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

1 português

“Após os atentados de 11 de setembro, surgiu uma foto de um turista em cima de uma das torres gêmeas com um avião bem próximo da torre, momentos 

antes dos ataques terroristas. NA VERDADE, trata‐se de uma montagem. O avião que se chocou é um Boeing 767, e o que é mostrado na foto é um 757.”

(Disponível em: http://www.brasilescola.com/curiosidades/as-7-maiores-mentiras-internet.htm. Adaptado.)

A expressão destacada no trecho anterior pode ser substituída, sem alteração semântica, por:                        

Aliás. De fato. Ocasionalmente. Excessivamente. B

2 português

“Um estudo realizado no ano passado pela Universidade Médica de Viena demonstrou que o abraço pode mesmo reduzir o stress, o medo e a ansiedade. A 

oxitocina liberada contribui para a redução da pressão arterial, aumenta o bem‐estar e FAVORECE o desempenho da memória.”

(Cristiane Segatto – Revista Época. 2013.)

O termo “favorece”, destacado no trecho anterior, significa:

Expande. Pressupõe. Proporciona. Desequilibra. C

3 português Assinale a afirmativa em que a expressão destacada corresponde a um adjetivo. Estava bom ASSIM. Ela plantara as sementes que tinha NA MÃO. A vida podia ser feita PELA MÃO do homem. A cada coisa se emprestaria uma aparência HARMONIOSA. D

4 português Assinale, a seguir, o termo invariável quanto à flexão para o plural. Céus. Ônibus. Pastéis. Chafarizes. B

5 português

“Bilac dizia que a gente deveria aprender a envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman tem um poema onde vai dizendo: ‘Penso que podia viver com os 

animais que são plácidos e bastam‐se a si mesmos’. Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a natureza em torno. Nunca vi o sol se QUEIXAR no entardecer. 

Nem a lua chorar quando amanhece.”

(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1984.)

O termo destacado no trecho anterior pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

Lastimar. Balbuciar. Sussurrar. Esbravejar. A

6 português

“Na América Latina, estima‐se que 60% das crianças ganham o seu primeiro telefone celular aos 12 anos. ESPECIFICAMENTE no Brasil, uma em cada três 

crianças acessa a internet por dispositivos móveis e a média de idade para se ganhar um celular tem sido 8 anos. ESSES números evidenciam o alcance 

tecnológico na nova geração de brasileirinhos conectados.”

(Disponível em: http://www.desafiosdaeducacao.com.br/blog/. Adaptado.)

De acordo com a classificação das palavras, os termos destacados no trecho são, respectivamente:

Advérbio e pronome. Adjetivo e conjunção. Conjunção e interjeição. Substantivo e preposição. A

7 português

“A velocidade da mensagem eletrônica não perdoa DESATENÇÃO. Texto de correio eletrônico, de redes sociais com fins corporativos e de intranets, deve ser 

simples, mas exige releitura e cuidado para acertar o tom da mensagem.”

(Luiz Costa Pereira Junior. Língua Portuguesa, 2014.)

Considerando o contexto textual, a expressão “desatenção” significa:

Infortúnio. Solicitude. Desacerto. Divagação. D

8 português

“É difícil mudar o olhar, comprometendo‐se a trabalhar o melhor de cada aluno, professor e gestor dentro de suas possibilidades e necessidades. PARA ISSO, 

temos de assumir que todos estão na escola – só falta aprenderem; e todos estão juntos – só falta saberem conviver.”

(Lino de Macedo. Revista Nova Escola. 2016.)

Preservando a coerência textual, a expressão “para isso” pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:

Então. Para tanto. Além disso. Nesse caso. B

9 português Considerando a classificação das expressões nos trechos de Laços de Família, de Clarice Lispector, assinale a correspondência INDEVIDA. “COMO um lavrador.” – conjunção. “E alimentava ANONIMAMENTE a vida.” – advérbio.
“Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira E sumarenta.” – 

preposição.

“Sua precaução reduzia‐se a tomar CUIDADO na hora perigosa da tarde (...)” 

– substantivo.
C

10 português “Hoje o celular é uma ferramenta PODEROSA que funciona como a porta da rua digital, abrindo caminhos para as crianças ficarem expostas a bilhões de 

pessoas conectadas, onde não há MUROS nem PORTAS.” De acordo com a classe de palavras, os termos destacados são, respectivamente:
Adjetivo, substantivo e adjetivo. Adjetivo, substantivo e substantivo. Substantivo, adjetivo e substantivo. Substantivo, substantivo e adjetivo. B

11 português Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda, que acompanha o nome qualificando-o de alguma forma. Assinale a afirmativa 

que apresenta um pronome indefinido.
Para simplificar, pense no seu celular. Você pode pensar sempre nos seus melhores amigos. Ligue para ele quando precisar de uma indicação de livro. Pode contar com alguém para lembrá-los, caso seja necessário. D

12 português
A metáfora é uma figura de linguagem que ocorre quando se utiliza uma substituição de termos que possuem significados diferentes, atribuindo a eles o 

mesmo sentido. Assinale a afirmativa que evidencia uma metáfora.
Ela me olhou com o seu olhar de pedra. A avó de Renato está entre a vida e a morte. Estamos lendo com os alunos Maurício de Souza. Segurei firma na asa da xícara e tomei todo aquele chá quente. A

13 português Assinale o termo composto que evidencia ERRO quanto à flexão para o plural. Tique-taques. Sempre-vivas. Estrelas-do-mar. Mulas-sem-cabeças. D

14 português
“Ana dava a tudo, TRANQUILAMENTE, a sua mão pequena e forte, sua corrente de vida.” A palavra “tranquilamente” pertence à seguinte classe de palavras:

Adjetivo. Advérbio. Conjunção. Substantivo. B

15 português
“O estudo aponta que o MAU uso das NOVAS ferramentas tecnológicas no ambiente escolar é frequente.” Os termos destacados no trecho pertencem à 

seguinte classe de palavras:
Adjetivo. Advérbio. Pronome. Substantivo. A

16 português A prosopopeia é uma figura de linguagem que privilegia o aspecto conotativo. Empresta ao texto a subjetividade própria deste estilo. E é considerada figura de 

pensamento, pelo fato de trabalhar com significados escondidos. Assinale a afirmativa que evidencia uma prosopopeia.
Minha mãe é uma flor. Já fui na sua casa um milhão de vezes. Depois ele começou a latir “au, au, au”! A chuva, envolvida com a sua beleza, sorria. D

17 português
O paradoxo é uma figura de linguagem que se refere a algo “contrário ao que se pensa”, fugindo do senso comum e até mesmo refletindo a falta de nexo. 

Assinale a afirmativa que evidencia um paradoxo.
Meu cachorro foi para o céu morar com Deus. O rio está chorando pela morte dos peixes. Os animais do zoológico estão morrendo de sede. Minha filha não passa de uma pobre menina rica. D

18 português

“A alma é uma coleção de BELOS quadros adormecidos, os seus rostos envolvidos pela sombra. Sua beleza é TRISTE e nostálgica porque, sendo moradores da 

alma, sonhos, eles não existem do lado de fora.”            (Rubem Alves.)

As expressões destacadas no trecho anterior apresentam como antônimo, respectivamente:

Horríveis e festiva. Horrorosos e árdua. Lindos e descontente. Disformes e aborrecida. A

19 português Assinale a alternativa que apresenta ERRO quanto à flexão do substantivo para o plural. alemães / pães aviões / embriões emoções / corações cidadões / caminhões D

20 português Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a afirmativa grafada INCORRETAMENTE. O barulho está ensurdecedor. Tudo é permitido aos adolecentes. O dia a dia na empresa apresenta aspectos diversos. Sua amizade é demasiadamente importante para mim. B

21 português

“Para sua tarefa audaz, Sócrates empregou o método aprendido com os professores sofistas. MAS havia grandes diferenças entre a dialética de Sócrates e a de 

seus antigos mestres.”

(José Francisco Botelho. Revista Vida Simples.)

Levando em consideração a coerência textual, a expressão destacada pode ser substituída por:

Aliás. Porém. Na verdade. Dessa forma. B

22 português De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a afirmativa escrita INDEVIDAMENTE. Passo a decidir a sentença do condenado. No jogo consegui dar o xeque no adversário. Ele colocou a sela no cavalo para passear na fazenda. Fomos ao cinema ontem, assistir ao filme da seção das dez. D

23 português Considerando a adequação linguística, assinale a afirmativa que apresenta ERRO quanto à grafia. Deixarei a chave embaixo da porta. Por isso sou a favor da legalização das armas. O analfabetismo no país está acima da média mundial. As pessoas chegaram de pressa com receio da chuva. D

24 português Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a afirmativa que apresenta ERRO de grafia. Há dias que não falo com o meu filho. Daqui a pouco começará o programa na TV. Todos os acentos do teatro estavam ocupados. As sessões da Câmara de Vereadores são notáveis. C

25 português
As palavras oxítonas têm a última sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua última sílaba é aquela pronunciada com mais força. Assinale a alternativa cujos 

vocábulos são acentuados por serem oxítonos, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.
até / pés café / legal item / órgão dominó / mesa B

26 português Assinale, a seguir, o termo invariável quanto à flexão para o plural. Férias. Faróis. Hotéis. Vozes. A

27 português

“Durante uma eternidade, só se falou nisso: que Deus PÕE e o diabo dispõe.”

(Antônio Torres. Os cem melhores contos brasileiros do século.)

O termo assinalado anteriormente evidencia como significado contrário:

Tira. Aplica. Propõe Estabelece A

28 português

“As estações PERPLEXAS, mas bem‐educadas, apresentam suas razões com bons modos, não por desejarem estar no cartaz, mas pela disciplina do próprio 

ofício.”

(Cecília Meireles. Crônicas para jovens.)

A expressão destacada anteriormente evidencia como antônimo:

Impiedosas. Atordoadas. Fracassadas. Determinadas. D

29 português

“No tempo da exposição total criamos a dialética PERVERSA entre amar a própria imagem, sermos vistos e acreditarmos que isso assegura, de algum modo, 

nosso existir.”

(Marcia Tiburi. Coluna CULT.)

O termo assinalado anteriormente evidencia como significado contrário:

Cruel. Confiável. Desumana. Compassiva. D

30 português

“Então Deus puniu a minha loucura e soberba; e QUANDO desci ruelas escuras e desabei do castelo sobre aldeia, meus sapatos faziam nas pedras irregulares 

um ruído alto.”

(Rubem Braga. – 200 Crônicas escolhidas.)

Levando em consideração a coerência textual, a expressão destacada pode ser substituída por:

Então. Por isso. Portanto. Logo que. D

31 português

“Sabem por que Bill Gates deixou a presidência de sua empresa capitalista para dirigir a entidade beneficente que criou? PORQUE isso o faz mais feliz, dá 

sentido à sua vida.”

(Ferreira Gullar. Folha de S. Paulo.)

A expressão “porque” pode ser substituída, sem comprometer a coerência textual, pela seguinte palavra:

Pois. Embora. Neste caso. Certamente. A

32 português

“Homens públicos sem sentimento público, homens ricos que são, no fundo,         pobres‐diabos – que não descobriram que a grande vantagem real de ter 

dinheiro é não ter que pensar A TODO MOMENTO, em dinheiro…”

(Rubem Braga. 200 Crônicas escolhidas.)

A expressão “a todo momento” pode ser substituída, sem comprometer a coerência textual, pela seguinte palavra:

Às vezes. Ocasionalmente. Constantemente. Consequentemente. C

33 português

“Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e também uma lembrança boa; que não será proibido confessar que ÀS VEZES se tem saudades (...)”

(Rubem Braga. Despedida.)

Levando em consideração a coerência textual, a expressão destacada pode ser substituída por:

Conquanto. Desde então. Apesar disso. De vez em quando. D

34 português Assinale a afirmativa  que apresenta expressão INCORRETAMENTE aplicada. As salas têm uma fragrância de rosas.
A seção de terras será realizada pelo governador do 

estado.

Convivemos com os cachorros sem qualquer discriminação de 

raças.
Acreditamos que os condenados serão firmes no cumprimento do dever. B

35 português
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e, ainda, a vigência do Novo Acordo Ortográfico, assinale a palavra grafada INCORRETAMENTE.

Bem-te-vi. Mal-entendido. Pré-estabelecer. Auto-observação. C



36 português

“Tarefa árdua, necessariamente incerta e sem fim, a CONQUISTA da felicidade não pode ter prazo.”

(Gilles Lipovetsky. A felicidade paradoxal.)

A expressão destacada anteriormente evidencia como antônimo:

Perda. Seleção. Aumento. Aquisição. A

37 português Assinale a alternativa que apresenta ERRO quanto à flexão do substantivo para o plural. Irmãos. Botões. Limãos. Doações. C

38 português Há ERRO em relação à flexão para o plural em: Blusas azuis-marinho. Garotos surdos-mudos. Uniformes verde-claros. Criança luso-brasileiras. A

39 português Considerando a adequação linguística, assinale a afirmativa escrita INCORRETA-MENTE. O perigo de enchente está iminente. O tráfego de drogas deve ser exaurido. No censo da população do município houve alteração. O ladrão entrou na agência bancária e passou despercebido. B

40 português Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta o adjetivo no grau superlativo absoluto analítico. Aquele aluno é magérrimo. Este jardim é bastante fértil. Eu sou a mais tímida de todas. Ana é a menos motivada da turma. B

41 português
Assinale a afirmativa grafada INDEVIDA-MENTE, considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa.

Não o vejo há cerca de 1 mês. Ele falou a cerca da falta de saneamento básico no país. Minha casa fica a cerca de uma hora de ônibus de Franca. Há cerca de mil pessoas sem título eleitoral no município. B

42 português Em “Aquele pobre homem passou desta para melhor” há uma figura de linguagem denominada: Elipse. Antítese. Metonímia. Eufemismo. D

43 português
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e, ainda, a vigência do Novo Acordo Ortográfico, assinale a palavra grafada INCORRETAMENTE.

Enjoo. Arco-íris. Assembleia. Afrobrasileiro. D

44 português
Considerando que parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da forma parecida, assinale, a seguir, um 

parônimo.
Cedo. Acordo. Assento. Ratificar. D

45 português
Considerando que homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma, assinale, a seguir, um 

homônimo.
Noz. Suar. Tráfico. Absolver. A

46 português Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a palavra acentuada corretamente. Pólo. Pêra. Herói. Rítmo. C

47 português Em “Meu pai vai encarar de frente essa doença.” há uma figura de linguagem denominada: Ironia. Metáfora. Paradoxo. Pleonasmo. D

48 português Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, a mesma regra de acentuação empregada na palavra INFÂNCIA vale também para: Viúvo. Corrói. Tênue.  Bênção. C

49 português Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, a mesma regra de acentuação empregada na palavra DÚVIDA vale também para: Tórax. Mágoa. Parabéns. Sonâmbulo. D

50 português Assinale o termo composto que evidencia ERRO quanto à flexão para o plural. Beija-flores. Salários-família. Bananas-pratas. Segundas-feiras. C

51 português Considerando a adequação linguística, assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE. Fazem cinco anos que não vou à igreja. Já são dez horas da manhã e ele não acordou. Elaboraram-se ótimas propostas de governo. Falta à população oportunidade de emprego. A

52 português
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, considerando a vigência do Novo Acordo Ortográfico, assinale o substantivo composto escrito 

INCORRETAMENTE.
Bem-te-vi. Ex-namorado. Manda-chuva. Recém-nascido. C

53 português

Conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a afirmativa que evidencia ERRO de grafia.

Nas festas juninas comi muita canjica e jerimum. O professor quiz analisar as redações de todos os alunos.
Para garantir a veracidade das afirmações, os documentos serão 

assinados.

Após servir aquele delicioso jantar, o garçom ganhou uma gorjeta 

satisfatória.
B

54 português Conforme a adequação linguística, assinale a afirmativa que evidencia ERRO de grafia. A enchada está suja e também muito velha. Mudei daquela rua, pois perdi tudo na enchente. A cachaça será exportada do país no próximo mês. A caixa de compras foi deixada na porta daquela pobre senhora. A

55 português “Todas as pessoas estavam _______¬ ansiosas para ler as revistas, pois foram advertidas de que as opiniões foram ________ flexíveis.” Considerando a 

concordância nominal, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
meio / bastante meias / bastante meio / bastantes

meias / bastantes

A

56 português

Considere o poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade: 

João amava Teresa que amava Raimundo

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili,

que não amava NINGUÉM.

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes

que não tinha entrado na história.

O termo “ninguém” trata‐se de um pronome indefinido, que expressa um sentido:

Claro. Vigente. Duvidoso. Impreciso. D

57 português
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, considerando a vigência do Novo Acordo Ortográfico, assinale a palavra escrita INCORRETAMENTE.

Ideia. Feiura. Semi-novo. Anti-higiênico. C

58 português
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, considerando a vigência do Novo Acordo Ortográfico, assinale o substantivo composto escrito 

INCORRETAMENTE.
Beija-flor. Erva-doce. Cão-de-guarda. Anti-inflamatório. C

59 português De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, há ERRO de grafia em: Revisar. Através. Exceção. Previlégio. D

60 português
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, considerando a vigência do Novo Acordo Ortográfico, assinale a palavra escrita INCORRETAMENTE.

Parabrisa. Autorretrato. Interrelação. Contraindicação. C

61 português
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, considerando a vigência do Novo Acordo Ortográfico, assinale a palavra escrita INCORRETAMENTE.

Antessala. Interracial. Parachoque. Autoafirmação. B

62 português
Assinale a alternativa em que a expressão destacada está grafada INDEVIDAMENTE, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

A vontade dela era ironisar as palestras gratuitas. Há um excedente de produtos vendidos sem nota fiscal. A tensão dos alunos em relação à prova final é enorme. A expectativa de uma festa anima todos os funcionários da empresa. A

63 português
Considerando as regras de concordância nominal, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a afirmativa grafada INCORRETAMENTE.

A aluna está meia ansiosa com as provas. A aluna está meia ansiosa com as provas. As documentações foram encaminhadas anexas às procurações. Elas mesmas providenciaram as internações dos acidentados. Anulada

64 português

Considerando o texto “Não ameis a distância” de Rubem Braga, assinale o trecho cujas palavras destacadas sejam pronomes.

“Andam em ruas tão DIFERENTES e passam o dia falando 

línguas DIVERSAS (...)”

“(...) e as cidades SÃO tão longe uma da outra que nesta É 

verão quando naquela é inverno.”

“A CARTA não diz o que a outra pessoa está sentindo, diz o que 

sentiu a semana passada...”

“Cuidai amar uma pessoa, e ao fim VOSSO amor é um maço de cartas e 

fotografias no fundo de uma gaveta que se abre CADA vez menos...”
D

65 português
“Se _________________ dias mais frios no inverno, talvez os passeios fossem diferentes.” Considerando a concordância verbal, segundo a norma‐padrão da 

Língua Portuguesa, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
 faz fazem fizesse fizessem D

66 português
Assinale a alternativa em que a expressão destacada está grafada corretamente, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa.

Os pastéis deixaram muitos convidados com ASIA. A EMPRESA cresceu satisfatoriamente no último mês. A menina apresentou uma LUCHAÇÃO no braço esquerdo. Há muitos MECHERICOS entre os alunos daquela escola. B

67 português As seguintes palavras aceitam várias formas de plural, EXCETO: Anão. Sultão.  Ancião. Espertalhão. D

68 português
Considerando as regras de concordância verbal, conforme a norma-padrão da Língua portuguesa, assinale a afirmativa grafada INCORRETAMENTE.

Alugam-se salas para reuniões. 60% dos alunos faltaram por causa da chuva. Precisam-se de mulheres com experiência profissional. Mais de um funcionário está satisfeito com o salário. C

69 português
Assinale a afirmativa INCORRETA, segundo as regras de concordância verbal.

1% dos entrevistados não concorda com as regras.
Pode haver flores no jardim que estejam secas ou 

murchas.
Comentam-se sobre os desastres causados pela chuva. Existem, na verdade, várias pessoas insatisfeitas e infelizes aqui. C

70 português Assinale a afirmativa INADMISSÍVEL em relação à concordância verbal, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa. Bateu cinco horas no relógio da matriz. Faz anos que vou à festa junina do bairro. A luta das pessoas fará com que o país mude. É importante que tanto a chuva quanto a ventania diminuam. A

71 português
Assinale a alternativa que CONTRARIA a norma-padrão da Língua Portuguesa em relação à concordância verbal.

Tratavam-se de questões essenciais. Possuem grande relevância as opiniões dos alunos. Faz anos que havia flores no jardim da nossa casa. Existem na humanidade diferentes pontos de vista sobre o autismo. A

72 português
“Certifico a V.S.ª que não_________ incomodar ______ com a festa.” Considerando a concordância verbal, segundo a norma‐padrão da Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
precisa / se pecisas / te precisa / vós precisais / vós A

73 português
“Caso ela ______ à festa amanhã, deverá pegar antecipadamente o convite.” Considerando a concordância verbal, segundo a norma‐padrão da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
vá iria fora fosse A

74 português
“As ações que ______________ mais erros seriam interrompidas.” Considerando a concordância verbal, segundo a norma‐padrão da Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
conterem continham contenham contivessem D

75 português

“Amar SOLENEMENTE as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito 

inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina.” No trecho do poema “Amar”, de Carlos Drummond de Andrade, a expressão destacada exprime 

circunstância de:
Modo. Dúvida. Escolha.  Explicação. A

76 português
Assinale a alternativa INCORRETA, segundo a norma gramatical.

Aquelas empresas declararam falência. Mais de uma professora se cumprimentou. As visitas foram canceladas haja vista o mau tempo. Os Estados Unidos declararam impossibilidade de guerras e atentados. B

77 português Assinale a alternativa INADEQUADA quanto à norma-padrão da Língua Portuguesa em relação à concordância nominal. Falei poesia e poema valoroso. Falei poema e poesia valorosos. Falei poesia e poema valorosos. Falei poema e poesia valorosas. D

78 português Assinale a afirmativa INACEITÁVEL em relação à concordância nominal, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa. É necessária tranquilidade. É bom beber suco todos os dias. Não é permitido excesso de barulho. Não é admirável provocar discussões. A

79 português Assinale a afirmativa INCORRETA segundo as normas de concordância nominal. A funcionária parecia meio intrigada. Tomamos meia garrafa de vinho à noite. Conquistamos bastante oportunidades de estudar. São bastantes as melhorias realizadas no município. C

80 português A colocação do pronome oblíquo está INDEVIDA em: Não me julgue dessa forma. Não o vi quando entrou em casa. Quando sentiu-se em apuros, lembrou de mim. Ela me falou sobre os problemas financeiros. C

81 português
No trecho “Acontece, entretanto, que não existe coisa alguma que seja do tamanho do nosso amor.”, de Rubem Alves, o termo “entretanto” pode ser 

substituído, sem alteração semântica, por:
Aliás. Assim. Porém. Embora. C

82 português
“A entrada para o jogo foi __________, mas a diversão e a distração ___________ compensaram.” Considerando a concordância nominal, segundo a norma‐

padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
cara / vividas cara / vividos caro / vividos caro / vividas A

83 português
“Elas ________ prepararam os documentos, que enviaram __________ às ressalvas.” Considerando a concordância nominal, segundo a norma‐padrão da 

Língua Portuguesa, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
mesmo / anexo mesmas / anexos mesmos / anexas mesmos / anexos B

84 português
Considerando a adequação linguística, assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE.

Ela é meia maluca!
Adoro as comidas japonesa e italiana.

Na empresa recebemos bastantes currículos. A primeira e a segunda casas da rua principal pertencem a minha família. A

85 português Assinale a afirmativa que evidencia pronome indefinido.  Alguém espera ansiosamente a sua volta. A nossa vida é plena e digna de um filme. Ouvi aqueles gritos de horror e lamentação. É importante que tais palavras sejam esquecidas. A

86 português Considerando o poema de Cecília Meireles “Recado aos amigos distantes”, assinale o trecho que NÃO evidencia um pronome possessivo. “minha rebelde maneira (...)” “Meus companheiros amados (...)” “Por vosso amor é que penso (...)” “Porque vou para outros lados (...)” D

87 português

Considere o trecho do poema “O bicho”, de Manuel Bandeira:

“Vi ontem um bicho,

Na imundície do pátio

Catando comida ENTRE os detritos.”

É correto afirmar que a expressão destacada se refere a:

Pronome. Interjeição. Conjunção. Preposição. D

88 português
Assinale a alternativa que apresenta ERRO de colocação pronominal.

Quando você apareceu, eu caí em si. Ainda há muitas visitas importantes para eu fazer. Mamãe mandou um recado para você e para mim. É fácil para mim praticar qualquer exercício físico. A

89 português Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que o plural do substantivo composto está INCORRETO. Pães-de-ló. Beija-flores. Couves-flores. Guardas-roupas. D

90 português
“Foi ___________ a detenção que lhe deram, porque você foi o que _________ vidas salvou.” Considerando a concordância nominal, segundo a norma‐padrão 

da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
justa / menos justo / menos justa / menos justo / menos Anulada

91 português Assinale a afirmativa INCORRETA, segundo as normas de concordância nominal. Entrada proibido. Entrada proibida. É proibido entrada. A entrada é proibida. A

92 português
No trecho “No fim tudo dá certo, e se não deu certo é PORQUE ainda não chegou ao fim.”, de Fernando Sabino, o termo destacado expressa uma ideia de:

Ordem. Exclusão.
Justificativa.

Comparação. C

93 português
No período “A caminho de casa, ENTRO num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão.”, de Fernando Sabino, “A última crônica”, a ação verbal 

destacada evidencia um fato:
Atual. Hipotético. Terminado. Que está por vir. A



94 português Em “Ela ACREDITAVA em anjo e, porque acreditava, eles existiam.” (Clarice Lispector), a ação verbal destacada se expressa uma ideia de: Incerteza. Surpresa e indignação. Um acontecimento certo e real. Continuidade e duração no tempo. D

95 português Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que o plural do substantivo composto está INADEQUADO. Girassóis. Contrarregras. Amores-perfeitos. Vices-presidentes. D

96 português Assinale a alternativa que apresenta ERRO de colocação pronominal. Ninguém quer vê-lo. O professor não o atendeu. Não lhe direi qualquer notícia. Se apresentar-lhe as desculpas, concordarei com você. D

97 português
Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a correspondência da flexão dos substantivos está INCOERENTE.

balão – balões. irmão – irmãos. capitão – capitães. charlatão – charlatões. D

98 português
Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a correspondência da flexão dos substantivos está INCOERENTE.

pão – pães. vilão – vilões. alemão – alemãos. corrimão – corrimãos. Alterado para C

99 português
No trecho “E quando eu estiver MAIS triste, MAS triste de não ter jeito (...), de Manuel Bandeira, as palavras destacadas se referem, respectivamente, a:

Adjetivo e interjeição. Advérbio e conjunção. Pronome e conjunção. Advérbio e preposição. A

100 português Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado INDEVIDAMENTE.  Essa é uma tarefa para mim fazer. Essa revista é para eu ler amanhã. Nada acontecerá entre mim e você. O problema deverá ser resolvido por eu e você. A


