
PORTUGUÊS

01. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas da frase seguinte:
Os pesquisadores e o Governo frequentemente assumem posições distintas ante os problemas 
nacionais: ________se preocupam com a fundamentação científica, enquanto ___se guia mais 
pelos interesses políticos.
a) aqueles, este
b) esses, aquele
c) estes, esse
d) estes, aquele
e) aqueles, aquele

02. Parece-nos plausível que venha a ocorrer exacerbação dos ânimos, pois a decisão foi tomada 
arbitrariamente. 
Têm significação oposta à dos termos sublinhados na frase acima, respectivamente:
a) inverossímil, pacificação, pressurosamente.
b) inadmissível, apaziguamento, criteriosamente.
c) inaceitável, apaziguamento, gratuitamente.
d) inadmissível, arrefecimento, injustificadamente.
e) reprovável, tensionamento, sensatamente.

03. A frase construída de forma inteiramente correta é:
a) Não apreciei o filme que tantos dizem ter gostado.
b) A exposição a que resolvi prestigiar era um desastre.
c) A peça cuja execução ele mais se esmerou foi a de Mozart.
d) Ainda que comigo venham a discordar, editarei o livro.
e) Não é um romance por cujo estilo me sinta atraído.

04. Assinale a alternativa correta:
a) Em “Fora o destino que lhe guiara” – a regência verbal está correta.
b)  Em  “A cigarra  começa  a  cantar  assim  que  a  primavera  a  desperta”  –  nas  suas  quatro 
ocorrências do período anterior, a palavra a classifica-se, respectivamente, como: artigo, pronome, 
artigo, preposição.
c) Em “Os candidatos esperam angustiados, o resultado da prova” – está correto o uso da vírgula.
d) Em “Achei-o meio triste, com ar abatido” – o termo destacado tem valor de advérbio.
e) Tenho o previlégio de contar com sua amizade.

05. Assinale a alternativa correta:
a) Em “Aqueles famosos atores da novela prestigiaram o presidente” – “Aqueles famosos atores 
da novela” constitui o sujeito; “atores” é o núcleo.
b) Em “Lá no morro uma luz somente havia” – temos sujeito indeterminado.
c)  Em “Aquela  deputada teve os seus direitos políticos caçados em decorrência  da CPI  que  
apurou as irregularidades na distribuição de verbas públicas” – todas as palavras estão grafadas 
corretamente.
d) Em “Não suporto gente que mente” – temos oração subordinada substantiva.
e)  “A fim  de  viajar  nas  férias,  junto  dinheiro  durante  o  ano”  –  o  período  é  composto  por 
coordenação.

06. Em todas as frases abaixo, a concordância verbal está incorreta, EXCETO em:
a) Qual de nós chegamos primeiro ao topo da carreira?
b) Sobraram-me uma folha de papel, uma caneta e uma borracha.



c) Recebei, Vossa Excelência, os protestos de nossa estima.
d) Sem a educação, não podem haver cidadãos conscientes.
e) Mais de uma pessoa atravessaram a rua sem olhar para o sinal.

07. No que se refere à sintaxe de regência e de concordância, é correto afirmar:
a) Está correta a frase: “Precisam-se de motoristas com prática”.
b) A frase “É preciso ajudar as crianças de rua” – pode ser reescrita como: “É preciso ajudar-lhes”.
c) Há diferença de sentido entre as frases seguintes: “Chegou à noite” e “Chegou a noite”.
d) Nas orações a seguir, a segunda parte corresponde à primeira, quanto à regência e ao uso de 
pronome oblíquo:  Agradeci o presente / Agradeci-o; Perdoei a ofensa / Perdoei-lhe; Paguei aos  
meus credores / Paguei-os.
e) Em Assisti ao jogo pode ser reescrita substituindo o termo destacado pelo pronome obliquo por 
Assisti-lhe.

08. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do período:
Agradeço ____ Vossa Senhoria ____ oportunidade para manifestar minha opinião ____ respeito.
a) a – à – a
b) à – a – à
c) a – a – a
d) à – a – a

09. "O amor não só faz bem como alimenta". A palavra grifada é uma conjunção:
a) coordenativa adversativa.
b) subordinativa integrante.
c) coordenativa aditiva.
d) subordinativa comparativa.
e) coordenativa alternativa

10. Indique qual item apresenta erro quanto ao emprego do por que, por quê, porque     e porquê.
a) Por que viemos à aula hoje?
b) E agora, você está reclamando por quê?
c) Explique-me o porque de sua revolta.
d) Por que temos que esperar os outros?
e) Não sei por quê, mas você não era assim antigamente.

GABARITO

01. A
Comentário: Na referência  a dois  seres  já  relatados,  usa-se este  (e variações)  para  o  mais 
próximo, ou seja, para o último; e aquele para o mencionado anteriormente

02. C
Comentário: Questão de vocabulário contextualizado.

03. E
Comentário: Questão de regência 
a) Não apreciei o filme DE que tantos dizem ter gostado.
b) A exposição que resolvi prestigiar era um desastre.
c) A peça PARA cuja execução ele mais se esmerou foi a de Mozart.
d) Ainda que comigo venham discordar, editarei o livro.



04. D
Comentário:
a) Em “Fora o destino que lhe guiara” – a regência verbal está incorreta. Fora o destino que o 
guiara.
b)  Em  “A cigarra  começa  a  cantar  assim  que  a  primavera  a  desperta”  –  nas  suas  quatro 
ocorrências  do  período  anterior,  a  palavra a classifica-se,  respectivamente,  como:  artigo, 
preposição, artigo, pronome pessoal obliquo átono. 
c)  Em “Os candidatos esperam angustiados o  resultado da prova”  –  está incorreto o uso da 
vírgula.
e) Tenho o privilégio de contar com sua amizade.

05. A
Comentário: b) Em “Lá no morro uma luz somente havia” – temos oração sem sujeito =verbo 
“haver”no sentido de “existir”..
c) Em “Aquela deputada teve os seus direitos políticos cassados em decorrência da CPI que  
apurou as irregularidades na distribuição de verbas públicas” – todas as palavras estão grafadas 
corretamente.
d)  Em “Não suporto  gente que mente”  –  temos oração subordinada adjetiva introduzida pelo 
pronome relativo.
e)  “A fim  de  viajar  nas  férias,  junto  dinheiro  durante  o  ano”  –  o  período  é  composto  por 
subordinação; a primeira oração é adverbial final e a segunda é oração principal.

06. B
Comentário: o SE é um pronome apassivador e a frase está na voz passiva por isso o verbo deve 
concordar com o sujeito, nesse caso, sujeito composto, por isso o verbo no plural.
a) Qual de nós CHEGOU primeiro ao topo da carreira? – pronome indefinido no singular =verbo 
no singular
c) Receba, Vossa Excelência, os protestos de nossa estima. Todo pronome de tratamento leva o 
verbo para a terceira pessoa.
d) Sem a educação, não PODE haver cidadãos conscientes. Verbo “haver”no sentido de existir 
sendo o verbo principal da locução verbal deixa o auxiliar sempre no singular.
e) Mais de uma pessoa ATRAVESSOU a rua sem olhar para o sinal. Com a expressão mais de 
um o verbo fica no singular a não ser que este indique simultaneidade de ações.

07. C
Comentário: Chegou à  noite  =  adjunto  adverbial  de  tempo com locução adverbial  de  tempo 
craseada para evitar ambiguidade.
Chegou a noite = “a noite” é sujeito posposto com quem o verbo concorda.

08. C
Comentário: A Vossa senhoria =antes de pronome de tratamento não há crase; a oportunidade = 
artigo; a respeito = antes de masculino não há crase.

09. C
Comentário: Não só ...mas também ou não só... como também têm valor semântico de adição.

10. C
Comentário:  Toda palavra precedida de artigo é classificada como substantivo assim garante o 
processo de formação de palavras chamado derivação imprópria ou conversão.


