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Nª da 

questão 

do 

gabarito

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

1 Português

Leia o trecho do poema abaixo e 

assinale a alternativa correta quanto 

à figura de linguagem das palavras 

em destaque. / E agora, José? / SUA 

doce palavra, / SEU instante de 

febre, / SUA gula e jejum, / SUA 

biblioteca, / SUA lavra de ouro, / SEU 

terno de vidro, / SUA incoerência, / 

SEU ódio — e agora?

Aliteração. Anáfora. Assonância. Onomatopeia. B

2 Português

Leia a explicação abaixo referente a 

um tipo de coerência textual e 

assinale a alternativa em que essa 

descrição se encaixa. / Nesse tipo de 

texto é obedecida uma lógica entre 

ações e personagens. Cada ação 

obedece a um tempo que permite 

conhecer a ordem dos 

acontecimentos sem contradições.

Coerência 

consensual.
Coerência relevante. Coerência descritiva.

Coerência 

narrativa.
D

3 Português

Observe a frase abaixo e assinale a 

alternativa em que ela está reescrita 

de maneira correta. / A chuva é 

importante para todos. A chuva é 

fonte de vida.

A chuva é importante 

para todos, ela é 

fonte de vida.

A chuva é importante 

para todos, dela é fonte 

de vida.

A chuva é importante 

para todos, sua é 

fonte de vida.

A chuva é 

importante para 

todos, que é fonte 

de vida.

A

4 Português

Leia as orações abaixo e assinale o 

termo coesivo que melhor faria a 

ligação entre as duas. / Sou muitos. 

Carrego o mundo dentro de mim.

Porém. Entretanto. E. Ou. C

5 Português

Em uma entrevista, Gisele Bündchen 

declarou: "Sinto falta da galinha da 

minha mãe." A frase da modelo:

Não apresenta 

nenhum problema de 

sentido.

Apresenta duplo sentido 

com problema de 

coerência ao que ela 

quis dizer.

É uma crítica à moral 

da mãe dela.

Expressa saudade 

do animal de 

estimação que ela 

tinha na casa da 

mãe.

B

6 Português

Leia o trecho abaixo e assinale a 

alternativa que apresenta o termo 

substituto da palavra em destaque 

sem causar nenhuma alteração de 

sentido. / A menina era muito bonita, 

MAS muito desligada.

Contudo. Quando. Porque. Ou. A

7 Português

Leia a frase abaixo e assinale a 

alternativa que descreve 

corretamente o termo em destaque. / 

Ela foi à consulta, mas me ligou 

pedindo que A desmarcasse.

Retomar a palavra 

"ela" que foi dita 

antes.

Dar continuidade ao 

texto.

Dar ideia de oposição 

com relação à frase 

anterior.

Retomar a palavra 

"consulta" para 

evitar a repetição 

da mesma.

D

8 Português

Leia a frase abaixo e assinale a 

alternativa que aponta o problema de 

coerência em destaque: / A polícia 

encontrou um CADÁVER MORTO no 

final da rua.

Termos em ordem 

incorreta.

Uso incorreto do 

superlativo.
Pleonasmo. Metáfora. C

9 Português
Assinale a alternativa correta quanto 

à concordância verbal e/ou nominal.

Os alunos acharam 

difícil o simulado e a 

redação.

Ontem encontrei os 

campeão Pedro e Maria. 

Quando vamos ao 

cinema, gostamos de 

comprar pipocas.

As pessoas foi 

tomada de alegria 

diante do 

acontecimento.

C

10 Português

Complete as lacunas da frase a 

seguir com as palavras da alternativa 

correta. / As meninas estavam 

_______ ansiosas, mas __________.

meias; felizes. meio; felizes. meia; feliz. meio; feliz. B

11 Português

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna abaixo. / 

_________ neste local flores e um 

lindo jardim.

Haviam. Havia. Hás. Haveriam. B

12 Português

Leia a frase abaixo e assinale a 

alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. / As provas 

que ________ mais erros seriam 

comentadas.

contanto. contesse. contivesse. contivessem. D

13 Português

Leia a frase abaixo e assinale a 

alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. / _______ 

dois meses que o visitei.

Fazemos. Fiz. Faz. Fazem. C

14 Português

Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal e/ou nominal 

está correta.

Se houvesse mais 

homens honestos, 

não existiriam tantas 

brigas por justiça.

Festas e bebidas, nada 

mudavam o seu humor.

Houveram 

contratempos para eu 

assumir meu posto.

É precária as 

condições do 

imóvel.

A
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15 Português

Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal e/ou nominal 

está correta.

Ainda faltam resolver 

alguns problemas de 

matemática.

Aconteceu muitas 

alegrias depois que 

ficamos juntos.

Faz muito anos que o 

censo não passa por 

aqui.

Era dez horas da 

noite quando 

terminamos nosso 

trabalho.

C

16 Português

Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal e/ou nominal 

está correta.

Maria e José estudou 

juntos até mais tarde.

Maria e José estudaram 

juntos até mais tarde.

Maria e José estuda 

junto até mais tarde.

Maria e José 

estudais juntos até 

mais tarde.

B

17 Português

Leia o trecho do poema abaixo e 

assinale a alternativa correta quanto 

à metáfora presente nos dois 

primeiros versos: / Ó mar salgado, 

quanto do teu sal / 

São lágrimas de Portugal! / 

Por te cruzarmos, quantas mães 

choraram, / 

Quantos filhos em vão rezaram! / 

Quantas noivas ficaram por casar / 

Para que fosses nosso, ó mar! / 

(Fernando Pessoa)

O poeta quer dizer 

que não há 

conquistas sem 

sofrimento, por isso 

relaciona o mar às 

lágrimas do povo.

O poeta quer dizer que 

os portugueses 

choraram tanto que 

criaram um mar.

O poeta quer dizer 

que o mar era salgado 

por causa das 

lágrimas do povo.

O poeta quer dizer 

que sem as 

lágrimas o mar não 

seria salgado.

A

18 Português

Ainda sobre o poema de Fernando 

Pessoa, no verso "Quantas noivas 

ficaram por casar", o poeta quer 

dizer:

As noivas se 

suicidavam no mar.

As noivas iam navegar e 

não voltavam mais.

As noivas deixavam 

seus noivos para 

navegar pelo mar.

Muitas noivas 

perderam seus 

pretendentes que 

saíram para 

conquistar outros 

continentes e nunca 

voltaram para casa.

D

19 Português

Leia o excerto do poema abaixo e 

assinale a alternativa correta quanto 

ao sentido: / E eis que veio uma 

peste e acabou com todos os 

homens. / 

Mas em compensação ficaram as 

bibliotecas. / 

E nelas estava escrito o nome de 

todas as coisas. / 

Mas as coisas podiam chamar-se 

agora como bem quisessem. / (Mário 

Quintana)

O autor quis dizer 

que só sobraram os 

dicionários.

O autor quis dizer que 

as coisas ficaram 

perdidas sem os 

homens.

O autor quis dizer que 

as coisas ficaram 

livres para escolher 

seus próprios nomes 

já que todos os 

homens deixaram de 

existir.

O autor quis dizer 

que os livros 

ficaram 

responsáveis por 

dar nomes às 

coisas.

C

20 Português

Leia o poema a seguir e assinale a 

resposta correta quanto ao sentido: / 

pelo mesmo tietê / onde outrora 

viajavam / bandeirantes heris // só 

viajam agora / os dejectos: bandeira / 

de seus filhos fabris / (José Paulo 

Paes) / heris: senhoril / dejeto: 

excremento

O Rio Tietê, antigo 

caminho do 

bandeirantes, se 

tornou tão poluído 

que atualmente só 

dejetos e lixo 

"caminham" por ele.

Os bandeirantes 

andavam pelo rio 

arrancando as heras.

Onde passa o Rio 

Tietê já foi uma 

estrada.

O Rio Tietê tem 

bandeiras por toda 

a sua extensão.

A

21 Português

Leia o trecho retirado de Quincas 

Borba, de Machado de Assis, e 

assinale a alternativa correta quanto 

ao sentido: / "E enquanto uma chora, 

outra ri; é a lei do mundo, meu rico 

senhor; é a perfeição universal. Tudo 

chorando seria monótono, tudo rindo 

cansativo; mas uma boa distribuição 

de lágrimas e polcas, soluços e 

sarabandas, acaba por trazer à alma 

do mundo a variedade necessária, e 

faz-se o equilíbrio da vida." / polca e 

sarabanda: tipos de danças.

Segundo o narrador é 

preciso saber dançar 

para ser feliz.

Segundo o narrador 

quem chora é quem 

alcança o equlíbrio na 

vida.

Segundo o narrador 

devemos festejar cada 

instante da nossa 

existência.

Segundo o narrador 

a vida é feita de 

antagonismos.

D

22 Português

Em entrevista ao Jornal do Brasil, 

Adriane Galisteu declarou: / "Não 

existe essa coisa de um ano sem 

Senna, dois anos sem Senna…Não 

há calendário para a saudade." / 

Assinale a alternativa correta quanto 

ao sentido dessa declaração:

A saudade é maior 

com o passar do 

tempo.

A saudade é menor com 

o passar do tempo.

A saudade é 

constante.

A saudade já não 

incomoda mais.
C

23 Português

Em entrevista à Folha de São Paulo, 

Marieta Severo declarou: / "A função 

do artista é esta, meter a mão nessa 

coisa essencial do ser humano, que 

é o sonho e a esperança. Preciso ter 

essa ilusão: a de que estou 

resgatando esses valores." / Escolha 

a alternativa correta quanto ao 

sentido da declaração feita pela atriz:

O artista tem a 

obrigação de fazer o 

povo feliz.

O artista tem o poder de 

trabalhar e mexer com o 

íntimo das pessoas.

O artista precisa 

valorizar os sonhos 

dos menos 

favorecidos.

O artista não tem 

nenhuma influência 

sobre a vida das 

pessoas.

B
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24 Português

Leia o trecho do poema abaixo e 

assinale a alternativa correta 

referente ao trecho em destaque: / 

Penetra surdamente no reino das 

palavras. / LÁ estão os poemas que 

esperam ser escritos. / (Carlos 

Drummond de Andrade)

O termo "lá" se refere 

aos poemas.

O termo "lá" se refere 

ao reino das palavras.

O termo "lá" se refere 

aos surdos.

O termo "lá" se 

refere ao escritor.
B

25 Português

Leia as frases abaixo e escolha a 

alternativa que preenche as lacunas 

correta e respectivamente. / l - Ele 

movimentou o rei e eu anunciei o 

________. / ll - Todos os presos 

foram transferidos de ________. / lll - 

Hoje não fui à _________ de terapia.

xeque, cela, sessão. cheque, cela, sessão. cheque, sela, seção. xeque, sela, seção. A

26 Português

Assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna da seguinte 

frase. / Organizou um bazar 

__________ para que todos 

pudessem colaborar.

benefiziente. benéficente. beneficiente. beneficente. D

27 Português

Palavras que possuem semelhanças 

tanto na grafia quanto na pronúncia 

são

sinônimos. homônimos. parônimos. antônimos. C

28 Português

Leia com atenção as duas frases 

abaixo e escolha a alternativa que 

preenche as lacunas corretamente. / 

l - Disse que _________ a roupa 

antes que ela chegasse para buscá-

la.  / ll - Ao _______ que todos 

discordaram do que ele dizia. 

cozia, passo. coseria, passo. cozinharia, paço. cozeria, paço. B

29 Português

Observe o par de palavras abaixo e 

assinale a alternativa correta quanto 

ao significado de cada uma delas, 

respectivamente. / 1: acento /  2: 

assento.

1: Sinal gráfico que 

se usa sobre uma 

vogal, indicativo da 

sílaba mais forte e da 

diferença de timbre 

entre as vogais. / 2: 

Móvel apropriado 

para sentar, como um 

banco, uma cadeira 

etc.

1: Móvel apropriado 

para sentar, como um 

banco, uma cadeira etc. 

/ 2: Sinal gráfico que se 

usa sobre uma vogal, 

indicativo da sílaba mais 

forte e da diferença de 

timbre entre as vogais.

1: Móvel utilizado 

para servir refeições. /  

2: Sinal gráfico que se 

usa sobre uma vogal, 

indicativo da sílaba 

mais forte e da 

diferença de timbre 

entre as vogais.

1: Sinal gráfico que 

se usa sobre uma 

vogal, indicativo da 

sílaba mais forte e 

da diferença de 

timbre entre as 

vogais.  / 2: Móvel 

utilizado para servir 

refeições.

A

30 Português

Leia as frases abaixo e assinale a 

alternativa que preenche as lacunas 

correta e respectivamente. /  l - Ela 

me disse que ________ toda a 

matéria dada.  / ll - Depois daquele 

________ em que os pais faleceram, 

nunca mais foi o mesmo.

aprendeu; acidente. apreendeu; acidente. apreendeu; incidente.
aprendeu; 

incidente.
A

31 Português

Leia as frases abaixo e assinale a 

alternativa que preenche as lacunas 

correta e respectivamente. /  l - Para 

esse exame era necessário 

________ a pupila.  / ll - Estudamos 

sobre os abusos do ____ enquanto 

era governador.

delatar; chá. delatar; xá. dilatar; xá. dilatar; chá. C

32 Português

Leia a frase e assinale a alternativa 

que substitui corretamente o termo 

destacado sem prejuízo quanto ao 

sentido. / O prefeito DEFERIU o 

requerimento do contribuinte.

Arquivou. Negou. Atrasou. Aprovou. D

33 Português

Assinale a alternativa correta quanto 

ao uso de porque, porquê, por que, 

por quê.

Porque estamos 

esperando por eles?

Por que você não me 

avisou que viria hoje?

Por que estava 

apaixonada aceitava 

tudo o que ele dizia.

Porquê não 

estamos dançando?
B

34 Português
Assinale a alternativa correta quanto 

ao uso de “-ção”, “-são” e “-ssão”:

Permição, 

convensão.
Ceção, obtensão.

Introspecção, 

ascensão.

Excessão, 

discução.
C

35 Português
Assinale a alternativa em que a 

palavra NÃO deve ser acentuada.
Álbum. Protótipo. Estratégia. Pôleiro. D

36 Português

Assinale a alternativa em que todas 

as palavras estão corretamente 

grafadas.

Beringela, exceto, 

compreensão.
Raínha, auge, exerto.

Mendingo, 

sobrancelha, mérito.

Insulportável, 

meresido, 

fragrancia.

A

37 Português
Assinale a alternativa em que a 

palavra está corretamente grafada:
Pesquiza. Análize. Certesa. Fase. D

38 Português

Leia as palavras abaixo e escolha a 

alternativa que preenche correta e 

respectivamente as lacunas. / 

vare__ista - ferru__em - laran__eira.

j; j; j. j; g; j. g; g; g. g; j; g. B



Processo Seletivo Câmara Municipal de Cruzeiro - Gabarito Provisório - Publicado em 08/06/2020

39 Português

Assinale a alternativa em que as 

palavras estão corretamente 

grafadas.

Reboliço, reividicar. Rebuliço, reividicar. Rebuliço, reivindicar.
Reboliço, 

reivindicar.
C

40 Português

Leia as palavras abaixo e assinale a 

alternativa que preenche correta e 

respectivamente as lacunas. / 

e__ame - ma__estade - ma__arico.

x; j; ç. z; g; ss. s; j; ç. x; g; ss. A

41 Português
Assinale a alternativa em que a 

palavra NÃO começa com a letra "h":
Helicóptero. Housado. Hera. Hóstia. B

42 Português

Leia a frase abaixo e assinale a 

alternativa correta quanto às 

classificações dos termos em 

destaque. / Com ESTA história EU 

vou ME  sensibilizar.

Pronome 

demonstrativo; 

pronome pessoal do 

caso oblíquo; 

pronome pessoal do 

caso reto.

Pronome interrogativo; 

pronome pessoal do 

caso reto; pronome 

indefinido.

Pronome indefinido; 

pronome pessoal do 

caso oblíquo; 

pronome pessoal do 

caso reto.

Pronome 

demonstrativo; 

pronome pessoal 

do caso reto, 

pronome pessoal 

do caso oblíquo.

D

43 Português

Assinale a alternativa em que o 

pronome de tratamento está sendo 

utilizado corretamente.

Sua Santidade, o 

Papa João Paulo Vl, 

veio ao Brasil.

Senhor Deputado, peço 

à Vossa Magnificência 

que me ouça.

Os reitores de 

universidades são 

chamados de Sua 

Eminência.

Sua Senhoria, o 

Ministro recusou-se 

a me atender.

A

44 Português

Assinale a alternativa em que a 

colocação pronominal está 

corretamente empregada.

Não há mais nada 

entre eu e você.

Esse assunto deve ser 

resolvido por mim e 

você.

Para mim, andar a pé 

é doloroso.

Quando voltei a si, 

todos já tinham ido 

embora.

C

45 Português
Assinale a alternativa em que "certo" 

é um pronome indefinido.

Está certo, deixemos 

esse assunto de lado.

Você fez a escolha 

certa.

Não troque o certo 

pelo duvidoso.

Certo homem me 

disse que seríamos 

felizes.

D

46 Português

Leia o poema abaixo e assinale a 

alternativa que se refere à regra 

pronominal de que o poeta trata. / Dê-

me um cigarro / 

Diz a gramática / 

Do professor e do aluno / 

E do mulato sabido / 

Mas o bom negro e o bom branco / 

Da Nação Brasileira / 

Dizem todos os dias / 

Deixa disso camarada / 

Me dá um cigarro. / (Oswald de 

Andrade)

Usa-se próclise 

quando o verbo inicia 

a oração.

Usa-se ênclise quando 

o verbo inicia a oração.

Usa-se pronome 

átono quando o verbo 

inicia a oração.

Usa-se mesóclise 

quando o verbo 

inicia a oração.

B

47 Português

Leia a frase a seguir e assinale a 

alternativa correta quanto à 

substituição do trecho em destaque 

pelo pronome oblíquo 

correspondente. / Encontraram O 

CORPO no mar.

Encontraram-nos. Encontraram-lhe. Encontraram-se. Encontraram-no. D

48 Português

Assinale a alternativa que preenche 

correta e respectivamente as lacunas 

abaixo no que se refere aos 

pronomes. / Me passe _____ lápis 

para ____ poder desenhar.

este; mim. esse; mim. esse; eu. este; eu. C


