
LÍNGUA PORTUGUESA

01. “Não se fazem mais leis antes dos problemas acontecerem.”
Marque a alternativa incorreta sobre o período acima:
a) Não há erro de concordância; pois,  nas duas orações, o verbo concorda com o sujeito em 
número e pessoa.
b) Embora não haja erro de concordância, há um solecismo, visto que o sujeito não pode ser 
preposicionado.
c) “mais” é um adjunto adnominal e , morfologicamente, um pronome adjetivo indefinido.
d) O verbo fazer deveria estar na terceira pessoa do singular, pois o “se” indetermina o sujeito; 
visto que problemas é um termo preposicionado.

02. Na oração “Em 1846 foi inventada a anestesia”, estão presentes:
I - Um verbo transitivo direto “inventar” e um objeto direto “anestesia”
II - Um adjunto adverbial de tempo “em 1846” e um sujeito paciente “anestesia”
III - Um verbo na voz passiva analítica “foi inventada”

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
a) somente I               
b) somente II e III
c) somente II                    
d) somente III

03. Assinale a seqüência de palavras acentuadas pela mesma regra gramatical:
a) Cenário, circunstância, hífen, águia.
b) Está, já, café, jacá.
c) Eletrônica, gênero, bônus, ônibus.
d) Cenário, águia, referência, série.

04. Assinale a frase em que o acento indicativo de crase foi mal empregado:
a) Chegou à uma hora, pontualmente.
b) Os pescadores pegaram o peixe à unha.
c) Saída de veículos à 200 metros.
d) Sua simpatia pelo governo cubano levou-o a vestir-se à Fidel.

05. “Fizeram-me um convite para a festa”. Na expressão grifada temos um:
a) Adjunto adnominal.
b) Complemento verbal.
c) Complemento nominal.
d) Objeto indireto.

06. “ ... levaram a adotar ...” / “ ... a sua morte ...” / “ ... não a pôs ...” - As três ocorrências do “a” 
são, respectivamente:
a) pronome – artigo – pronome
b) preposição – artigo – pronome
c) artigo – artigo – preposição
d) artigo – pronome – pronome



07. Aponte a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase:

“Andou  __________  como  alguém  _______  em  ________  testemumho  de  resignação,  entre 
________ campanhas.

a) à-toa – a toa – fragrante – flagrantes
b) a toa – à-toa – flagrante – flagrantes
c) à toa – à-toa – flagrante – fragrantes
d) atoa – a toa – fragrante – flagrantes

O MEU GURI
(Chico Buarque)

Quando, seu moço, nasceu meu rebento
Não era o momento dele rebentar
Já foi nascendo com cara de fome
E eu não tinha nem nome para lhe dar
Como fui levando, não sei lhe explicar
Fui assim levando ele a me levar
E na sua meninice ele um dia me disse
Que chegava lá
Olha aí

Olha aí, ai o meu guri, olha aí
Olha aí, é o meu guri
E ele chega
Chega suado e veloz do batente
E traz sempre um presente pra me encabular
Tanta corrente de ouro, seu moço
Que haja pescoço pra enfiar
Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro
Chave, caderneta, terço e patuá.

08. O trecho “Não era momento dele rebentar”, Chico Buarque quer dizer que:
a) o guri havia nascido em ocasião inapropriada.
b) o rebento tinha nascido em momento certo.
c) o guri era o primogênito de uma prole numerosa.
d) o rebento nasceu desnutrido e com ares de fidalgo.

09. Analisando-se a música de Chico Buarque, conclui-se que:
a) enquanto no monossílabo “ai” existe um ditongo, no termo “aí”, há a presença de um hiato.
b) na primeira linha, as duas vírgulas separam o aposto “seu moço.”
c) a tonicidade do termo “guri” recai na penúltima sílaba e, por ser terminado em “i”, não pode ser 
acentuado.
d) a última palavra da música, “patuá”, é acentuada, por ser paroxítona terminada em “a”.

Só tratam ele de coronel... Foi ele que mandou dinheiro pra gente vim... Vamos trabaiá em  
terra dele... Diz que só pé de café tem tanto que nem se pode contar... Então riam e afastavam  
para longe, como improcedentes e falsas, as afirmações dos que voltavam. Também nem todo  
mundo pode se dar bem e ser feliz, prosperar e enricar. Alguns hão de ser pobres a vida toda.  
Esse era o raciocínio das mulheres, mas cada uma se colocava entre os prováveis ricos e felizes.  



Era assim que esperavam o navio em Juazeiro.
        AMADO, Jorge. Seara Vermelha. In: Literatura Brasileira: das origens aos nosso dias. 

José de Nicola. São Paulo: Scipione, p.370. 2003.

10. Em qual alternativa o texto afirma que a felicidade não é uma realidade de todos?
a) “Foi ele que mandou dinheiro pra gente vim...”
b) “...como improcedentes e falsas, as afirmações dos que voltavam.”
c) “Também nem todo mundo pode se dar bem e ser feliz...”
d) “Esse era o raciocínio das mulheres...”

GABARITO

01. D
Comentários:  O  se  transforma a voz ativa em voz passiva; o  objeto direto da ativa passa a 
funcionar como sujeito paciente, configurando uma voz passiva sintética ou pronominal..

02. B
Comentários: Na ordem direta teríamos: A anestesia foi inventada em 1846. A voz em questão 
é passiva analítica; o sujeito é paciente; em 1846 é um adjunto adverbial de tempo.

03. C
Comentários: Na  alternativa  D,  todas  as  palavras  recebem  acento,  pois  são  paroxítonas 
terminadas em ditongo oral. 

04. C
Comentários: A antes de expressão no plural é apenas preposição, portanto, não recebe acento 
indicativo de crase.

05. C
Comentários: Para festa completa o sentido de um substantivo abstrato (convite) obs. é abstrato 
por indicar ação.

06. B
Comentários:  Ver comentário  questão 05;.  “não  a pôs...”   a = a ela (pronome substantivo  
pessoal oblíquo átono – objeto direto do verbo pôr)

07. C
Comentários:  à-toa  é  um adjetivo;  à  toa é  uma locução  adverbial  de  modo;  flagra  =  pegar 
cometendo delito; fragrância = cheiro;

08. A
Comentários: Rebentar significa nascer, ou seja, não era momento de ele nascer.

09. A
Comentários: b) O termo sintático entre vírgulas é um vocativo; 
c) guri é uma palavra oxítona terminada em i, por isso não pode ser acentuada graficamente; 
d) “patuá” é acentuada por ser oxítona terminada em a. 

10. C 


