
PORTUGUÊS

01.  Aponte a alternativa em que os vocábulos devem, respectivamente, ser acentuados pelos
mesmos motivos de deveríamos, alguém e notícias.
a) árabe – detém – cônscio.
b) revólver – também – vôo.
c) límpido – vêm – apóio.
d) enxágues – armazém – córtex.
e) fôlego – têm – férteis.

02. Com a substituição de você por um pronome de tratamento formal, a oração “Quando um dia
você ficar velho” deverá, obedecendo à norma culta, transformar-se em
a) Quando um dia Sua Excelência ficar velha.
b) Quando um dia Vossa Excelência ficar velho.
c) Quando um dia Vossa Excelência ficares velha.
d) Quando um dia Sua Excelência ficardes velha.
e) Quando um dia Vossa Excelência ficardes velho.

“Algumas pessoas parecem estar sempre em cima de um palco. Não conversam: dão discurso.
Não relaxam o corpo, estão sempre em riste. O volume da voz é mais alto do que o normal, para
que sejam ouvidas por quem está lá atrás.  Quando perguntadas sobre algum assunto, dão a
impressão  de  que  estão  respondendo  a  uma  entrevista,  e  não  entabulando  uma  conversa
informal.  Elas  não  vivem:  atuam.  Fico  me  perguntando:  quando  é  que  tiram  férias  do
personagem?  Será  que  choram,  às  vezes?  Em  que  momento  cerram  as  cortinas  desse
espetáculo diário? Talvez quando apagam a luz”. 

(Martha Medeiros)

03. O texto acima, quanto à tipologia textual é predominantemente:
a) a) polêmico

b) divinatório
c) exortativo
d) descritivo
e) dissertativo

04. Depois da leitura do fragmento de Martha Medeiros podemos inferir que:
a) todos que nascem vivem.
b) há os que nascem e não vivem.
c) Há os que passam pela vida e não vivem verdadeiramente
d) Todos vivem com dignidade
e) é difícil vivem aqui.

05. A palavra que pode substituir “riste” sem prejuízo semântico para o texto é:
a) flexível
b) rijo
c) maleável
d) descansado
e) lançado

06. A ocorrência das duas vírgulas no início do terceiro período, se justifica por:
a) separarem sujeitos diferentes e aposto;
b) separarem oração coordenada sindética de oração coordenada assindética;



c) separarem orações coordenadas assindéticas.
d) separarem termo intercalado e oração coordenada sindética;
e) separarem sujeito composto e oração coordenada assindética.

07. 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.

08.  As palavras “desrespeito” e “jornalista” pertencem respectivamente ao seguinte processo de
formação de palavras:
a) aglutinação e derivação
b) sufixação e prefixação
c) prefixação e sufixação
d) parassíntese e justaposição
e) imprópria e regressiva

09. Os itens abaixo exemplificam substantivos masculinos, exceto:
a) eclipse
b) lança-perfume
c) champanha
d) faringe
e) telefonema

10.  A ambiguidade é um fenômeno da língua que ocorre quando,  a um mesmo enunciado,  é
possível dar mais de um sentido. Um texto ambíguo é aquele que gera dúvidas, incertezas no seu
entendimento, pois ele é dúbio. Tendo isso em vista, observe atentamente as frases abaixo.
Qual delas não apresenta  ambiguidade pela estrutura do enunciado?
a) O homem viu o acidente da janela.
b) O guarda entregou o bandido para o policial ferido.
c) As meninas estão com saudade dos pais.
d) O rapaz ajudou o menino preocupado.
e) A empregada botou as mãos nas cadeiras.

GABARITO

01. A
Comentário: toda proparoxítona é acentuada; as oxítonas terminadas em EM são acentuadas; as
paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas.

02. B
Comentário: os pronomes de tratamento levam o verbo para a terceira pessoa do singular ou do
plural. Emprega-se “Sua” quando se fala da pessoa e “Vossa” quando se fala diretamente com a
pessoa.

03. E
Comentário: o texto trata de um tema comportamental e a opinião da autora a respeito do tema.



04. C
Comentário: há pessoas que não encaram a vida nem seus sentimentos passam a vida fingindo
que vivem, ficam na periferia dos sentimentos e dos relacionamentos.

05. B
Comentário: questão de vocabulário. A palavra significa resistente.

06. C
Comentário:  As orações são independentes e por  isso coordenadas sem conectores que as
possam unir por isso ambas são assindéticas.

07. B
Comentário: o verbo haver no sentido de existir é impessoal e por isso se mantém no singular. É
transitivo direto e caracteriza oração sem sujeito

08. C
Comentário: – desrespeito = respeito foi acrescido um afixo ao radical a que chamamos prefixo;
jornalista = jornal – foi acrescido um afixo ao radical a que chamamos sufixo.

09. D
Comentário: a faringe

10. C 
Comentário:  é a única frase que não possibilita duas interpretações.


