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

1 Superior

Um sábio me dizia: "Esta existência / não vale a angústia de viver. A ciência, / se fôssemos 

eternos, num transporte / de desespero, inventaria a morte! Uma célula orgância aparece / no 

infinito do tempo: e vibra, e cresce, / e se desdobra, e estala num segundo... / Homem, eis o que 

somos neste mundo!" Falou-me assim o sábio e eu comecei a ver,/ dentro da própria morte, o 

encanto de morrer. (Guilherme de Almeida).  Sobre a estrofe, assinalar a alternativa CORRETA:                            

Pela leitura, conclui-se que 

o homem não suportaria 

viver eternamente.

Pela leitura, depreende-se 

que o homem é 

invulnerável à morte.

Pela leitura, infere-se que a 

morte representa 

desencanto para o homem.

Pela leitura, percebe-se 

que a ciência tem destruído 

a vida no planeta.

A

2 Superior Assinalar a alternativa que apresenta uma característica do texto narrativo:
Defesa de um ponto de 

vista.

Caracterização de 

elementos.

Existência de um enredo, 

no qual se desenvolvem as 

ações dos personagens.

Explanação sobre 

determinado assunto.
C

3 Superior
Assinalar a alternativa que preenche a lacuna CORRETAMENTE em "O texto _____________ 

caracteriza-se pela defesa de uma ideia.":
descritivo dissertativo expositivo injuntivo D

4 Superior Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de texto injuntivo: Conto. Manual de instrução. Entrevista. Palestra. B

5 Superior Assinalar a alternativa CORRETA que apresenta um exemplo de texto expositivo: Conto. Entrevista. Manual de instrução. Receita de bolo. B

6 Superior
Assinalar a alternativa que preenche a lacuna CORRETAMENTE em "O texto _____________ 

expõe apreciações e observações, detalhes, caracterizações.":
descritivo dissertativo expositivo narrativo A

7 Superior
Assinalar a alternativa que preenche as lacunas CORRETAMENTE em "Apesar da antiga 

_______, Pedro e Paulo comeram a _________ juntos.":
rinxa - canjica rinxa - cangica rixa - canjica rixa - cangica C

8 Superior Em relação à ortografia, assinalar a alternativa INCORRETA: Enxó. Enxofre. Enxerido. Enxente. D

9 Superior Em relação à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA: Assessores. Esência. Expontâneo. Repercução. A

10 Superior Em relação à ortografia, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: Abstenção. Ascenção. Contenção. Detenção. B

11 Superior Em relação à ortografia, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: Ajeitar. Monje. Sarjeta. Ultraje. B

12 Superior Assinalar a alternativa em que a palavra NÃO deve ser completada com "Z": Catequi__ar. Coali__ão. Proe__a. Quero__ene. D

13 Superior Em relação à acentuação gráfica, todas as palavras estão corretamente acentuadas, EXCETO: Balaústre. Égide. Ômicron. Récorde. D

14 Superior Em relação à acentuação gráfica, assinalar a alternativa CORRETA: Ávaro. Austéro. Látex. Rúbrica. C

15 Superior
Em relação à acentuação gráfica, assinalar a alternativa que apresenta a forma verbal 

CORRETAMENTE  acentuada:
Ele tém. Eles têm. Ele intervêm. Eles intervém. B

16 Superior Pelo novo acordo ortográfico, todas as palavras estão corretamente acentuadas, EXCETO: Herói. Heróico. Lençóis. Pastéis. B

17 Superior Em relação ao plural dos substantivos compostos, assinalar a alternativa CORRETA: Mula-sem-cabeças. Água-marinhas. Boa-vidas. Guarda-chuvas. D

18 Superior Todos os substantivos são masculinos, EXCETO: Alface. Champanha. Guaraná. Lança-perfume. A

19 Superior Assinalar a alternativa que apresenta substantivo que é usado somente no plural: Aguardentes. Copas. Exéquias. Férias. C

20 Superior Todas as correlações nome de lugar/adjetivo pátrio estão corretas, EXCETO:
Estados Unidos - 

estadunidense.
Espírito Santo - capixaba.

Rio Grande do Norte - 

potiguar.
Salvador - salvadorenho. D

21 Superior Na frase "Atravesso noites e dias no vento", o verbo está no: Presente do indicativo. Presente do subjuntivo.
Pretérito perfeito do 

indicativo.

Pretérito imperfeito do 

indicativo.
A

22 Superior Em relação aos tempos e modos verbais, assinalar a alternativa CORRETA:

Em "eu peço", o verbo pedir 

está no pretérito perfeito do 

indicativo.

Em "ele soube", o verbo 

saber está no pretérito 

perfeito do indicativo.

Em "nós falaremos", o 

verbo falar está no futuro 

do pretérito do indicativo.

Em "nós trazemos", o verbo 

trazer está no futuro do 

presente do indicativo.

B

23 Superior Em relação ao emprego das formas verbais, assinalar a alternativa CORRETA: Tu vistes o espetáculo? Eu valho muito.
Eu requero os meus 

direitos.
Eles saíram cedo amanhã. B

24 Superior Em relação à crase, assinalar a alternativa CORRETA:
Comecei à pensar sobre o 

assunto.
Não costumo ir à reuniões. Ficamos frente à frente. Pague à vista. D

25 Superior
Assinalar a alternativa que preenche as lacunas CORRETAMENTE em "Descendo __ terra __ 

noite, o marinheiro avistou um homem andando __ pé.":
à - à - à a - a - a a - à - a à - a  - a C


