
PORTUGUÊS

01. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:
I. Localizei o site ________ ele tem acesso.
II. Aquele é o professor __________ sou grato.
a) a que - a quem
b) que - a quem
c) a que - que
d) que - que
e) que - de que

02. Considere as orações:
I. É proibido cerveja nas escolas.
II. Aconteceram bastantes tumultos durante o evento.
III. Amor, filhos e amigos, tudo fazem parte da minha vida.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) nenhuma está correta
e) todas estão corretas.

03. Em palavras compostas em que o prefixo termina em vogal, e o segundo elemento começa
por  r  ou  s,  estas  consoantes  ficam  dobradas  (contra+regra  =  contrarregra  –  anti+social  =
antissocial).
Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas segundo essa norma.
a) mini - aula ; ante + ontem
b) extra + vagante – peri + frase
c) anti + revolucionário ; ultra + som
d) anti + higiênico ; menos + prezar
e) contra + dizer ; semi + círculo

04. Há erro no emprego do pronome sublinhado, de acordo com a regência verbal, em:
a) Os requerimentos que ele visava eram de outra pessoa.
b) As passagens a que ele aspirava não serão oferecidas a ninguém.
c) São várias as oportunidades de trabalho das quais ele desconfia.
d) Os projetos a cuja elaboração ele assistira foram elogiados.
e) As testemunhas que o advogado se refere não foram suficientemente convincentes.

05. O verbo sublinhado que está na voz passiva com pronome apassivador (voz passiva sintética)
é:
a) Esperou-se por dias melhores naquele casamento.
b) As crianças se feriram ao pularem do muro alto.
c) Elas se amam por razões misteriosas.
d) Escrevem-se cartas de amor a qualquer hora.
e) Todos se queixaram da nova medida provisória

06. A palavra que não apresenta mudança de vogal tônica na formação de seu plural é:
a) socorro;
b) forno;
c) bolso;
d) posto;



e) miolo.

07. Seguem a mesma regra de acentuação gráfica todos os vocábulos da seguinte alternativa:
a) é – aí – até.
b) século – céu – café.
c) dominó – têxtil – exigência.
d) destruíram – baía – heroísmo.
e) moléculas – máquinas – órfãos.

08. O vocábulo destacado está em DESACORDO com o registro culto e formal da língua, quanto
à flexão de gênero ou número, em
a) Havia menas ilusões no seu comportamento.
b) É necessário calma para falar do outro.
c) Entre mim e você há divergências bastantes.
d) Ela permanecia meio preocupada consigo mesma.
e) Como falavam mal de todos, ficavam sós.

09. As razões _________ não simpatizo com você são muitas.
Não faça críticas negativas, _________ se arrependerá.
O que eu disser poderá ser _________ interpretado.
A opção cuja sequência completa, corretamente, as sentenças acima é
a) por quê – senão – mal
b) por que – senão – mal
c) porquê – se não – mal
d) porque – se não – mau
e) porque – senão – mau

10. Assinale a sentença em que a concordância verbal está correta, de acordo com a norma culta
da língua.
a) Aconteceu muitos fatos importantes no último fim de semana.
b) Existe desportistas que usam roupas bem coloridas.
c) A maioria das crianças gosta de brincar de corrida.
d) Até pouco tempo, não haviam muitas pesquisas sobre o modo de correr dos animais.
e) O tempo bom e a temperatura amena da manhã convida a uma corrida ao ar livre.

GABARITO

01. A
Comentário: questão de emprego dos pronomes relativos. O verbo ou o nome da oração adjetiva
se forem regido por preposição, essa migrará para antes do pronome relativo; acesso A; grato A

02. C
Comentário: questão de concordância nominal e verbal. A frase III está incorreta porque o verbo,
nesse caso, concorda com o aposto resumitivo. Proibido na frase I porque não há determinante; e
na frase II o bastante é pronome indefinido adjetivo e concorda com o substantivo.

03. C
Comentário: antirrevolucionário e ultrassom



04. E
Comentário: o verbo referir-se pede obrigatoriamente a preposição a e no emprego do pronome
relativo essa preposição migra para antes do pronome.

05. D
Comentário: o verbo transitivo direto + SE = pronome apassivador exemplifica uma voz
passiva sintética ou pronominal
a) Esperou-se por dias melhores naquele casamento. (pronome indeterminador do sujeito –voz
ativa).
b) As crianças se feriram ao pularem do muro alto. (pronome reflexivo)
c) Elas se amam por razões misteriosas.(pronome reflexivo)
e) Todos se queixaram da nova medida provisória.(parte integrante do verbo)

06. C
Comentário: todas as palavras fazem plural metafônico, isto é, a vogal O é fechada no singular e
aberta no plural a única exceção dentre as palavras listadas é bolso em cujo plural o O permanece
fechado.

07. D
Comentário: As vogais I e U seguidas ou não de S quando são a segunda vogal de um hiato não
precedido de ditongo devem ser acentuadas.

08. A
Comentário: menos é advérbio e por isso não deve ser flexionado. Sua forma é invariável.

09. B
Comentário: por que = pelas quais; senão = caso contrário; mal X bem.

10. C
Comentário:  em “A maioria das crianças...” tanto o verbo pode concordar com “maioria” como
com “crianças”
a) Aconteceram muitos fatos importantes no último fim de semana.
b) Existem desportistas que usam roupas bem coloridas.
d) Até pouco tempo, não havia muitas pesquisas sobre o modo de correr dos animais.
e) O tempo bom e a temperatura amena da manhã convidam a uma corrida ao ar livre.


