
PORTUGUÊS

01. A preposição destacada em “...preciso me despentear para me aproximar mais dos resultados 
desejados?” , só não pode ser substituída, por causar alteração de sentido, por
a) a fim de. 
b) prestes a.
c) com o intuito de. 
d) na intenção de.
e) com a finalidade de

02. A segunda palavra grafa-se com a mesma letra/dígrafo destacada(o) na primeira em:
a) “inexoráveis” – en___arcar
b) “acostumei” – escap___lir
c) “apreensão” – discu ___ão
d) “sensação” – exce___ão
e) “compromissos” – sumi___

03. Marque a opção em que o verbo NÃO está corretamente flexionado.
a) Existe uma grande quantidade de pessoas para serem felizes.
b) Não é a mulher quem vai comparecer à apresentação do espetáculo  na próxima semana..
c) No Brasil, 90% de seus habitantes acredita no sucesso de se despentear.
d) Os Estados Unidos estão preocupados com obesidade da população.
e) Havia muitos profissionais que se preocupavam a felicidade das pessoas.

04. De  acordo  com  as  regras  de  pontuação,  assinale  o  enunciado  que  está  pontuado 
corretamente.
a) Os níveis de infelicidade, nos grandes centros urbanos suscitam reações.
b) O combate à violência é necessário pois, cada vez há mais vítimas desse fenômeno.
c) É possível melhorar, pois, diferentes setores no combate à infelicidade.
d) É possível por conseguinte, mobilizar diferentes setores no combate à infelicidade.
e) Há, a presença da infelicidade em todas as classes sociais e faixas etárias.

05. Meu pensamento,
_________________ lugar queres chegar?
_________________ lugar queres aspirar?
_________________ lugar queres se situar?
_________________ lugar queres te lembrar?
_________________ lugar queres lutar?

Preenchem adequadamente as lacunas:
a) a que, que, em que, de que, contra que
b) em que, a que, que, de que, com que
c) que, a que, a que, com que, contra que
d) a que, a que, em que, que, para que
e) que, que, a que, para que, por que



GABARITO

01. B
Comentário: A preposição “para” nesse caso tem valor de finalidade e das alternativas listadas a 
única que não apresenta o mesmo valor semântico é “prestes a” que apresenta valor temporal.

02. D
Comentário: encharcar; escapulir; discussão; exceção; sumiço.

03. C
Comentário:  Na  concordância  verbal  quando  há  percentual  +  adjunto  adnominal  o  verbo 
concorda ou com o percentual ou com o adjunto adnominal; nesse caso ambos estão no plural, 
logo o verbo deveria estar no plural.

04. C
Comentário: A conjunção coordenativa quando está descolada deve ser marcada pelas vírgulas. 
a) Os níveis de infelicidade, nos grandes centros urbanos, suscitam reações.
b) O combate à violência é necessário, pois cada vez há mais vítimas desse fenômeno.
d) É possível, por conseguinte, mobilizar diferentes setores no combate à infelicidade.
e) Há a presença da infelicidade em todas as classes sociais e faixas etárias.

05.  A
Comentário: A questão envolve regência verbal; chegar a, aspirar = sorver; situar-se em; lembrar-
se de; lutar contra.


