
Questão Disciplina Nível Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D
Alternativa 

Correta

1 Português Superior

Observe as seguintes frases:/ I. Os amigos da faculdade 

com quem tenho mais proximidade vão dar uma festa 

amanhã./ II. Os amigos da faculdade, com quem tenho 

mais proximidade, vão dar uma festa amanhã./ Escolha a 

alternativa correta a respeito das duas sentenças acima.

Ambas frases possuem 

o mesmo sentido. 

Na frase I, atribui-se o 

sentido para "próximo" 

no que se refere à 

distância física. Na 

frase II, são os amigos 

que têm laços 

próximos.

A presença ou 

ausência de vírgulas 

não é relevante no que 

se refere ao grau de 

intimidade da pessoa 

com as que vão dar a 

festa.

Na frase I, há uma restrição de 

que somente os amigos mais 

próximos da faculdade irão dar 

uma festa. Na frase II,  o 

sentido é de que todos os 

amigos da faculdade são 

próximos à pessoa e irão dar 

uma festa.

D

2 Português Superior
No que se refere à acentuação gráfica, todas as palavras 

estão corretamente escritas , EXCETO

Assim não dá! Você 

precisa parar de 

procurar pelo em ovo e 

cismar com essas ideias.

Bruna coleciona joias. 

As mais bonitas da 

coleção são os anéis.

Eu a perdôo, afinal é 

minha irmã.

Meu avô é um grande herói 

para mim.
C

3 Português Superior
Observe a seguinte frase:/ "Meu primo é um MAU 

exemplo."/ O termo em destaque é um
adjetivo. advérbio. substantivo. artigo. A

4 Português Superior

É um gênero textual caracterizado pela presença de 

animais como personagens personificados. Possui lição 

de moral. Trata-se da(o)

biografia. notícia. conto. fábula. D

5 Português Superior
Assinale a alternativa que apresenta um tipo de texto 

descritivo.
Perfil de rede social. Conto. Artigo de opinião. Bula de remédio. A

6 Português Superior

Observe a frase a seguir./ "Vendo cerca de cinco caixas 

de MACAXEIRA por final de semana"./ O termo em 

destaque é uma variação linguística 

social. regional. histórica. situacional. B

7 Português Superior

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa no 

que se refere à ortografia, analise as proposições abaixo/ 

I.  A dermatite causa coçeiras em algumas regiões do 

corpo./ II. O aluno chegou atrazado para a primeira aula./ 

III. Encontramos pichações por todos os muros da escola./ 

É correto o que se apresenta em

I, II e III. I e II, apenas. I, apenas. III, apenas. D

8 Português Superior

Leia o excerto abaixo./ "Pois de amor andamos todos 

precisados! Em dose tal que nos alegre, nos reumanize, 

nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, 

capacidade de entender, perdoar, ir para a frente! Amor 

que seja navio, casa, coisa cintilante, que nos vacine 

contra o feio, o errado, o triste, o mau, o absurdo e o mais 

que estamos vivendo ou presenciando"./ Carlos 

Drummond de Andrade./ Sobre o excerto, é correto 

afirmar que

todos precisamos de 

amor, embora essa 

conquista seja 

inalcançável.

o amor nem sempre 

desperta o lado bom 

das pessoas. Por essa 

razão, o texto 

apresenta um tom 

pessimista.

apresenta, no geral, 

uma visão positiva do 

amor e de que maneira 

pode ser benéfico às 

pessoas.

é uma declaração de amor para 

uma pessoa em específico.
C

9 Português Superior

Leia a frase abaixo./ Não diga nada sobre isso. Faça boca 

de siri./ Sobre a expressão "fazer boca de siri", é correto 

afirmar que significa:

tentar disfarçar que não 

está a par de algum 

assunto, porém sem 

sucesso.

mentir sobre algo.
contar somente uma 

parte do assunto.

não falar nada a ninguém sobre 

determinado assunto.
D

10 Português Superior

Observe a frase a seguir:/ Podemos chamar Joana para ir 

conosco. Ela não sabe o caminho./ Sobre a frase, é 

correto afirmar que apresenta um ERRO de

colocação pronominal. coerência textual. concordância verbal. ortografia. B
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11 Português Superior

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa 

quanto à colocação pronominal, escolha a alternativa 

correta.

Não se esqueça de 

fechar as janelas ao sair 

de casa.

Te liguei ontem e você 

não retornou a minha 

ligação.

O maior sonho de Juan 

é se casar.
Quem disse-lhe isso? A

12 Português Superior

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa 

quanto à concordância verbal, escolha a alternativa 

correta.

Tanto Juarez como 

Kleber compareceram 

ao local combinado.

Rodolfo e eu consegui 

comprar uma casa.

Samira ou Pâmela 

ganharão essa partida 

de xadrez.

Haviam muitas pessoas na fila 

do show.
A

13 Português Superior
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa 

quanto à regência nominal, escolha a alternativa correta.

Encaminhei um e-mail 

referente do assunto 

tratado ontem na 

reunião.

Minha avó tem horror 

com pó. Precisa 

limpar a casa, no 

mínimo, três vezes ao 

dia.

Karen é apta a exercer 

essa profissão.

O valor da fortuna é 300 

milhões de dólares, equivalente 

de 1 bilhão de reais, 

aproximadamente.

C

14 Português Superior
Escolha a alternativa que apresenta a correta utilização da 

crase, conforme a norma-padrão da língua portuguesa.

Pessoas do sexo 

masculino possuem 

maior risco de 

desenvolver hipertensão 

quando comparadas à 

pessoas do sexo 

feminino.

Prefiro fazer o 

pagamento à prazo.

Pergunte à ele sobre o 

que ocorreu. 

Bruno sempre está atento à 

aula.
D

15 Português Superior

É um gênero textual sucinto caracterizado pela 

objetividade, descrição e crítica. É comum a prática desse 

gênero em ambiente escolar e universitário. Trata-se do(a)

currículo. resenha. conto de fada. receita. B

16 Português Superior

Dentro da Semântica, há conceitos, como por exemplo, a 

relação entre duas ou mais palavras que apresentam 

significados semelhantes. Trata-se da

homonímia. sinonímia. antonímia. paronímia. B

17 Português Superior
Observe a seguinte frase:/ "Minha mãe diz que nasci DE 

MANHÃ."/ O termo em destaque é um
advérbio. preposição. verbo. numeral. A

18 Português Superior

É aquela pertencente a um grupo específico de pessoas. 

Neste caso, podemos citar como exemplo as gírias de 

grupos de surfistas, skatistas, ou também os jargões 

relacionados ao profissionalismo, que apresentam 

linguagem mais técnica. Trata-se da variação linguística

situacional. regional. social. histórica. C

19 Português Superior

Observe a seguinte sequência./ Vossa Mercê - 

Vossemecê - Vosmecê - Você./ As mudanças linguísticas 

representadas acima configuram uma variação linguística

social. situacional. histórica. regional. C

20 Português Superior

De acordo com o novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa, escolha a alternativa em que a palavra esteja 

escrita INCORRETAMENTE.

Contraindicação. Freqüência. Micro-ondas. Microrganismo. B

21 Português Superior
Escolha a alternativa que apresenta a pontuação correta, 

conforme a norma-padrão da língua portuguesa.

Helena e Carlos, 

viajaram juntos para o 

Havaí.

Ligaram, para você 

hoje cedo.

Sendo um bom aluno, 

tem-se menos 

dificuldade para entrar 

em uma boa 

universidade.

Ana e Gabriela são melhores, 

amigas desde o ensino 

fundamental.

C

22 Português Superior

De acordo com o novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa no que se refere à acentuação gráfica, escolha 

a alternativa correta.

A feiúra daquele chapéu 

me impressionou.

Cortaram a raíz dessa 

planta.

O forceps é um 

instrumento utilizado 

na medicina 

obstetrícia.

Fazer tatuagem na canela dói 

muito?
D



23 Português Superior
Escolha a alternativa que apresenta a correta utilização da 

crase, conforme a norma-padrão da língua portuguesa.

Refiro-me àquela pessoa 

sentada no banco azul.

Fique a vontade para 

pedir ajuda à qualquer 

pessoa.

Marcela fez um 

passeio à cavalo.

Rosana está aprendendo à 

cantar profissionalmente.
A

24 Português Superior

É um gênero textual de divulgação, cujo objetivo é chegar 

ao leitor de forma a persuadi-lo principalmente no que se 

refere ao consumo. Trata-se do(a)

editorial jornalístico. relato. propaganda. romance. C

25 Português Superior

Observe a seguinte frase:/ "Vou a PORTO ALEGRE em 

julho para visitar uma amiga querida."/ O termo em 

destaque é um

verbo. substantivo. pronome. adjetivo. B


