
PORTUGUÊS

01. O item em que a frase está incorreta em função da troca de palavras semelhantes (parônimos) 
é:
a) A lei demonstra bom senso.
b) Governos estaduais concertam a aplicação da nova lei.
c) A lei tem qualidades flagrantes.
d) Esta nova lei não deve passar despercebida.
e) A aplicação da nova lei é eminente.

02. O item a seguir em que a lacuna deve ser preenchida pela primeira das formas dadas entre 
parênteses é:
a) A lei foi feita ..... reduzir o número de mortes no trânsito (afim de / a fim de);
b) A nova lei foi aprovada na última ..... do Congresso (seção/sessão)
c)  O ... da lei é indispensável (comprimento/cumprimento)
a) A lei é bastante útil na .... (conjuntura/conjetura)
O juiz decidiu ...... favoravelmente o pedido do relator da lei (diferiu/deferir)

03. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta.
a) Me disseram que hoje sofrerá.
b) As pessoas nem importaram-se com o ocorrido.
c) Se visse-a, não teria dúvidas sobre a sua conduta.
d) Nunca se deve acreditar em fofocas.
e) Ele disse que amava-me muito.

04. Muito _________, disse ela. Vocês procederam _________, considerando_______ meu ponto 
de vista e minha argumentação.
a) obrigada, certo, sensatos
b) obrigado, certo, sensatos
c) obrigada, certos, sensatos
d) obrigados, certo, sensatos
e) obrigada, certas, sensata

05. Marque a alternativa que preenche adequadamente os espaços do período. “Nenhum de nós 
____ dizer ______ o ______ cidadão portou-se tão _______”
a) soubemos, porque, eminente, mau
b) soubemos, por quê, iminente, mal
c) soube, por que, eminente, mal
d) soube, porque, eminente, mau
e) soube, por que, iminente, mal

06. Dirigi-me______  essa  professora  a  fim  de  colocar-me  ____  disposição  para  o  trabalho 
planejado _____ tanto tempo.
a) a, a, a
b) à, à, a
c) à, a, há
d) a, à, à
e) a, à, há



07. Assinale a alternativa correta, no que se refere à regência, de acordo com a norma oculta.
a) Em Cubatão, aspira-se a um ar poluído
b) O bancário visou o cheque para que pudesse ser descontado.
c) Prefiro carro preto do que o branco.
d) Eu me simpatizo com você.
e) A funcionária pagou à divida.

GABARITO

01. E
Comentário: A aplicação da nova lei é iminente (urgente)

02. D
Comentário: conjuntura = situação, circunstância

03. D
Comentário: os advérbios atraem o pronome obliquo deixando-os antepostos ao verbo.
a) Disseram-me que hoje sofrerá.
b) As pessoas nem se importaram com o ocorrido.
c) Se a visse, não teria dúvidas sobre a sua conduta.
e) Ele disse que me amava muito.

04. A
Comentário: “obrigada”  concordando  com  “ela”;  “certo”  =  advérbio  e  invariável;  “sensatos” 
concordando com gêneros diferentes.

05. C
Comentário:  questão de ortografia  e  concordância  verbal.  Quando  na locução  pronominal,  o 
pronome indefinido estiver no singular, o verbo fica no singular; por que = interrogativa indireta;  
eminente = ilustre; mal X bem.

06. E
Comentário: O primeiro “a” é preposição; o segundo é a fusão da preposição da preposição + o 
artigo; e o terceiro é “há” indicando tempo decorrido.

07. B
Comentário: O verbo “visar” no sentido de carimbar ou dar o visto é transitivo direto e por isso 
pede um objeto direto.
a) Em Cubatão, aspira-se um ar poluído
c) Prefiro carro preto a branco.
d) Eu simpatizo com você.
e) A funcionária pagou a divida.


