
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- "Desejo uma fotografia como esta, o senhor vê? - como esta: em que sempre me via com um 
vestido de eterna festa" - O pronome "esta", que ocorre repetido no texto, indica:
a) algo próximo à pessoa de fala 
b) algo próximo a pessoa de quem se fala.
c) algo próximo à pessoa com quem se fala 
d) algo próximo ao leitor 
e) longe de duas pessoas

03- "E a redução da importância relativa do trabalho tornava-o socialmente um pária:..."; a melhor 
definição para o termo "pária" é:
a) escravo;
b) desempregado;
c) excluído;
d) odiado;
e) privilegiado.

04- "E cada qual que se retraísse: todos tinham a impressão do perigo; ninguém queria expor-se a 
queimar a roupa. "No período há:
a) três pronome substantivo demonstrativos 
b) três pronome substantivo indefinidos 
c) dois pronome substantivo e um pronome adjetivo indefinido 
d) três pronome adjetivos indefinidos 
e) três pronomes relativos

05- "Ele foi ___ cidade; dirigiu-se ___ referida pensão e aí,  pondo-se ___ vontade, pediu ___ 
cozinheira um cozido ___ portuguesa":
a) à - à - a - a - à 
b) à - a - a - a - à 
c) a - a - a - à - à 
d) à - à - à - à - à 
e) a - a - a - a - a 

Gabarito
01. A
Comentário: o termo “bastante” é pronome adjetivo indefinido quando antecede um substantivo 
com quem concorda. Quando o mesmo termo está posposto ao substantivo é classificado como 
adjetivo e concorda com o substantivo a quem se refere. A frase ficaria correta da seguinte forma 
Não houve chuvas bastantes para resolver o problema da agricultura.



02.  A
Comentário: é um pronome demonstrativo empregado em relação às pessoas do discurso. “Esta” 
emprega-se quando o termo está perto de quem fala; “essa”, quando está perto da pessoa com 
quem se fala; “aquela”, longe de, pelo menos, duas pessoas.

03. C
Comentário: indiano não pertencente a qualquer casta, considerado impuro e desprezível pela 
tradição  cultural  hinduísta  [Entre  os  párias,  em sua  maioria  descendentes  de  tribos  indianas 
autóctones e insubmissas ao domínio ariano, tb. se incluem os bastardos (pais estrangeiros ou 
pertencentes a castas diferentes), os filhos de meretrizes e os que cometeram graves infrações 
contra preceitos sociais ou religiosos.]
Derivação por  extensão de sentido:  pessoa mantida à margem da sociedade ou excluída do 
convívio social

04. B
Comentário:  “cada  qual”  =  locução  pronominal  indefinida  substantiva;  “todos”  e  “ninguém” 
pronome indefinidos substantivos porque ocupam o lugar do substantivo. Os pronomes adjetivos 
acompanham o substantivo.

05. D
Comentário: o verbo “ir”é regido pela preposição A + o artigo que antecede a palavra “cidade” 
acontece o fenômeno da crase; o mesmo acontece o  verbo “dirigir-se” cuja regência também se 
dá com a preposição A; a locução adverbial feminina”a vontade é craseada como toda locução 
adverbial feminina excetuando as de instrumento; a regência do verbo pedir também se dá com a 
preposição A
E o cozido é à moda de Portugal, ou seja, do jeito que se faz em Portugal.


