
Questão Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D
Alternativa 

Correta

1
Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assim como a vigência do

Novo Acordo Ortográfico assinale a afirmativa que evidencia ERRO de grafia.
Ele agiu de forma inconseqüente. Os faróis dos carros estão ligados. Comportou-se de maneira antissocial. A ideia de viajar para praia foi espetacular. A

2 Analise as afirmativas e assinale a que apresenta ERRO de grafia. Fui ao concerto de música ontem à noite. Se quer ganhar um bom presente, estude bastante! Maria não disse sequer uma palavra durante o jantar. É importante concertar todos os aparelhos quebrados. D

3 Há ERRO de grafia em: Ainda hoje iremos à sessão de cinema. É pertinente fazer uma seção de direitos. A minha seção eleitoral é próxima da sua. Os herdeiros fizeram a cessão dos seus bens. B

4

“A vida é curta, MAS as emoções que podemos deixar duram uma eternidade.”

                                                                                               (Clarice Lispector.)

A expressão destacada na afirmação de Clarice Lispector pode ser substituída,

sem perda semântica, por, EXCETO:

Aliás. Porém. Contudo. No entanto. A

5
Fernando Pessoa afirma que “Haja ou não deuses, deles somos SERVOS”. A

palavra “servos”, levando em consideração o sentido textual, significa:
Senhores. Sofrentes. Rebentos. Servidores. D

6

“Como as plantas, a amizade não deve ser muito nem pouco REGADA.”

                                                                          (Carlos Drummond de Andrade.)

Considerando o sentido textual, assinale o antônimo da expressão destacada 

anteriormente.

Ressecada. Alimentada. Sustentada. Encharcada. A

7

“Ninguém LIBERTA ninguém. As pessoas se libertam em comunhão.”

                                                                                                      (Paulo Freire.)

Assinale o antônimo correspondente à palavra destacada na afirmação de Paulo 

Freire.

Salva. Aniquila. Perturba Aprisiona. D

8
Assinale a afirmativa que exemplifica uma metáfora, ou seja, a figura de linguagem

que transporta a palavra (ou expressão) do seu sentido literal para o sentido

figurado. 

Minha filha é uma joia rara. O meu avô descansou em paz. Li Machado de Assis durante anos. Se quiser falar, então terá que se calar. A

9
Considerando que as figuras de linguagem são artifícios utilizados para tornar as

mensagens mais expressivas, assinale, a seguir, um exemplo de catacrese.
Ela está morrendo de calor! Ele partiu dessa vida cedo demais. Foi um grito alto, áspero e grosseiro. O gato travesso arranhou o pé da mesa. D

10
Em “O dinheiro não traz felicidade — para quem não sabe o que fazer com ele.”, o

travessão foi empregado para:
Expressar indignação. Indicar a fala do autor. Transcrever neologismo. Realçar uma informação. D

11
No fragmento “A vaidade é um princípio de corrupção.”, o ponto final tem como

objetivo:
Exprimir uma súplica. Fazer uma indagação. Assinalar uma incerteza. Encerrar frase declarativa. D

12
No trecho “Estou no começo do meu desespero, e só vejo dois caminhos: ou viro

doida, ou santa.”, os dois-pontos têm como finalidade:
Expressar mansidão. Expor uma veracidade. Indicar um esclarecimento. Introduzir um questionamento. C

13
Considerando que o sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala, assinale

a afirmativa que caracteriza sujeito simples.
Fracassei em tudo o que tentei na vida. Perguntaram-me sobre os problemas vividos. A minha alma e o meu corpo têm o peso da luz. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. D

14
Levando em consideração que o ser de quem se informa algo se denomina sujeito,

assinale a afirmativa que evidencia sujeito oculto.
Acredita-se que chocolate faz bem à saúde. Sofremos porque nosso trabalho é desgastante. Ela chorou ao assistir o telejornal, lamentando a violência.

A mágoa e a angústia são munição no momento da 

discussão. 
B

15 Assinale, a seguir, uma oração sem sujeito. Ela se tornou uma mulher de verdade. A sensibilidade e a emoção os unificaram. Divirta-se enquanto seus vizinhos não vêm. Havia cinco pessoas internadas naquele hospital. D

16
Considerando a adequação linguística, o sinal indicativo de crase foi empregado

INDEVIDAMENTE em:
Não me referi àquele caso. Sairemos às duas da manhã. Essa pergunta se refere à todos. Às vezes vou trabalhar mais cedo. C

17 A crase foi empregada INDEVIDAMENTE em: Fomos à uma aldeia de índios guaranis. Não irei à faculdade amanhã por motivo justo. Sua angústia era comparável à sua simplicidade. Compareci à cerimônia matrimonial de Laura e Pedro. A

18
Tendo em vista as regras de concordância, assinale a única afirmativa grafada

INCORRETAMENTE.
Alugam-se casas para estudantes. Faz anos que não viajo para descansar. No relógio da matriz bateram sete horas. Existe, certamente, muitas maneiras de perdoar. D

19 Há ERRO de concordância verbal em: Precisa-se de alunos inteligentes. Haviam flores e pássaros nesse jardim. As bonecas faziam barulhos esquisitos. Se não houvesse dúvidas, como existiriam perguntas? B

20 A concordância nominal é INACEITÁVEL em: É necessário calma. Comprei rádio e televisão novo. As palavras foram bastante vazias. Estou meio cansada da vida que levo. B

21 Assinale a afirmativa INCORRETA quanto à concordância. As críticas foram bastantes favoráveis. O biscoito integral possui menos calorias. É proibida a entrada de crianças menores. Eles mesmos montaram a festa de aniversário. A

22 Há ERRO quanto à regência verbal em: Agradeça a Deus pela sua libertação. Minha amiga visava ao cargo de chefia. Ele deve obedecer às normas de trânsito. Os diretores voltaram na sua cidade natal após a reunião. D

23 Assinale a afirmativa INCORRETA quanto à regência verbal. Ela implica com as amigas. Ele perdoou as ofensas e ingratidões. As crianças preferem correr a estudar. Prefiro dar aulas do que corrigir provas. D

24 Há ERRO quanto à regência nominal em: Meu pai é fanático por futebol. Maria é alheia por brigas e intrigas. Sou grata por ter se lembrado de mim. Essa música é agradável aos meus sonhos. B

25 Assinale a afirmativa INCORRETA quanto à regência nominal. Paula vive alheia a tudo. Ela tem aversão a crianças. Estou apta a trabalhar na empresa. Tânia tem capacidade com o trabalho. D


