
 

 
Na frase: “Ana foi ao mercado e comprou 

bananas.” Temos: 

 

 

 

 

 

 
Assinale a opção na qual a palavra destacada 

está grafada corretamente  

 
Ocorreu um nocalte na luta de sábado. 

Houve uma detereoração do solo. 

Os réis não conseguem chegar a um acordo. 

O comprimento da corda era de dez centímetros. 

 

 
Identifique a frase onde a crase foi usada de 

forma incorreta: 

 

Maria estava frente-à-frente com seu desafio. 

Minha mãe foi até à padaria. 

Fiz um bife à milanesa. 

Contei à Jéssica o segredo do Natal. 

 

 
Assinale a alternativa em que NÃO há 

concordância verbal: 

 

Os alunos foram ao centro da cidade. 

A professora pediu silêncio. 

Tivemos uma ótima aula de ciências. 

 

 

 
Observe a estrofe, retirada do  poema 

de Carlos Drummond de Andrade: “No 

meio do caminho tinha uma pedra tinha 

uma pedra no meio do caminho tinha uma 

pedra no meio do caminho tinha uma 

pedra.” 

Sabendo que a derivação é um processo de 

formação de palavras, quais dos vocábulos 

abaixo, não se origina do objeto principal 

do poema acima? 
 

 

 

 

 

 

 

Qual a empresa dona das barragens que 

causaram os desastres nas cidades de Mariana e 

Brumadinho, ambas em Minas Gerais? 

 
Vale 

Vale do Rio Doce 

Siderúrgica de Tubarão 

Petrobrás 

 

Qual cantora norte-americana ganhou, no último 

domingo, o OSCAR de melhor canção pelo filme “Nasce 

uma estrela”, dirigido por Bradley Cooper? 

 
Beyoncé Giselle Knowles-Carter 

Onika Tanya Maraj (Nicki Minaj) 

Emily Jean Stone 

Stefani Joanne Angelina Germanotta (Lady Gaga) 

 

A América Latina vive um momento de 

instabilidade política, especialmente, em países que 

fazem fronteira com o Brasil. Qual o país que vive em 

crise política, com fechamento de fronteiras, negação 

de ajuda humanitária para a população e com um 

presidente interino autodeclarado? 

Colômbia 

Venezuela 

Suriname 

Chile 

 

Em 2024, daqui a cinco anos, a população mundial 

vai bater a marca de 8 bilhões de pessoas. É muita 

gente dependendo dos mesmos recursos naturais pra se 

alimentar. Especialistas já estão pensando em soluções 

alternativas. No final do ano passado, cientistas 

israelenses anunciaram o primeiro bife feito totalmente 

em laboratório. Qual será a base dessa carne? 

Glúten 

Vegetais 

Amido de milho 

Células de animais vivos 

 

Ricardo Eugênio Boechat foi um jornalista, 

âncora e locutor de rádio. Já esteve presente nos 

principais jornais do país, como O Globo, O Dia, O 

Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. Qual a cidade e  

país de nascimento do jornalista? 
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