
Português

01. Indique a opção em que a grafia está correta de acordo com a norma culta.
a) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
b) O cargo por que você esperava foi preenchido.
c) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
d) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
e) Não entendo porque certas pessoas são tão infelizes.

02. Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL de concordância.
a) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
b) Houveram outros candidatos com destaque.
c) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
d) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
e) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos experimentos.

03. Indique a opção que contém uma oração subordinada que está corretamente introduzida por 
um pronome relativo.
a) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser humano é ingerir menos produtos 
químicos.
b) As diversas drogas cujos os componentes são de origem laboratorial trazem maiores danos à 
saúde.
c)  As  descobertas  que  falam  estes  relatórios  sobre  a  felicidade  eram  já  esperadas  pela 
comunidade científica.
d) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente felicidade são nocivos à saúde.
e) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres relatavam o que o grande público 
esperava.

04. Marque a opção em que a palavra é escrita com S.
a) Avare__a.
b) Apra__ível.
c) Ra__ão.
d) De__ertas.
e) Cafe__al.

05. O vocábulo cuja acentuação gráfica se justifica segundo a mesma regra observada na palavra 
“português”é:
a) dicionários
b) pródigo
c) inteligível
d) entendê-los
e) três

Gabarito
01. B
Comentário: Na letra em questão, há uma equivalência com o pronome relativo “pelo qual”.

02. B
Comentário: O verbo “haver” no sentido de existir, ocorrer ou acontecer é impessoal, ou seja, não 
varia; sendo assim, a forma correta seria: “Houve outros candidatos com destaque.”



03. E
Comentário:  O pronome relativo é precedido pela preposição “a” em conseqüência de o nome 
seguinte “acesso” exigir essa preposição.

04. D
Comentário: A única palavra escrita com S é “desertas”. As demais são grafadas com Z.

05. D
Comentário: A palavra “português” é uma oxítona terminada por “ES”, assim como a forma verbal 
“entendê-los”;  tendo  em  vista,  que  o  pronome  “los”  não  é  considerado  para  análise  em 
acentuação.


