
PORTUGUÊS

01. Marque a alternativa em que aparece um erro de colocação pronominal.

a) Sempre vejo-a triste ao cair da tarde, fragilizada pela depressão contínua.

b) Eu não lhe disse, mas o chefe mandou oferecer preço na plantação.

c) Em meio ao tédio que lhe representara muita humilhação saboreou um momento de alegria.

d) Encarava-o rígida, cheia de gravidade, com os olhos súplices de cobrança.

e) Já se não fazem amigos como antigamente.

02. A única opção cujas palavras precisam receber acento gráfico por serem todas proparoxítonas
é

a) batavo – bavaro – perito – misantropo.

b) arquetipo – mequetrefe – filantropo – acrobata.

c) rubrica – crisantemo – hieroglifo – ibero.

d) omega – interim – zenite – improbo.

e) azafama – algaravia – pudico – levedo.

03. Assinale a opção correta quanto ao comentário gramatical.

a) No segmento verso “Que lindo este lugar!”, o vocábulo destacado é pronome relativo.

b) O substantivo “ovo” flexiona-se em número, pela mesma regra de “troco” e “forno”.

c) Os vocábulos pé e além são acentuados pela mesma regra.

d) Em “brotavam” e “sofro”, os morfemas destacados são indicadores do modo e do tempo verbal.

e) Os vocábulos “erguendo” e “empilhava” apresentam o mesmo número de fonemas.

Leia o trecho:

Toda a gente dormia com a mulher do Jaqueira. Era só empurrar a porta. Se a mulher não abria
logo, Jaqueira ia abrir, bocejano e ameaçando:

- Um dia eu mato um peste.

Matou. Escondeu-se por detrás de um pau e descarregou a lazarina bem no coração do freguês.

(Graciliano Ramos, São Bernardo)

04. A forma verbal grifada:

a) está no pretérito, indicando uma ação durativa ou repetitiva que começa num passado mais ou
menos distante e perdura ainda no momento da fala.

b) está no futuro do pretérito, indicando uma ação hipotética.

c) está no presente, indicando que a ação se dará num tempo futuro.

d) está no futuro, indicando que a ação se dará num futuro do presente.



e) está no presente, indicando uma ação momentânea ou pontual.

05. Quanto à acentuação gráfica, observe as palavras sublinhadas no exemplo:

“O Ministério  da Educação (MEC) quer  uma mudança profunda nas diretrizes curriculares do
ensino médio e a integração dessa etapa com a educação profissional. Após um ano de trabalho,
a comissão interministerial formada para reestruturar o ensino médio apresentou nesta terça-feira
os primeiros resultados.”

As palavras acentuadas e sublinhadas foram “Ministério”, “Após”.

Sobre a razão de essas palavras serem acentuadas, afirma-se:

I. A primeira é acentuada por tratar-se de uma palavra com acento na sílaba tônica para indicar

a pronúncia aberta da vogal, e a segunda por ser palavra paroxítona terminada em s.

II. A primeira é acentuada por tratar-se de um substantivo terminado no hiato io, e a segunda por
ser um monossílabo átono.

III. A primeira é acentuada por tratar-se de palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, e
a segunda por ser palavra oxítona terminada na vogal o mais s.

Está(ão) CORRETA(S) somente:

a) II.

b) III.

c) I.

d) I e a II, porque a II complementa a I.

e) II e a III, porque elas se equivalem.

06. O verbo grifado transgride a norma culta no que concerne à concordância em

a) São cinco questões que faltam resolver.

b) Os verões terríveis que faziam ali desesperavam a todos.

c) Existiam televisores e rádios para todos os habitantes.

d) Fui eu quem denunciou as irregularidades.

e) As questões que haviam no livro eram difíceis.

07. Marque o item em que um dos dois períodos não está gramaticalmente correto:

a) O bombeiro esqueceu de retirar a mangueira do caminhão./ O bombeiro esqueceu-se de retirar
a mangueira do caminhão.

b) Os papéis esfriaram e a ação despencou-se. / Os papéis esfriaram e a ação despencou.

c) Foi um dos que avaliaram mal o timing da economia. / Foi um dos que avaliou mal o timing da
economia.

d) Os rumores que o governo pensava em criar restrições ao crédito esfriaram a economia. / Os
rumores de que o governo pensava em criara restrições ao crédito esfriaram a economia.



e)  O otimismo ante  a grande demanda reprimida provocou falsas  expectativas.  /  O otimismo
diante da grande demanda reprimida provocou falsas expectativas.

08. As orações “Os candidatos estão bem preparados” e “Esperam, tranquilos, a sua aprovação”
podem ser unidas pela conjunção:

a) ainda que

b) mas

c) porém

d) portanto

e) entretanto

09. Identifique o segmento com total adequação ortográfica.

a) Estima-se que quarenta projetos de irrigação estejam paralizados ou semiparalizados no sertão
nordestino.

b) Opções paliativas têm lançado milhões de nordestinos ao êxodo, enxotando-os de seus lares e
expulsando-os de seu chão de nascimento.

c) A empresa tem atribuído a interrupção de obras à falta de recursos orçamentários, solicitados
em tempo hábil, mas não atendidos com a imprecindível presteza pelos poderes competentes.

d)  Os recursos destinados ao  Nordeste  não  podem continuar  minguando,  por  conta  de uma
burocracia inciente, de administrações ineptas e de cortes orçamentários indiscriminados. 

e) O Nordeste brasileiro, flajelado por secas cíclicas, ostenta hoje um colossal canteiro e obras
inacabadas, abandonadas ou interrompidas.

10. Assinale o fragmento em que há uso incorreto do pronome.

a) O que está em questão não é a indiscutível competência e qualidade da televisão brasileira,
mas a forma sobre a qual ela se consolidou institucionalmente, enquanto dava seu grande salto
tecnológico.

b) É preciso inventar um novo país e sua cultura, tendo como uma das fontes o audiovisual, essa
maravilha do século XX, da qual o cinema, a dois anos do seu centenário, é o avô fundador.

c) Esquecemos a regra fundamental vigente em vários países civilizados, segundo a qual, pelo
menos parcialmente, quem exibe não produz.

d) Nessas circunstâncias, nossa televisão dificilmente dará voz e acesso às representações dos
mais variados segmentos da sociedade brasileira, dos regionais aos ideológicos, passando por
toda sorte de diferenças que temos a obrigação de garantir e até de estimular.

e)  No Brasil,  não tomamos nenhuma providência  para  se proteger  dessa espécie  de Estado
clandestino, como fez o resto do mundo, através de leis antitruste, compromissos de programação
e reserva de produção.



GABARITO

01. A

Comentário: os  advérbios  atraem o pronome oblíquo  para  perto  dele  exigindo  a  próclise.Na
última alternativa há dois elementos atrativos e o pronome pode ficar entre os dois ou depois do
último; estaria igualmente correto  Já não se fazem amigos como antigamente.

02. D

Comentário: questão que envolve a consulta ao dicionário – ômega, ínterim, zênite, ímprobo.

03. B

Comentário: as três palavras fazem o plural metafônico ou seja o “o” abre no plural.

a) No segmento verso “Que lindo este lugar!”, o vocábulo destacado é advérbio porque modifica
um adjetivo.

c) Os vocábulos pé (monossílabo em E) e além (oxítona terminada em EM)

d) Em “brotavam” (o morfema destacado é indicador do modo e do tempo verbal) e “sofro”,(o
morfema destacado é uma desinência número–pessoal)

e) Os vocábulos “erguendo” (8 letras e 6 fonemas) e “empilhava”(9 letras e 7 fonemas) 

04. C

Comentário: está no presente do indicativo, mas a expressão “um dia” dá ao verbo o valor de
futuro.

05. B  

Comentário:  as paroxítonas terminadas em ditongo não perderam o acento depois do acordo
nem tampouco as oxítonas terminada em O +S

06. E

Comentário: o verbo haver no sentido de existir não tem plural porque é impessoal.

07. A

Comentário: o  verbo esquecer e lembrar são transitivos diretos;  quando são empregados na
forma pronominal são transitivos indiretos com a preposição DE. A frase correta seria O bombeiro
esqueceu-se de retirar a mangueira do caminhão.

08. D

Comentário:  o valor  semântico  da segunda oração em relação à primeira é de conclusão –
portanto é uma conjunção coordenativa conclusiva.



09. B

Comentário:  a)Estima-se  que  quarenta  projetos  de  irrigação  estejam  paralisados  ou
semiparalisados no sertão nordestino.

c) A empresa tem atribuído a interrupção de obras à falta de recursos orçamentários, solicitados
em tempo hábil, mas não atendidos com a imprescindível presteza pelos poderes competentes.

d)  Os recursos destinados ao  Nordeste  não  podem continuar  minguando,  por  conta  de uma
burocracia insciente, de administrações ineptas e de cortes orçamentários indiscriminados. 

e) O Nordeste brasileiro, flagelado por secas cíclicas, ostenta hoje um colossal canteiro e obras
inacabadas, abandonadas ou interrompidas.

10. E

Comentário: deve-se ter cuidado com conflito entre as pessoas do discurso. O fragmento começa
na primeira pessoa do plural e o pronome deve acompanhá-la.

e) No Brasil,  não tomamos nenhuma providência para nos proteger dessa espécie de Estado
clandestino, como fez o resto do mundo, através de leis antitruste, compromissos de programação
e reserva de produção


