
PORTUGUÊS

01. Assinale  a  única  opção em  que o significado do radical de origem grega está todo correto.
a) hetero = difícil (heterodoxo)
b) crono = dor (anacronismo)
c) logos = cultura (arqueologia)
d) demos = maioria (democracia)
e) filos = amigo (bibliófilo)

02. Única oração contendo, simultaneamente, pronome, advérbio e preposição.
a) João viajou ontem com a esposa.
b) Não queremos partir agora.
c) Ele é muito bom quando sóbrio.
d) O que me pede está muito difícil de conseguir.
e) Hoje os atletas correrão aqui.

03. Observe as orações:
1. O carregador surdo-mudo olhou-nos com curiosidade e esboçou um sorriso.
2. Soube que o festival luso-brasileiro fora um sucesso.
3. Na toalha branco-marfim, a mancha de vinho espalhou-se rapidamente.
4. No cofre havia algumas medalhas de ouro amarradas a uma fita verde-clara.

Passando-se  as  palavras  destacadas  para  o  plural,  a  flexão  dos  adjetivos  compostos  será,
respectivamente:
a) surdo-mudo, luso-brasileiros, branco-marfim, verdes-claras.
b) surdos-mudos, luso-brasileiros, branco-marfim, verde-claras.
c) surdos-mudo, luso-brasileiros, brancas-marfim, verde-claras.
d) surdo-mudos, luso-brasileiros, branco-marfins, verde-clara.
e) surdos-mudos, luso-brasileiros, branco-marfim, verdes-claras.

04. Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo.
O policial .......... entre os litigantes, razão pela qual .......... promoção e .......... que teria uma bela
carreira.
a) interviu, obteu, previu.
b) interviu, obteve, preveu.
c) interveio, obteu, preveu.
d) interveio, obteve, previu.
e) interviu, obteve, previu.

05. Ele verificou que o Imposto de Renda .......... na fonte o equivalente aos lucros .......... da venda
de duas casas, os quais .......... uma alta soma.
a) retera, provindos, perfizeram.
b) retera, providos, perfazeram.
c) retivera, provistos, perfizeram.
d) retivera, provindos, perfizeram.
e) retivera, providos, perfazeram.



06. Leia o trecho abaixo e identifique a opção que faz correspondência incorreta  entre as duas
colunas.

Ainda quando a vida mais não fosse que a urna da saudade, o sacrário da memória dos bons,
isso  bastava  para  a  reputarmos  um  benefício  celeste,  e  cobrirmos  de  reconhecimento  a
generosidade de quem no-la doou.

(Ruy Barbosa)

termo função

a) a objeto direto.

b) um benefício celeste pred. do obj. direto

c) a generosidade objeto direto.

d) quem objeto indireto.

e) no- objeto indireto.

07.  No período  São  tais  as  injustiças  econômicas,  que  suas  conseqüências  se refletem nas
transações especulativas. - há uma oração subordinada:
a) adjetiva restritiva.
b) adverbial condicional.
c) adverbial causal.
d) adverbial consecutiva.

08.  Identifique a alternativa em que o verbo destacado é transitivo direto e indireto ao mesmo
tempo.
a) Um amigo comum nos levou à cidade para fazer compras.
b) Um garoto nos mostrou o caminho que nos levava ao sítio.
c) Todos se mostraram interessados em fazer o negócio.
d) Dirigi-me ao local do acidente para verificar a intensidade da tragédia.
e) Todos nós ficamos surpresos com o que aconteceu.

09. Observe os enunciados abaixo:
1. Socorro!
2. Pare no acostamento.
3. Parada de ônibus.
4. Saiamos daqui.
5. Tudo se resolveu da melhor maneira possível.

De acordo com os conceitos de frase, oração e período, veiculados pela gramática normativa, é
correto dizer sobre os enunciados:
a) em 1 e 3, há frase e período simples.
b) em 2, há frase , mas não há oração.
c) em 4, há oração, mas não há frase.
d) em 5, há frase, oração e período composto.
e) em 4, há frase, oração e período simples.



10. Quanto à regência verbal, escreva (1) nas orações corretas e (2) nas incorretas.
(      ) Logo que chegou, eu o ajudei como pude.
(      ) Preferia  remar do que voar de asa delta.
(      ) Naquela  época,  eu  não  visava  o cargo de diretor.
(      ) Sem esperar, deparei com ela bem perto de mim.
(      ) Nós tivemos a impressão que tudo era imaginação.

A sequência correta dos números é:
a) 1, 1, 1, 2, 2.
b) 2, 2, 2, 1, 1.
c) 2, 1, 1, 2, 1.
d) 1, 2, 2, 1, 2.
e) 1, 2, 1, 2, 1.

GABARITO

01. E
Comentário: Filos = amigo.
Veja a forma correta para os outros radicais:
Hetero = diferente
Crono = tempo
Logos = estudo
Demos = povo

02. D
Comentário: Veja em destaque: O que me pede está muito difícil de conseguir.

03. B
Comentário: Àquela regra, a gramática dá algumas exceções:
a) surdo-mudo - variam ambos os elementos: surda-muda, surdos-mudos, surdas-mudas.
b) Quando o último elemento do adjetivo composto é um substantivo, fica todo invariável, pois
substantivos usados como adjetivos não variam: camisa branco-marfim / camisas branco-marfim.

04. D
Comentário: Interveio – pretérito perfeito do indicativo do verbo intervir (derivado de vir).
Obteve – pretérito perfeito do indicativo do verbo obter (derivado de ter).
Previu – pretérito perfeito do indicativo do verbo prevê (derivado de ver).

05. D
Comentário: - O verbo ter no Pretérito Mais Que Perfeito do Indicativo faz tivera. Todos os seus
derivados farão da mesma forma: reter - retivera.
-  O verbo vir tanto no gerúndio como no particípio faz vindo. Todos os seus derivados farão da
mesma forma: provir - provindos.
- O verbo fazer no Pretérito Perfeito do Indicativo faz fizeram. Todos os seus derivados farão da
mesma forma: perfazer - perfizeram.

06. D
Comentário: Quem – sujeito do verbo doar.
... quem no-la doou. = quem doou a vida para nós.



O pronome QUEM está no lugar de um nome, como se fosse João doou a vida para nós, assim
sendo QUEM funciona como sujeito.

07. D
Comentário: QUE é conjunção consecutiva nessa frase.

08. B
Comentário: Nos = objeto indireto.
O caminho = objeto direto.
... nos MOSTROU o caminho ... – VERBO TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO.

09. E
Comentário: A afirmativa correta está na alternativa e. 
Veja as definições de frase, oração e período:
FRASE: todo enunciado de sentido completo.
ORAÇÃO: agrupamento de palavras em torno de um verbo.
PERÍODO SIMPLES: o mesmo que oração (a diferença está em que para ser período simples
deve possuir sentido completo).
PERÍODO COMPOSTO: união de duas ou mais orações.
Assim sendo:
1. Socorro! é frase, mas não é oração e nem período.
2. Pare no acostamento. é frase, é oração e período simples.
3. Parada de ônibus. é frase, mas não é oração e nem período.
4. Saiamos daqui. é frase, é oração e período simples.
5. Tudo se resolveu da melhor maneira possível. é frase, é oração e período simples.

10. D
Comentário: Veja:
A – correta.
B – errada: Preferia remar a voar de asa delta.
C – errada: Naquela época, eu não visava ao cargo de diretor.
E – Nós tivemos a impressão de que tudo era imaginação.


