ao jogo assim mesmo.
e) Havia pouco dinheiro na conta da associação de moradores.

Gabarito

01.  A 
Comentário: ditongo  é o encontro de uma vogal e uma semivogal  ou vice-versa na mesma 
sílaba.  Essa questão mostra um ditongo apenas identificado pelo som.  O vocábulo “também” 
possui na última sílaba um som intermediário entre o é e o m. Ao ser pronunciado surgirá o som 
de uma semivogal, semelhante à letra i. A classificação é ditongo nasal decrescente.



02.  A 
Comentário: o verbo precaver é um verbo defectivo, ou seja, não tem conjugação completa. No 
presente do indicativo só há a primeira e a segunda pessoas do plural e não há presente do 
subjuntivo. Nesses casos o ideal é substituir a forma verbal por um sinônimo.

03.  E
Comentário: me-lan-ci-a  – Tanto “i”  como o “a”  são vogais  por  isso devem ficar  em sílabas 
separadas formando assim um hiato.

04.  B 
Comentário: A alternativa que traz as duas construções corretas é a letra pois a palavra leso é 
adjetivo e sempre concorda com o termo,que o sucede (daí lesa-pátria,  leso-patrimônio).  Nas 
outras frases temos os seguintes erros: 
a) na primeira, deve-se repetir o artigo para evitar duplo sentido: O presidente
brasileiro e o americano;
c) se os ordinais não vêm com artigo (ou outro determinante), a flexão é obrigatória: O primeiro e 
segundo degraus" (se houvesse determinação em ambos, a flexão seria facultativa: "O primeiro e 
o segundo degraus/degrau");
d) a palavra anexo funciona como adjetivo e, por isso, deve concordar: "Anexos, foram enviados 
os documentos solicitados por vocês; só é invariável quando aparece na expressão “em anexo” de 
valor adverbial;
e) a palavra alerta é classificada como advérbio e, portanto, não deve ser flexionada: "estavam 
alerta"; a expressão em alerta também é invariável. 

05.  D 
Comentário: a  oração  é  subordinada  adverbial  condicional;  nesse  caso  SE  é  =  caso.  Na 
alternativa “a” o se é pronome apassivador; na “b” e na “c” uma conjunção integrante.


