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

1 Português Superior

Leia a frase a seguir e escolha a 

alternativa correta quanto a sua 

interpretação. / Juju vivia cantando, 

malgrado o cigarro estivesse debitando o 

vigor de seus pulmões. 

Pode-se afirmar, sem 

dúvida, que Juju era 

cantora.

O uso do cigarro é visto 

positivamente já que 

Juju era uma pessoa 

alegre.

O termo "malgrado" 

pode ser substituído 

sem perda de sentido 

por "não obstante".

O verbo "debitando" 

indica acréscimo.
C

2 Português Superior

Leia a frase a seguir e escolha a 

alternativa correta quanto a sua 

interpretação. / Conheci Augusto e Caio 

na festa da Lidia. Este, muito simpático, 

pegou meu contato, mas nunca ligou. 

Aquele quase não me deu atenção, porém 

me deu uma família.  

O termo "este" se 

refere a Augusto.

Infere-se do texto que 

Augusto e a autora, 

apesar de não terem tido 

um bom contato inicial, 

ficaram juntos.

Pode-se afirmar, sem 

dúvida, que a falta de 

atenção mencionada 

era ocasionada por 

timidez.

Infere-se do texto 

que Caio era um 

homem machista.

B 

3 Português Superior

Na frase "CONSOANTE os pais, Leonardo 

fugiu para não encarar seus problemas", o 

termo em destaque expressa

contrariedade. conformidade. adição. substituição. B 

4 Português Superior

No trecho "Não será mais Vanessa a 

escolhida para o cargo, mas sim Rosa, 

que trabalhou com Miriam. ELA tem um 

excelente currículo, mas o salário 

pretendido era tão alto quanto o de Lis, 

que saiu no mês passado", o termo em 

destaque se refere à

Vanessa. Rosa. Miriam. Lis. A

5 Português Superior

Na frase "As condições do tempo estavam 

péssimas, POR CONSEGUINTE não 

pegamos estrada", o termo em destaque 

poderia, sem perda de sentido, ser 

substituído por

no entanto. conquanto. portanto. entretanto. C

6 Português Superior
Selecione a alternativa cuja palavra se 

completa corretamente com a letra "j": 
Fuli_em. A_ito. Ma_estade. An_elical. C

7 Português Superior
Selecione a alternativa cuja palavra está 

correta quanto ao uso do hífen.
Co-herdeiro. Agro-industrial. Co-autor. Geo-política. A

8 Português Superior
Selecione a alterativa cuja palavra se 

completa corretamente com "ç".
Ca_ula. Exce_o. Omi_ão. Percu_ão. A

9 Português Superior

Selecione a alternativa cujas palavras 

estão corretamente escritas, conforme a 

norma-padrão da língua portuguesa.

Mexer, acíduo, 

esceção.

Cuscuz, obsessão, 

vertigem.

Ferrujem, análize, 

coxixo.

Atrazo, peneumonia, 

alteza.
B 

10 Português Superior
Selecione a alternativa que está 

corretamente escrita com hífen.
Super-interessante. Contra-ataque. Ultra-moderno. Infra-estrutura. B 
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11 Português Superior
Selecione a alternativa cujas palavras 

estão devidamente grafadas.

Auto-aprendizagem, 

plurianual, 

microondas.

Anti-social, mini-saia, 

sobrehumano.

Auto-peça, 

semicírculo, 

vicepresidente.

Super-homem, 

antiaéreo, seminovo.
D

12 Português Superior
Selecione a alternativa cuja palavra se 

completa corretamente com a letra "x": 
Bu_a. _icote. Ma_ucar. En_ugar. D

13 Português Superior

Selecione a alternativa cujas palavras 

estão corretamente escritas, conforme a 

norma-padrão da língua portuguesa.

levesa, açude, 

ostilizar
aviso, bizarru, xilique

Histérico, previlégio, 

canjica

apneia, proeza, 

monge
D

14 Português Superior

Quanto à acentuação gráfica, observe as 

seguintes 3 palavras: I - cajú; II - feiúra; III - 

baús. / Está(ão) corretamente 

acentuada(s): 

II e III, apenas. III, apenas. I, II e III. II, apenas. B 

15 Português Superior
Selecione a alternativa em que todas as 

palavras devem ser acentuadas.
Vicio, orfão, balaustre. Saida, ideia, refem.

Viagem, parabens, 

arduo.

Faisca, baiuca, 

europeu.
A

16 Português Superior

Selecione a alternativa cuja palavra em 

destaque esteja INDEVIDAMENTE 

acentuada.

Marcos praticou um 

ato HERÓICO ao 

salvar a moça.

Eram PAPÉIS 

importantes para a 

finalização do processo.

O VÍRUS era forte, 

portanto os doentes 

foram isolados.

Todo MÊS ele ía ao 

clube jogar tênis.
A

17 Português Superior

Selecione a alternativa na qual todas as 

palavras são acentuadas pela mesma 

regra.

Lúcido, saúde, 

egoísmo.

Assembléia, anéis, 

epopéia.

Caráter, bíceps, 

juízes.

Lâmpada, simpática, 

cômodo.
D

18 Português Superior

Selecione a alternativa em que a palavra 

em destaque esteja corretamente 

acentuada.

O VÔO era de risco, 

por isso foi preciso 

esperar para partir.

Júlio INTERVÊM sempre 

que é chamado a opinar.

Vânia era um ÍMÃ de 

bons amigos .

Aquela árvore tinha 

uma RAÍZ profunda, 

então dificilmente 

cairia.

C

19 Português Superior

Observe as frases a seguir quanto à 

acentuação das palavras em destaque: I - 

Benjamin era JUDÊU;/ II - Marcinha era fã 

de GELÉIA;/ III - Lincoln conquistou um 

lindo TROFÉU. /Está(ão) correta(s): 

I, II e III. III, apenas. I, apenas. II e III, apenas. B 

20 Português Superior

Selecione a alternativa em que todas as 

palavras NÃO devem receber acento 

gráfico.

Enjoo, tuiuiu, carie.
Colmeia, preveem, 

gratuito.
Album, fortuito, polen. Alias, tambem, hifen. B 

21 Português Superior

Observe as frases a seguir no que tange à 

acentuação das palavras em destaque: I - 

Era um TÚNEL longo, mas 

atravessamos;/ II - Só faltava a sua 

RÚBRICA;/ III - Fez tantos exercícios que 

ficou com dor no ABDÔMEN./ Está(ão) 

correta(s): 

I, II e III. I, apenas. II, apenas. I e III, apenas. D
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22 Português Superior
Na frase "Então, hoje eu só queria... Você 

sabe." as reticências são usadas para

deixar que o leitor 

complete com aquilo 

que imaginar.

indicar falha de 

comunicação. 

indicar que a pessoa 

que fala está surpresa. 

transparecer 

intimidade com o 

leitor.

A

23 Português Superior
Selecione a alternativa em que a vírgula 

foi devidamente empregada.

Todos os clientes, 

aceitaram a proposta.

O trabalhou custou, 

sacrifício.

Por cautela, preferi 

esperar antes de falar.

Luiza, era uma 

pessoa muito 

especial.

C

24 Português Superior

Leia a seguinte frase: / Márcia era tão 

"preguiçosa" que deixava a casa todinha 

em ordem antes de sair. / As aspas foram 

usadas para 

amenizar a realidade. trazer uma explicação. destacar um termo. ironizar. D

25 Português Superior

Na frase "Os dois rapazes (nunca vi tão 

belos) foram os responsáveis pelo projeto 

apresentado na palestra", os parênteses 

são usados para

introduzir uma 

contradição.

isolar uma informação 

que não se encaixa na 

sequência lógica.

marcar uma posição 

irônica.
mostrar entusiasmo. B 

26 Português Superior

Na frase "Demos presentes para as 

crianças: dois para Fabinho e três para 

Clarinha", os dois-pontos são usados para

indicar que a seguir 

virá uma enumeração. 

trazer uma explicação 

acerca dos presentes 

dados. 

introduzir uma citação.

trazer uma pausa 

necessária na 

comunicação.

B 

27 Português Superior
Selecione a alternativa quanto ao correto 

uso da crase.

Às vezes penso que 

não deveria ter me 

precipitado. 

José caminhava à 

passos lentos enquanto 

mexia no celular.

Marina estava 

disposta à rever seus 

conceitos .

Marcelo irá à 

Florianópolis para 

assinar o contrato.

A

28 Português Superior
Selecione a alternativa em que a crase foi 

empregada INDEVIDAMENTE. 

Laís vai à Bahia 

durante as férias. 

Sidnei voltará da reunião 

à noite. 

Samara deu à 

Eduardo um lindo 

presente. 

Às três horas, o sino 

bateu 

religiosamente. 

C

29 Português Superior

Observe a seguinte frase: / "Antonio veio 

às pressas quando recebeu a notícia". / 

Selecione a alternativa em que a crase 

esteja sendo empregada de acordo com a 

mesma regra da frase apresentada.

Michele saiu às duas 

horas em ponto a fim 

de não atrasar. 

Nelson estava à procura 

de apartamentos no 

centro da cidade. 

Falou à multidão com 

muito entusiasmo.

Karina foi à aula de 

piano pela manhã.
B 

30 Português Superior

Selecione a alternativa cujos termos 

completam respectivamente as lacunas da 

frase a seguir: / ___ tarde, cheguei ___ 

casa dos meus pais para comer um 

delicioso frango ___ moda mineira. 

A, à, a À, à, à À, a, a A, a, a B 

31 Português Superior
Selecione a alternativa em que o uso da 

crase é facultativo.

Thiago fez tudo às 

escondidas e não 

deixou rastros.

Essa decisão cabe à 

minha amiga.

Leandro foi à praia 

com a namorada .

Jorge estava à toa e 

nem percebeu que 

Ana chegou.

B 

32 Português Superior
Selecione a alternativa correta quanto ao 

uso ou não da crase.

Gustavo veio à pé da 

aula de futebol.

A loja manteve os 

descontos para vendas 

à prazo.

Conheci o Brasil de 

ponta a ponta. 

Dê comida à 

qualquer um que 

passar por aqui.

C



PROCESSO SELETIVO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE
EDITAL 01.2019 - GABARITO LINGUA PORTUGUESA

33 Português Superior
A crase está devidamente empregada, 

EXCETO em:

Sua vida financeira 

parecia um barco à 

deriva .

Correr é benéfico à 

saúde.

Ela disse à médica 

que poderia voltar na 

semana que vem.

Clara vai embora 

daqui à dez minutos.
D

34 Português Superior

Selecione a alternativa cujos termos 

completam respectivamente as lacunas da 

frase a seguir: / Ela começou ___ chorar 

quando ficou cara ___ cara com Miguel na 

ida ___ Paris.

a, a, à à, à, à à, à, a a, a, a D

35 Português Superior
Selecione a alternativa correta em relação 

à concordância verbal.

Vendem-se roupas 

com pequenos 

defeitos.

Precisam-se de reforços. 
Gostam-se de 

músicas de ninar.

Aluga-se casas para 

temporada. 
A

36 Português Superior
Estão corretas em relação à concordância 

verbal, EXCETO: 

Estados Unidos 

assinaram o acordo 

na semana passada. 

Chegaram dois pares de 

tênis e uma camisa para 

você. 

Brilhavam as pedras e 

o ouro daquele 

bracelete. 

Soaram onze horas. 

Vamos!
A

37 Português Superior

Observe as seguintes frases no que tange 

à concordância verbal: / I - Bateu dez 

horas no relógio central;/ II - Sua coragem 

e ousadia mexiam comigo;/ III - Brilhava a 

lua e as estrelas nessa noite especial. / 

Está(ão) correta(s):  

I, II e III. II e III, apenas. I, apenas. III, apenas. B 

38 Português Superior
Selecione a alternativa correta em relação 

à concordância verbal. 

A multidão de fãs 

caminhou até o local 

do show.

Fui eu que prometeu 

fazer a decoração da 

festa. 

Compra-se títulos 

antigos da 

associação.

Crianças, 

adolescentes, 

professores, 

ninguém faltou.

D

39 Português Superior
Assinale a alternativa INCORRETA no 

que se refere à concordância verbal. 

Foram eles que 

compraram a casa 

perto da avenida.

Algumas de nós fomos 

ao baile acompanhadas. 

A caneta dourada e a 

carteira do André ficou 

aqui.

Fui eu quem aleguei 

o fato determinante.
C

40 Português Superior

Observe as seguintes frases no que tange 

à concordância verbal: / I - Pode existir 

dúvidas acerca do procedimento adotado; 

/II - Deve fazer umas três horas que estou 

esperando Helena chegar;/ III - Haverão 

impedimentos, então se prepare! / 

Está(ão) correta(s): 

I e III, apenas. II, apenas. I, II e III. III, apenas. B 
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41 Português Superior

Analise as frases a seguir: / I - Nesse 

recinto, entrada de menores é ________;/ 

II - Era _________ justiça para que os 

ânimos esfriassem;/ III - Seguem ______ 

as pastas que serão enviadas ao arquivo. 

/ Selecione a alternativa que contenha 

corretamente, quanto à concordância 

nominal, os nomes que completam as 

frases acima.

proibido, necessária, 

anexo

proibida, necessária, 

anexo

proibido, necessário, 

anexas

proibida, necessário, 

anexas
C

42 Português Superior
Escolha a alternativa correta quanto à 

concordância nominal.

A permanência no 

local foi solicitada 

pelo chefe da guarda.

A garota ficou meia 

confusa com tantas 

informações antes da 

prova.

São muito as 

reclamações que 

chegaram a respeito 

da mudança de 

horário.

Estamos quite com 

as responsabilidades 

passadas ontem.

A

43 Português Superior
Escolha a alternativa correta quanto à 

concordância nominal.

Muito obrigado, disse 

Lia. 

Há menos pessoas do 

que convidamos. 

Seguem, em anexas, 

as fotos do 

casamento.

Estava incluso a 

cotação do aluguel 

do som. 

B 

44 Português Superior

Analise as frases a seguir no que tange à 

concordância nominal: / I - Há bastantes 

razões para não estarmos com vocês;/ II - 

Estamos alerta;/ III - Aqui, pizza é bom.  / 

Está(ão) correta(s):

I, II e III. I e II, apenas. III, apenas. II, apenas. A

45 Português Superior
Estão corretas quanto à concordância 

nominal, EXCETO:

Bento mantinha calma 

e vigor admiráveis. 

Auro tinha alegria, amor 

e determinação 

avivados. 

Maninha, infelizmente, 

teve má vontade e 

empenho.

Elas comeram feijão 

e carne bovinos. 
D

46 Português Superior
Selecione a alternativa INCORRETA no 

que se refere à concordância nominal. 

Muito obrigadas, 

responderam as belas 

moças.

Ela mesmo foi ao 

encontro da empresa.

Paciência é 

necessário para 

resolver essa questão. 

Diogo comprou selos 

e moedas antigos.
B 

47 Português Superior
Selecione a alternativa correta quanto à 

regência verbal.

Aspiramos uma 

carreira de sucesso.

O pai visava apenas o 

bem da família.

Prefiro cinema à 

balada.

Importa obedecer o 

regulamento da 

faculdade.

C

48 Português Superior

Analise as frases a seguir quanto à 

regência verbal: / I - Joana simpatizava 

com aquela crença;/ II -Túlio agradou aos 

alunos com seus ensinamentos; /III - 

Saulo esqueceu do passado. / Está(ão) 

correta(s):  

III, apenas. I, II e III. II, apenas. I e II, apenas. D
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49 Português Superior

Escolha a alternativa cujos termos 

completam correta e respectivamente as 

lacunas das frases a seguir: / I - Já 

pagamos ___ funcionário da pizzaria; /II - 

Joaquim perdoou ___ amigo;/ III - Rute 

era muito atenciosa, por isso queria ___ 

seus amigos.

o, o, aos o, ao, os ao, ao, aos ao, o, os C

50 Português Superior
Escolha a alternativa correta quanto à 

regência verbal.

Chegou no colégio 

atrasado. 

Procedemos aos 

exames com destreza.

Gabi assistiu o filme 

com o namorado.

Bárbara abraçou ao 

amigo com carinho.
B 

51 Português Superior

Analise as frases a seguir quanto à 

regência verbal: / I - Ela se lembrou do 

casamento e chorou;/ II - Régis informou 

ao policial o ocorrido; /III - Custa à Angela 

fazer dieta durante o inverno. / Está(ão) 

correta(s):

I, II e III. I e III, apenas. II, apenas. I e II, apenas. A

52 Português Superior
Estão corretas quanto à regêncial verbal, 

EXCETO: 

Seu nome constou na 

lista de premiados.

Lourdes não consentiu 

com o casamento do 

filho.

A diminuição de 

ônibus nas ruas 

implicou grande 

tumulto.

Luana residia na rua 

Amores, 12.
B 

53 Português Superior
Escolha a alternativa correta quanto à 

regência nominal.

Vitor era bacharel de 

direito.

Amélia tinha horror de 

barata.

Cris tinha admiração 

em tudo que Denis 

fazia.

Todos deviam 

obediência ao chefe.
D

54 Português Superior

Escolha a alternativa que apresenta 

correta e respectivamente as preposições 

regidas pelos nomes: devoção, doutor, 

dúvida.

a, em, sobre. de, de, com. em, em, por. de, a, de. A

55 Português Superior

Analise as frases a seguir no que tange à 

regência nominal: / I - Guilherme tinha 

capacidade com realizar coisas 

extraordinárias; /II - Valter era desatento 

aos acontecimentos rotineiros; /III - Meus 

dados eram compatíveis com os seus. / 

Está(ão) correta(s): 

II e III, apenas. I, II e III. II, apenas. III, apenas. A

56 Português Superior

Escolha a alternativa que apresenta 

correta e respectivamente as preposições 

regidas pelos vocábulos: preferível, 

passível, entendido.

de, em, com. a, por, de. a, de, em. de, de, de. C

57 Português Superior
Estão corretas em relação à regência 

nominal, EXCETO: 

Rita era favorável às 

mudanças.

Gilmar era perito de 

assuntos acadêmicos. 

Luis era leal para com 

seus amigos.

Bruno estava 

propício a aceitar o 

convite.

B 

58 Português Superior
Escolha a alternativa correta em relação à 

regência nominal.

Arthur era digno a 

receber o prêmio.

Brenda era fanática de 

rock.

Tomar muito 

refrigerante é 

prejudicial à saúde. 

Pedro era versado a 

obras de arte.
C
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59 Português Superior

Escolha a alternativa cujo plural do 

substantivo composto esteja corretamente 

formado.

Guardas-chuvas. Abaixos-assinados. Caças-fantasmas. Beija-flores. D

60 Português Superior

Escolha a alternativa que apresenta 

corretamente o plural da frase a seguir: A 

vizinha fazia refogado de couve-flor para 

dar ao guarda-noturno.

As vizinhas faziam 

refogados de couve-

flores para dar aos 

guardares-noturnos.

As vizinhas faziam 

refogados de couves-

flores para dar aos 

guardas-noturnos.

As vizinhas faziam 

refogados de couve-

flores para dar aos 

guardas-noturnos.

As vizinhas faziam 

refogados de couve-

flores para dar aos 

guardares-noturno.

B 

61 Português Superior
Escolha a alternativa cuja flexão de 

número está corretamente apresentada.
Troféu - troféis.

Hambúrguer - 

hambúrgueres.
Revés - revés Cidadão - cidadães B 

62 Português Superior
Escolha a alternativa cujas palavras vão 

para o plural com acréscimo de "is":
Azul, carnaval. Céu, degrau. Nau, chapéu. Anzol, sarau. A

63 Português Superior

Escolha a alternativa cujo termo em 

destaque NÃO se altera quando a palavra 

vai para o plural.

água-de-COLÔNIA. CANA-de-açúcar. QUARTA-feira. primeira-DAMA. A

64 Português Superior
Selecione a alternativa correta quanto à 

flexão de gênero.
Lavador - lavadora. Valentão - valentoa. Réu - ré. Barão - baroa. C

65 Português Superior

Escolha a alternativa correta quanto à 

flexão de gênero dos termos em destaque 

na frase a seguir: O EMBAIXADOR 

consultou o SULTÃO daquele país árabe 

acerca do acordo.

Embaixadora, sultã. Embaixadora, sultana. Embaixatriz , sultã. Embaixatriz, sultana. ANULADA

66 Português Superior

Escolha a alternativa que apresenta 

corretamente o feminino das seguintes 

palavras: guri, judeu, pigmeu.

Guria, judia, pigmeu. Guri, judeia, pigmeu. Guria, judia, pigmeia. Guri, judeia, pigmã. C

67 Português Superior

Escolha a alternativa cuja palavra 

completa corretamente a lacuna da frase 

a seguir: / Sua ________, o vereador, 

decidiu não participar da cerimônia.

Senhoria Excelência Eminência Reverência A

68 Português Superior
O pronome de tratamento devidamente 

usado para Reis e Rainhas é

Vossa 

Reverendíssima.
Vossa Alteza. Vossa Majestade. Vossa Realeza. C

69 Português Superior
Vossa Magnificência é o pronome de 

tratamento usado para
Presidentes. Príncipes. Cardeais.

Reitores de 

Universidade.
D

70 Português Superior
O pronome de tratamento corretamente 

usado para o Papa é 
Vossa Eminência Vossa Santidade

Vossa 

Reverendíssima 
Vossa Senhoria B 

71 Português Superior

Escolha a alternativa cujo pronome 

completa corretamente a frase a seguir: 

___________ , embaixador da Alemanhã, 

permanecerá no evento.

Sua Excelência Vossa Senhoria Sua Eminência Vossa Excelência A
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72 Português Superior
Selecione a alternativa cuja palavra se 

completa corretamente com a letra "z"
burgue_a cateque_e lacto_e coali_ão D

73 Português Superior

Selecione a alternativa cujas palavras 

completam corretamente a frase a seguir: 

Marcos _____ pela janela, _____ um 

cigarro e _____ nos pensamentos. 

expiou, acendeu, 

emergiu

espiou, ascendeu, 

emergiu

espiou, acendeu, 

imergiu

expiou, ascendeu, 

imergiu
C

74 Português Superior

Escolha a alternativa cujo substantivo 

permanece inalterado quando passado 

para o feminino.

Dom. Estudante. Cavalo. Peru. B 
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Quanto aos sinais de pontuação, observe 

as assertivas a seguir: / I - Ricardo, que 

era um homem muito íntegro, jamais 

aceitaria tal situação;/ II - Corra! Não há 

mais tempo;/ III - Gostaria de um 

(feedback) em relação à reunião. / 

Está(ão) correta(s):

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


