
Português

01. Transpondo-se para a voz passiva a frase “Nossa democracia emergente não tem legitimidade 
histórica.”, a forma verbal resultante será:
A) foi tida;       
B) era tida;      
C) é tida;
D) tinha sido feita;
E) está sendo feita.

02. Assinale a alternativa em que todas as palavras são do gênero feminino.
A) gengibre / alface / omoplata
B) dinamite / alvará / gengibre
C) champanha / apendicite / dinamite
D) lança-perfume / formicida / alface
E) alface / omoplata / cal

03. Assinale a opção em que todos os vocábulos formam o plural em – ÕES:
A) ilusão – opinião
B) cidadão – limão
C) pão – questão
D) tubarão – escrivão
E) grão – irmão

04. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.
Meu irmão, pediram para __________ marcar a data da festa, mas antes devo __________ para 
conversar __________ sobre os detalhes.
A) mim / encontrar-te / contigo
B) eu / encontrar-lhe / com você
C) mim / encontrá-lo / consigo
D) eu / encontrá-lo / consigo
E) eu / encontrá-lo / com você

05. Considere as frases:
I- Desde que ele era criança, sempre quis ter um sítio cheio de bichos.
II- Tudo aconteceu como os cientistas haviam previsto.
Os conectivos em destaque exprimem, respectivamente, relação de:
A) tempo e conformidade
B) tempo e condição
C) tempo e causa
D) condição e conformidade
E) causa e comparação

Gabarito
01. C
Comentário: A frase dada na questão teria como voz passiva analítica a forma: “Legitimidade 
histórica não é tida por nossa democracia”.

02. E
Comentário: Palavras masculinas nas outras opções:
A) o gengibre;



B) o alvará, o gengibre;
C) o champanha;
D) o lança-perfume, o formicida.

03. A
Comentário:
Erros nas questões:
b) cidadãos/limões;
c) pães/ questões;
d) tubarões/ escrivães;
e) grãos/ irmãos.

04. E
Comentário: Os pronomes retos são usados na função de sujeito e os oblíquos na função de 
complemento, por isso o segmento “... para eu marcar...”. O pronome oblíquo “-lo” foi usado por se 
tratar  do  vocativo  no  início  da  frase.  Na  última  lacuna,  caberiam  tanto  “com  você”,  quanto 
“contigo”.

05. A
Comentário: O conectivo “desde que” possui valor de tempo e poderia ser substituído por “desde 
o tempo em que ele era criança, (...)”. Já o conectivo “como” pode ser substituído por “conforme, 
segundo”, portanto possui ideia de conformidade.


