
PORTUGUÊS

A amamentação do filho

Para amamentar o próprio filho, até que este complete seis meses de idade, terá a mulher o 
direito, durante a jornada, a dois descansos especiais, de meia hora cada um. Quando o exigir a 
saúde da criança, tais descansos poderão continuar, além dos seis meses, a critério da autoridade 
competente (art. 396 da consolidação).

Tratando-se de descansos especiais, serão concedidos sem prejuízo normal para repouso e 
alimentação, dentro da jornada, e nesta computados.

01. “Quando o exigir a saúde da criança”; colocando-se a oração em ordem direta e substituindo-
se o pronome oblíquo por seu correspondente semântico, teremos:
a) Quando exigir o amamentar a saúde da criança...
b) Quando a saúde da criança exigir tais medidas...
c) Quando o amamentar for exigido pela saúde da criança
d) Quando a saúde da criança o exigir...
e) Quando a saúde da criança exigi-lo...

02. “Tratando-se  de  descansos  especiais...”  ;  o  item  em  que  se  inclui  adequadamente  uma 
conjunção à oração reduzida desse segmento é: 
a) Mesmo que se trate de descansos especiais...
b) Já que se trata de descansos especiais...
d) Ainda que se trate de descansos especiais...
d) Quando se trate de descansos especiais...
e) No momento em que se trate de descansos especiais...

03. Marque a alternativa em que a correspondência entre adjetivo e locução adjetiva foi feita de 
maneira incorreta:
a) do filho = filial.
b) da criança = pueril.
c) de idade = etário.
d) de roubo = predatório.
e) de marfim = cúprico.

04. A oração “Haverá maior perigo?”, transposta para o futuro do pretérito e para o plural, ficará:
a) Haveriam maiores perigos?
b) Haveria maiores perigos?
c) Houve maiores perigos?
d) Houveram maiores perigos?
e) Haverão maiores perigos.

05. A frase que tem sentido duplo é:
a) O guarda ouviu o barulho da janela.
b) O barulho da janela, ouviu-o o guarda.
c) O guarda ouviu o barulho que era da janela.
d) Foi o barulho da janela que o guarda ouviu.
e) Barulho da janela foi ouvido pelo guarda.



06. Ao passarem para o plural, muitos substantivos que têm o fechado passam a tê-lo aberto. 
Consevam-no, porém fechado, entre outros os seguintes:
a) corpos, poços, caroços.
b) fogos, fornos, fossos.
c) destroços, miolos, porcos.
d) globos, gozos, gostos.
e) rogos, tijolos, socorros.

07. Marque a alternativa em que o período representa uma paráfrase do período “Embora também 
fosse velha, a igreja não tinha o mesmo prestígio”.
a) Posto que também fosse velha, a igreja não tinha o mesmo prestígio.
b) A igreja era velha, por conseguinte não tinha o mesmo prestígio.
c) A igreja não tinha o mesmo prestígio, haja visto que também era velha. 
d) Na medida em que também era velha, a igreja  não tinha o mesmo prestígio.
e) A igreja era velha, mas não tinha o mesmo prestígio. 

08. Assinale o único trecho gramaticalmente correto:
a) Houve muitos pedidos que não se Ihes pôde atender.
b) Houve muitos pedidos a que não se pôde atender.
c) Houve muitos pedidos a que não se puderam atender.
d) Houveram muitos pedidos a que não se pôde atender.
e) Houveram muitos pedidos a que não se puderam atender.

09. Assinale o item em houve equívoco na definição dos parônimos:
a) insipiente = ignorante.
    incipiente = principiante.
b) mandato = gestação, procuração.
    mandado = ordem.
c) infligir = transgredir.
    infringir = aplicar pena.
d) prover = abastecer.
     provir = vir de.
e) cadafalso = patíbulo, forca.
    catafalco = suporte de ferro para o féretro.

10. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula esteja incorreto.
a) As provas, informaram os organizadores, terão duração de 4 horas.
b) Coração de Estudante, música de Milton Nascimento, foi traduzida para três idiomas.
c) Os habitantes daquela cidade, fabricam artesanato, objetos de decoração, brincos e pulseiras.
d) Os estudantes de Direito se formam, mas precisam se submeter à prova da OAB.
e) Os meninos gostam de brincar de carrinho; e as meninas, de boneca.

GABARITO

01. B
Comentário: A ordem direta exige a formação de sujeito + verbo + complemento e assim é a 
arrumação da alternativa B.

02. B
Comentário: É a causa por isso o conector é “já que”.



03. E
Comentário: Cúprico é de cobre e não de marfim.

04. B
Comentário: O verbo haver no sentido de existir é impessoal e por isso se mantém no singular.

05. A
Comentário: Ele pode ter ouvido o barulho estando na janela ou feito pela janela.

06. D
Comentário: São palavras que não possuem plural metafônico.

07. A
Comentário: Posto que + verbo no subjuntivo traduz uma concessão.

08. B
Comentário:  Com  preposição  o  se  é  pronome indeterminador  do  sujeito  e  por  isso  fica  no 
singular. O verbo haver inicial é impessoal pois caracteriza oração sem sujeito.

09. C
Comentário: O significado está trocado.

10. C
Comentário: Não se separa o sujeito do predicado por vírgulas.


