
PORTUGUÊS

01. Quanto ao acento grave indicativo de crase, indique a alternativa incorreta:
a) Comprou a prazo o presente do dia do amigo.
b) Iremos a Portugal e à Espanha nas próximas férias.
c) Só se deve voltar a procurar o amigo na certeza do abraço.
d) Sua amizade é igual à que eu procura há muito tempo.
e) Dirigiu-se à esta amiga e não àquela.

02. Nas frases:
1. Ela tem um quê de interessante que agrada a todos.
2. Que dia é o dia do amigo?
3. Minha esperança era que você fosse meu amigo.
As palavras grifadas são respectivamente:
a) substantivo – conjunção – preposição
b) substantivo – pronome – conjunção
c) pronome – conjunção – substantivo
d) interjeição – advérbio – conjunção
e) advérbio – substantivo – substantivo 

03. Indique a alternativa em que há uma forma verbal grafada incorretamente:
a) Surpreendemo-nos com a beleza daquela amizade.
b) Como faltaram pessoas, entretive-me lendo texto sobre amizade.
c) As pessoas sensatas relêm seus escritos antes de assiná-los.
d) Pedíamos-lhe noticias todos os dias.
e) Uma vez que divirjo dessas pessoas contribuo para meu crescimento.

04. Indique a opção em que não há uniformidade no tratamento das pessoas do discurso.
a) Reflete demoradamente antes que te decidas por uma profissão.
b) Vai em paz e não peques mais.
c) Tu sabes, não ajas sem pensar.
d) Desconfie dos que te fazem elogios exagerados.
e) Sê feliz e não te importes com os outros.

05. Marque a alternativa em que, pluralizando-se o termo em destaque o verbo permanecerá no
singular.
a) De nada adiantou o seu esforço.
b) Não se dispunha, na ocasião, de melhor companhia.
c) A homem educado não convém tal procedimento.
d) Via-se o amigo à distância.
e) A mim não interessa tal assunto.

06. Quanto à colocação pronominal, marque a alternativa com erro:
a) Quando se descuidou dos amigos, ficou completamente sozinho.
b) os convidados vinham-se aproximando da mesa.
c) Poucos se apresentaram durante a cerimônia.
d) A lua parecia que movimentava-se aos poucos.
e) Colocar-me-ei à disposição dos interessados.

07. “Um artista é uma condição de vida, um modo de enfrentar o mundo. Você pode ser um artista
maior e estar numa fase péssima, o que não faz com que você seja menor, mas esteja menor.”
(Antonio Dias, pintor).  Nesta declaração a oposição entre os verbos ser e estar se manifesta,



respectivamente, em:
a) estado /ação;
b) permanência / transitoriedade;
c) aparência / essência;
d) qualidade / quantidade;
e) continuidade / interrupção.

08. Em muitos casos, as formas nominais dos verbos podem ser substituídas por substantivos
cognatos; o segmento abaixo em que a substituição foi feita de forma INADEQUADA é:
a) “...a resultante possibilidade de se planejar, com dados concretos, as medidas...” – a resultante
possibilidade de planejamento, com dados concretos, das medidas;
b)  “...as  medidas  destinadas a  superar  as  deficiências  existentes.”-  as  medidas destinadas  à
superioridade das medidas existentes;
c) “...oportunidades para intervir, e tudo o mais.”- oportunidades para intervenção, e tudo o mais.
d) “Ninguém procura pesquisar a verdade...”- Ninguém procura a pesquisa da verdade;
e)  “Ainda  não  se  procurou  verificar  a  realidade...”-  Ainda  não  se  procurou  a  verificação  da
realidade.

09.  “Se quiser, eu passo depois pra vocês.” A vírgula no período indica que :
a) a oração subordinada está anteposta à principal
b) a segunda oração é coordenada assindética;
c) a primeira oração é principal e a segunda, subordinada;
d) as duas orações são subordinadas;
e) as duas orações são coordenadas

10.  Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma
culta:
a) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova.
b) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha.
c) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui.
d) Bateu três horas quando o entrevistador chegou.
e) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo.

GABARITO
01. E
Comentário: Não há crase antes do pronome demonstrativo.

02. B
Comentário:  Substantivo  equivale  a  um  nome  qualquer  (jeito)  e  nesse  caso  será  sempre
acentuado; pronome adjetivo indefinido acompanha um substantivo; conjunção integrante introduz
uma oração subordinada substantiva, nesse caso, predicativa.

03. C
Comentário: a forma verbal correta é releem – terceira pessoa do plural do verbo reler derivado
do verbo ler que perdeu o acento depois da reforma ortográfica.

04. D
Comentário: Desconfia (tu) dos que te fazem elogios exagerados. Desconfie (você) dos que lhe
fazem elogios exagerados.



05. B
Comentário:  O verbo deve concordar com o sujeito, diz a regra de concordância verbal.  Dos
termos  grifados,  só  não  desempenha  a  função  de  sujeito  “de  melhor  companhia”  que  é
complemento do verbo transitivo indireto e por isso classificado como objeto indireto. O sujeito
dessa frase é indeterminado e  como não se identifica  o sujeito  o  verbo não tem com quem
concordar.

06. D
Comentário: deve ocorrer a próclise porque a conjunção integrante atrai o pronome obliquo.

07. B
Comentário: o verbo ser indica a certeza do posto e o verbo estar trabalha com mudanças.

08. B
Comentário: superação

09. A
Comentário: a oração subordinada adverbial condicional está anteposta à principal e toda vez
que isso acontecer com as adverbiais a vírgula deve separá-las.

10. C
Comentário: fazer indicando tempo decorrido é impessoal e permanece no singular.
a) Havia muitos candidatos esperando a hora da prova.
b) Choveram pedaços de granizo na serra gaúcha.
d) Bateram três horas quando o entrevistador chegou.
e) Fui eu que abri a porta para o agente do censo.


