
LÍNGUA PORTUGUESA

01. Surgiram ........ de criminosos, que transformaram os presídios em ........ do crime organizado.
As lacunas da frase acima estão corretamente preenchidas por
a) facções - quartéis - general
b) facções - quartéis - generais
c) facções - quartel - generais
d) facçãos - quartéis - generais
e) facçãos - quartel - generais

02. É  correto  afirmar  que  quanto  às  regras  de  acentuação, as  palavras  infância,  suscetível, 
destruída são respectivamente:
a) Paroxítona, paroxítona e paroxítona
b) Paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em EL e proparoxítona
c) Paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em L e o Í é a segunda letra do hiato 
sem a presença anterior de um ditongo.
d) As três palavras são oxítonas
e) O novo acordo ortográfico dispensou o acento gráfico dessas palavras.

03. Está correto o emprego da expressão sublinhada na frase:
a))Os bons salários a que os jovens aspiram são cada vez mais improváveis.
b) É mínimo o salário no qual os empresários julgam retribuir o esforço dos estagiários.
c) O assunto de cujo se trata no texto diz respeito às exigências que se colocam aos jovens.
d) São desafiadores os novos terrenos com que os jovens se prontificam a explorar.
e)  Seria  preciso  de  que se  oferecessem oportunidades  reais  aos  jovens  pretendentes  a  um 
emprego.

04.  O verbo  indicado  entre  parênteses  adotará  obrigatoriamente  uma  forma  do  plural  ao  se 
flexionar na seguinte frase:
a) É irrisório o que nas empresas se (oferecer) aos jovens estagiários.
b) Os terrenos novos nos quais (dever) se aventurar o jovem de hoje são seu grande desafio.
c) Se não (haver) outras razões, a juventude e o entusiasmo deveriam bastar para se valorizar o 
jovem.
d)) Como não se (valorizar), num jovem, as qualidades naturais da mocidade, ele sai prejudicado.
e) Quanto aos adolescentes, nenhuma época lhes (parecer) tão injusta quanto a nossa.

05. Transpondo-se para a voz ativa a frase Seu corpo nunca fora tocado por um homem, a forma 
verbal resultante será
a) tinha sido tocado.
b) teriam tocado.
c) tocaria.
d) teria sido tocado.
e))tocara.

06. Quanto às normas de concordância verbal e nominal, a frase inteiramente correta é:
a) A onda de explosões e atentados deixaram assustadiços toda a população da metrópole.
b))  A única das alegações suas com a qual concordo é a mesma que foi acolhida pelos meus 
sócios.
c) Quem tem de se fazer merecedor da minha confiança é eles, para que eu lhes dê meu voto 
com toda a convicção.
d) Muita gente, com o passar dos anos, vão modificando a opinião e tornando-se cada vez mais 



pessimistas.
e) Não lhes parecem estranho que todo mundo se mostrem nossos aliados, assim, de repente?

07. A concordância está inteiramente correta na frase:
a)) Ao longo da História, líderes religiosos e políticos, de vastíssimo conhecimento, ordenaram a 
destruição de livros.
b) Paixões humanas podem serem destrutivas, como documenta diversas obras históricas em 
épocas e lugares diferentes.
c)  Conta  a  História  que  teria  sido  destruído  obras  importantes  e  significativas  para  o 
desenvolvimento cultural da humanidade.
d) É assustador os relatos de danos causados a instituições culturais no Iraque, após a invasão do 
exército americano.
e) A queima de livros em diferentes épocas históricas atestam a força destruidora do fanatismo, 
tanto político quanto religioso.

08. Está bem observada a necessidade dos sinais de crase na seguinte frase:
a) Quando os filhos passam à interpelar os valores de seus pais, consideram-se aptos à afirmar 
os seus próprios.
b) O jovem fica à uma distância cada vez maior das poucas oportunidades que ainda estão à lhes 
oferecer.
c) Daqui à pouco vão dizer que são os jovens os principais responsáveis pelo círculo vicioso à que 
o texto se refere.
d)  Apresentam-se,  à  toda  vaga  oferecida,  candidatos  dispostos  à  disputá-la  da  forma  mais 
aguerrida.
e)) Não se notam, à medida que o tempo passa, avanços significativos nas condições de trabalho 
oferecidas à juventude.

09. “O melhor é recorrer ao bom senso.”
A mesma regência exigida pelo verbo grifado acima está na frase:
a) Estuda seus movimentos e pontos fracos.
b) Não ostentar jóias nem outros objetos de valor.
c) Fazer referência aos amigos distantes. 
d) andar com bolsas e sacolas junto ao corpo. 
e) A observação do movimento também ajuda.

10. É preciso corrigir a forma do plural de uma das palavras da frase:
a) Quaisquer que sejam nossas opções, será difícil tomarmos uma decisão.
b) Nenhum desses salvo-condutos os livrará da detenção.
c))Os distintos caráteres das personagens de um romance devem ser bem definidos.
d) Estão correndo vários abaixo-assinados contra as últimas demissões.
e) Encontrei muitos senões nos documentos que os dois tabeliães expedirão.

GABARITO

01. B
Comentários: Questão de ortografia

02. C 
Comentários: questão de regra de acentuação gráfica; a própria questão já é sua justificativa. 



03. A
Comentários: Questão de emprego dos pronomes relativos. A preposição exigida pelo verbo da 
oração  adjetiva  deve  migrar  para  antes  do  pronome  relativo.  O  “cujo”  e  flexões  deve  ser 
empregado entre dois substantivos. 
b) É mínimo o salário ao qual os empresários julgam retribuir o esforço dos estagiários.
c) O assunto de que se trata no texto diz respeito às exigências que se colocam aos jovens.
d) São desafiadores os novos terrenos que os jovens se prontificam a explorar.
e) Seria preciso  que se oferecessem oportunidades reais aos jovens pretendentes a um emprego.

04. D
Comentários: A voz da frase está na passiva sintética e o sujeito é “as qualidades naturais” e o 
verbo deve concordar com ele.  A frase correta seria “Como não se valorizam...as qualidades 
naturais...”

05. E
Comentários: O tempo da forma verbal do verbo auxiliar na voz passiva deve ser conservado na 
voz ativa.

06. B
Comentários: a)  A onda  de  explosões  e  atentados  deixou  assustada  toda  a  população  da 
metrópole.
c) Quem tem de se fazer merecedor da minha confiança são eles, para que eu lhes dê meu voto 
com toda a convicção.
d) Muita gente, com o passar dos anos, vai modificando a opinião e tornando-se cada vez mais 
pessimistas.
e) Não lhes parece estranho que todo mundo se mostre nosso aliado, assim, de repente?

07. A
Comentários: O verbo deve concordar com o sujeito.
b)  Paixões humanas podem ser  destrutivas,  como documentam diversas obras  históricas  em 
épocas e lugares diferentes.
c)  Conta  a  História  que  teriam  sido  destruídas  obras  importantes  e  significativas  para  o 
desenvolvimento cultural da humanidade.
d) São assustadores os relatos de danos causados a instituições culturais  no Iraque,  após a 
invasão do exército americano.
e) A queima de livros em diferentes épocas históricas atesta a força destruidora do fanatismo, 
tanto político quanto religioso.

08. E
Comentários: Toda locução adverbial feminina deve ser craseada para evitar a ambiguidade.
a) Quando os filhos passam à interpelar os valores de seus pais, consideram-se aptos à afirmar 
os seus próprios.(antes de verbo não há crase)
b) O jovem fica à uma distância cada vez maior das poucas oportunidades que ainda estão à lhes 
oferecer. (antes de artigo indefinido não há crase)
c) Daqui à pouco vão dizer que são os jovens os principais responsáveis pelo círculo vicioso à que 
o texto se refere. (antes de pronome indefinido não há crase)
d)  Apresentam-se,  à  toda  vaga  oferecida,  candidatos  dispostos  à  disputá-la  da  forma  mais 
aguerrida. (antes de pronome indefinido não há crase)



09. C
Comentários: Verbo transitivo indireto com a preposição a

10. C
Comentários: caracteres


