
PORTUGUÊS

01. Assinale a alternativa ERRADA quanto ao uso do pronome relativo.
a) Não confiávamos nos policiais sob cuja proteção nos encontrávamos.
b) Já li o texto do autor a que fazes referência.
c) Não encontrei o livro em cujas páginas eu tinha guardado a carta.
d) Os passaportes que o fiscal visara não tinham mais validade.
e) Visitei a cidade aonde tu nasceste.

02. Em "Todos lhe pediram que ficasse mais um pouco.", a oração destacada classifica-se como:
a) subordinada substantiva subjetiva.
b) subordinada substantiva predicativa.
c) subordinada substantiva objetiva direta.
d) subordinada substantiva objetiva indireta.
e) subordinada substantiva completiva nominal

03. Efetivamente a humanidade se encontra diante de uma situação patética já que não valoriza 
os sentimentos como devem ser valorizados. Considerando a significação contextual do vocábulo 
destacado no fragmento, é correto afirmar que ele tem valor equivalente ao do seguinte vocábulo:
a) esperada;
b) extraordinária;
c) justificável;
d) lamentável;
e) prodigiosa.

04. "As pessoas que amam de verdade são felizes, e o ser humano que não libera os sentimentos  
passa pela vida sem viver."
No trecho, utilizou-se corretamente a vírgula antes da conjunção E. Assinale a alternativa em que 
isso não tenha ocorrido.
a) Você deve sair antes de as pessoas, e voltar antes da meia-noite;
b) Ele muito se esforçou para a realização daquele projeto, e todos gostaram do resultado;
c) Muitos amam demais, e outros não sabem o que é amor;
d) A maioria dos estudantes aprovou a proposta da direção, e seus pais acataram a decisão;
e) O homem queria os bens da mulher, e ela apenas o seu amor.

05. Marque a alternativa em que o emprego do acento grave indicativo de crase está incorreto:
a) Ela às vezes cedia aos encantos do marido;
b) Referiu-se a todas as possibilidades de riqueza;
c) À que veio com a mulher entreguei-lhe novas linhas;
d) A medida que tiramos do tapete não era suficiente para cobrir o chão;
e) Todos fazem referencia à pessoas que amam exageradamente.

06.  O bandido tem .......... seu favor o elemento surpresa e a vítima, geralmente indefesa, nem 
sempre resiste ........ agressão pois, se o fizer, poderá ser ferida ou mesmo morta .......... tiros. As 
lacunas da frase apresentada estão corretamente preenchidas por:
a) a - à – à
b) a - à – a
c) a - a – a
d) à - à – a
e) à - a – à



07.  Encontram-se palavras escritas de maneira INCORRETA na frase:
a) O modelo carcerário, tal como se apresenta, em vez de recuperar delinquentes, acaba sendo 
uma escola de perversidade e de insensatez.
b) Diz um ditado popular que o crime não compensa, mas nem todos os delinquentes recebem a 
devida punição pelos atos cometidos.
c) Haverá sempre opiniões diverjentes a respeito do porte de armas a cidadãos inesperientes, que 
acabam sendo vítimas de atitudes violentas.
d)  Agir  com bom senso,  não  se  expondo  demasiadamente,  é  uma forma de as  pessoas  se 
protegerem da violência de um marginal.
e).  Alguns  assaltantes  agem  por  impulso,  mas  a  maioria  planeja  bastante  bem suas  ações, 
embora também esteja sob pressão, como sua vítima, no momento do ataque.

08.  Marque a alternativa  em que o termo em destaque é  classificado de forma distintas das 
demais.
a) “O que difere é a forma como cada um lida com o problema.” 
b) ‘Alguns acreditam que não há como escapar quando a violência bate à sua porta.”
c) ‘Outros imaginam que é possível reagir, enfrentar o bandido e vencê-lo.”
d)  “Quem  é  a  favor  do  porte  e  do  uso  desses  instrumentos  sustenta  que,  se  eles  fossem 
proibidos,...”
e)  “As  estatísticas  policiais  revelam  que andar  armado  nem  sempre  é  sinônimo  de  estar 
protegido.”

09.  Em relação ao fragmento, marque a alternativa que contém o comentário incorreto. “Outros 
imaginam que é possível reagir, enfrentar o bandido e vencê-lo. São essas pessoas que portam  
armas ou as têm guardadas em casa para se proteger. Quem é a favor do porte e do uso desses  
instrumentos sustenta que, se eles fossem proibidos, os bandidos reinariam absolutos contra o  
cidadão já indefeso pela ineficiência da polícia.”
a) “reagir” é sujeito um sujeito oracional.
b) a forma verbal “têm” está acentuada por ser um acento diferencial de número.
c) a preposição “para” em “para se proteger” tem valor semântico de finalidade.
d) as vírgulas em “..., se eles fossem proibidos,...” são facultativas.
e) “outros” e “quem” desempenham a mesma função sintática.

10. A forma verbal está INCORRETA na frase:
a) Quem estivesse doente poderia retirar-se.
b) Quando cheguei ao estádio, o jogo já começara.
c) Quem não der com a língua nos dentes, morrerá.
d) Embora o ônibus esteja lotado, ele vai parar no ponto.
e) Se o jogo terminasse empatado, haverá prorrogação.

GABARITO

01. E
Comentário: O emprego do pronome relativo está diretamente ligado à regência verbal, por isso o 
correto seria “em que” ou “onde”.

02. C
Comentário: A oração é assim classificada porque é introduzida por uma conjunção integrante. A 
oração subordinada substantiva é o termo que falta na oração principal para completar sujeito 
+verbo+complemento. Na oração principal há um sujeito e um verbo transitivo direto por isso a 
oração é objetiva direta.



03. D
Comentário: Questão de sinônimo. Patético = lamentável 

04. A
Comentário: A oração coordenada sindética aditiva só é separada por vírgula da assindética 
quando os sujeitos forem diferentes.

05. E
Comentário: Quando o “a”estiver no singular e o substantivo no plural não há crase uma vezque 
esse “a”é somente preposição.

06. B
Comentário:  Antes de palavras masculinas não há crase; o verbo resistir  pede preposição a; 
“tiros” é uma palavra masculina.

07. C
Comentário: Divergentes e inexperientes

08.A
Comentário: Em todas as outras alternativas o “que” é uma conjunção integrante e na alternativa 
A é um pronome relativo.

09. D
Comentário:  Nesse caso, as vírgulas são obrigatórias porque marcam o deslocamento de uma 
oração subordinada adverbial condicional para o meio do período.

10. E
Comentário: Se o jogo terminasse empatado, haveria prorrogação.


