
PORTUGUÊS

01. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.
a) Antigamente não haviam concursos públicos.
b) Descobriu-se irregularidades na contagem dos pontos.
c) Remédios, vacinas, transplantes, tudo trouxe benefícios à humanidade.
d) Fez grandes progressos os candidatos que se dedicaram aos estudos.
e) Sem isso, tu e o mundo enfrentarias as piores doenças.

02. “Se você __________o edital do concurso, leia-o com atenção, pois quando ______________ 
a inscrição, não ________________haver rasuras nos requerimentos." Assinale a alternativa que 
completa correta e respectivamente as lacunas do período acima.
a) vir - fizer -  poderá 
b) vir - fizer -  poderão 
c) vir - fazer – poderão 
d) ver - fizer - deverá
e) ver - fizeres - deverão

03. Não é correta a relação entre a forma e o tempo verbal na alternativa
a) louvasse - pretérito imperfeito do subjuntivo
b) tenha louvado - presente composto do subjuntivo
c) tivesse louvado - pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo
d) disser - futuro do subjuntivo
e) trago - presente do indicativo

04. Considere as construções.
I - Chegou o pai e o filho.
II - Por favor, mais trabalho e menas conversa.
III - Para quem a entrada é proibido?

Houve erro de concordância
a) em I e II.
b) em II e III
c) em I e III.
d) somente em I.
e) somente em II.

Passa a bola, pai

Faço parte de um grupo que há muitos anos joga basquete. Ao longo desse tempo, as 
coisas mudaram.

Os  garotos  que  jogavam  conosco  cresceram,  casaram,  tiveram  filhos,  e  agora  vários 
desses jovens entram na cancha junto com os pais. Nenhum deles diz "passa a bola, pai" como 
sugere o título acima, e certamente não o fazem por constrangimento. O fato, porém, é que os 
pais passam a bola para os filhos.

Passar  a bola para o filho não é o mesmo que passar a bola para um outro parceiro 
qualquer. É um gesto simbólico. Junto com a bola vão as esperanças paternas, esperanças que 
começaram a ser nutridas quando o garoto estava no berço: vai lá, meu filho, faz uma cesta, faz 
uma grande cesta,  prova que és um grande jogador,  prova que és melhor do que teu pai.  A 
paternidade é isso: um investimento afetivo no futuro, uma confiança enorme na capacidade do 
filho - como esportista, como profissional, como chefe de família ele mesmo.
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05. Segundo o texto, os garotos que jogavam basquete
a) passavam a bola para seus pais.
b) jogavam como profissionais.
c) cresceram, casaram e tiveram filhos.
d) eram melhores jogadores que seus pais.
e) não sabiam jogar.

06. A passada de bola, de pai para filho, segundo o texto, é
a) um gesto simbólico.
b) prova de serem bons jogadores.
c) um investimento no futuro.
d) uma prova de confiança.
e) é um sinal de liderança.

07. A palavra confiança é grafada com Ç. Também deve ser grafada com ç a palavra
a) pre __ ão.
b) peda__ o.
c) can__ ado.
d) a__ oalho.
e) va__ oura.

08. Assinale a alternativa cujas palavras estão, todas, no singular.
a) juiz - pés – nós
b) pires - fuzis - mês 
c) ônibus - raiz – gás
d) dias - céu - pá
e) mão - país – cofres

09. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação masculino - feminino.
a) Genro – sogra.
b) Padrasto - madrinha.
c) Cavaleiro – dama.
d) Zangão - zangada.
e) Cão - cadela.

10. “Os meninos estavam  felizes." O superlativo absoluto sintético da palavra em destaque na 
frase acima é
a) felicíssimos.
b) felizérrimos.
c) muito felizes. 
d) mais felizes.
e) tão felizes.

GABARITO

01. C
Comentários: o verbo concorda com o aposto resumitivo de forma atrativa, apesar de o sujeito 
ser composto.

02. A



03. B
Comentários: pretérito perfeito composto do indicativo

04. B
Comentários: menos é invariável e a entrada é proibida.

05. C
Comentários: resposta encontrada literalmente no texto; interpretação por recorrência.

06. B
Comentários: com esse  gesto  surgem outros  tantos  gestos  emocionais  que  fazem parte  da 
relação pai e filho.

07. B 
Comentários: pressão; cansado; assoalho; vassoura

08. C
Comentários: quem determina o numero da palavra ônibus é o artigo.

09. E
Comentários: genro – nora; padrasto – madrasta; zangão – abelha; cavaleiro – dama.

10. A
Comentários: superlativo sintético é feito com acréscimo de sufixo.


