
PORTUGUÊS

01. O grupo em que ambas as palavras devem ser acentuadas é:
a) rubrica - maquinaria;
b) interim - prototipo;
c) gratuito - fuido;
d) totem - item;
e) açai - ruim.

02. Nas séries abaixo,  assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo 
mesmo motivo:
a) saí - egoísmo - daí;
b) epitáfio - aliás - inconsolável;
c) anônima - epitáfio - daí;
d) egoísmo - inconsolável - anônima;
e) saí - aliás - egoísmo.

03. O acento gráfico justifica-se apenas por ser diferencial em todas as palavras da seqüência:
a) fósseis, pêlo, saía;
b) pára, pêlo, pera;
c) pôde, caía, país;
d) pólo, apóio, fósseis;
e) pôr, pôde, sábia.

04. Em qual opção há uma palavra que NÃO deve receber acentuação gráfica?
a) index – sobressaiam – biquini;
b) juízes – tramóia – Antonio;
c) humus – ponies – atraí-lo;
d) mas (adj.) – para (v.) – da-lo-ieis;
e) faisca – polens – reporter.

05. Em cada série há um erro ortográfico. EXCETO:
a) quepe, magoe, previlégio, seringueiro, páreo;
b) elucidar, remedear, irrequieto, obelisco, mimeógrafo;
c) balça, beça, bocal, distensão, açafrão;
d) almoço, açambarcar, caçange, obcessão, dança;
e) segar, sebe, perversão, sipreste, pretensão.

06. Em cada série há um erro ortográfico. EXCETO:
a) sisudo, sigla,seviciar, sisterna, sílfide;
b) alvíssaras, antisséptico, possessão,obsecação;
c) bexiga, enxarcar, enxoval, caxixe, dervixe;
d) cachola, charrua, michordia, deboche, charque;
e) chafariz, chácara, faxina, pachorra, penico.

07. Aponte a frase em que o “a” ou “as” NÃO deve levar sinal indicativo de crase:
a) Dirijo-me apressado àquela farmácia.
b) Refiro-me àquele rapaz que foi teu colega.
c) Àquela hora todos já se tinham recolhido.



d) Quero agradecer àquele rapaz as atenções que me dispensou.
e) Fui para aquela praça, mas não à encontrei!

08.  Na frase:  “Tende  a  satisfazer  as  exigências  do mercado”,  substituindo-se “satisfazer”  por 
“satisfação”, tem-se a forma correta:
a) Tende à satisfação as exigências do mercado.
b) Tende a satisfação as exigências do mercado.
c) Tende a satisfação das exigências do mercado.
d) Tende a satisfação às exigências do mercado.
e) Tende à satisfação das exigências do mercado.

09. Há concordância inadequada em:
a) Clima e terras desconhecidas;
b) Clima e terra desconhecidos;
c) Terras e clima desconhecidas;
d) Terras e clima desconhecido;
e) Terras e clima desconhecidos.

10. Há ERRO de concordância na opção:
a) Calças e chapéus surradas;
b) Poder e força mágica;
c) Arreios e sela velhos;
d) Rifles e alpercata nova;
e) Cangaceiros e capitão temidos.

GABARITO

01. B
02. A
03. B
04. E
05. C
06. E
07. E
08. E
09. C
10. A


