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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Assinale a alternativa em que haja(m) vocábulos(s) com a 
divisão silábica incorreta: 
a) ad-vo-ga-do/sa-í-da/i-lha/Pa-ra-guai/oc-ci-pi-tal. 
b) Pás-as-ro/sub-li-nhar/co-e-lho/a-li/Pi-au-í. 
c) a-na-nás/car-ro/bi-ceps/gno-mo/as-ses-sor. 
d) sub-le-genda/até/psi-co-lo-gia/nas-cer/ guer-ra. 
e) e-gíp-cio/u-nha/ru-a/per-dô-o/bi-o-lo-gia. 
 
2. “Sob a paineira de flores mimosas e rosadas encontrei sua 
irmã e sussurrei-lhe palavras de amor”. As palavras 
sublinhadas são, respectivamente: 
a) preposição, adjetivo, adjetivo, pronome possessivo, pronome 
oblíquo. 
b) pronome, adjetivo, adjetivo, pronome demonstrativo, preposição. 
c) preposição, adjetivo, substantivo, pronome demonstrativo, 
pronome oblíquo. 
d) preposição, substantivo, substantivo, pronome possessivo, 
pronome reto. 
e) conjunção, adjetivo, adjetivo, pronome possessivo, pronome 
oblíquo. 
 
3. Indique a alternativa em que o plural dos substantivos está 
correto. 
a) pára-choque, amores-perfeito, sempre-viva, tenente-coronéis. 
b) pára-choque, amores-perfeito, sempre-vivas, tenentes-coronéis; 
c) pára-choques, amores-perfeitos, sempre-viva, tenentes-coronéis. 
d) pára-choques, amores-perfeitos, sempre-vivas, tenentes-
coronéis. 
e) pára-choques, amor-perfeitos, sempre-vivas, tenentes-coronel. 
 
4. Dado o texto: “Como lhe parecia ilógico com ele mesmo 
estar ali metido naquele estreito calabouço? Pois ele, o 
Quaresma plácido, o Quaresma de tão profundos pensamentos 
patrióticos, merecia aquele triste fim? De que maneira 
sorrateira o Destino o arrastara até ali, sem que ele pudesse 
pressentir o seu extravagante propósito, tão aparentemente 



sem relação com o resto da sua vida?” Indique qual das 
alternativas está correta, quanto ao foco narrativo. 
a) O narrador está contando sobre o personagem em 3ª pessoa. 
b) O personagem Quaresma está narrando na 3ª pessoa. 
c) A característica da narração é o verbo na 3ª pessoa. 
d) Não existe personagem principal neste trecho narrativo. 
e) Existem dois personagens principais neste trecho narrativo. 
 
5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente grafadas. 
a) pretencioso, aspectos, espontâneo. 
b) Excessivo, ímpecílio, essência. 
c) Osecado, reinvidicação, repercussão. 
d) incenso, absesso, obsessão, excurssão. 
e) Assessores, exceção, incansável. 
 
6. Preencha as lacunas com as palavras adequadas. 
Estava_______a ________da guerra, pois os 
homens________nos erros do passado. 
a) eminente/defragação/incidiram. 
b) eminente/confraglação/incidiram. 
c) iminente/deflagração/reincidiram. 
d) preste/confraglação/incidiram. 
e) prestes/flagração/recidiram. 
 
7. Assinale a alternativa em que o verbo competir esteja 
conjugado no gerúndio. 
a) Se puder competir vou conseguir a vitória. 
b) Só me sentirei vitorioso competindo com os melhores. 
c) Se tivesse competido ganharia o prêmio. 
d) Não compita se não estiver preparado para a vitória. 
e) Compete ao árbitro observar as regras. 
 
8. Em “Pode-se dizer que a tarefa crítica é puramente formal”, 
ocorre oração: 
a) subordinada substantiva objetiva direta. 
b) subjetiva predicativa. 
c) relativa. 
d) substantiva subjetiva. 
e) adverbial consecutiva. 
 



9. Quanto ao significado das palavras, assinale a alternativa 
com homônimos imperfeitos homófonos ou homófonos 
heterográficos. 
a) verão (estação), verão (verbo). 
b) selo (substantivo), selo (verbo). 
c) caçar (apanhar), cassar (anular). 
d) descriminar (inocentar), discriminar (distinguir). 
e) são (sadio), são (verbo). 
 
10. Há um erro de colocação pronominal em: 
a) Recusei a idéia que apresentaram-me. 
b) Os soldados não lhe obedeceram às ordens. 
c) Todos me disseram o mesmo. 
d) Quando a cumprimentaram, ela desmaiou. 
e) Sempre a quis como namorada. 
 
11. Indique a frase em que haja erro quanto à concordância do 
verbo destacado. 
a) Vossa Excelência não devia se preocupar com um inimigo tão 
medíocre. 
b) Mais de mil pessoas já acertaram na loteria esportiva. 
c) Devem ter fugido mais de trinta pessoas. 
d) Não parece justo condenar essas pessoas. 
e) Mais de um motivo levam-nos a agir com preocupação. 
 
12. Assinale a alternativa que corresponde ao período de 
pontuação correta: 
a) Enquanto não estudava sofria, agora, que sabe muito, sofre mais 
pois, a consciência de tudo o atormenta. 
b) Enquanto não estudava sofria, agora que sabe muito, sofre mais, 
pois a consciência de tudo o atormenta. 
c) Enquanto não estudava sofria; agora, que sabe muito, sofre mais, 
pois a consciência de tudo o atormenta. 
d) Enquanto não estudava, sofria; agora, que sabe muito, sofre 
mais pois a consciência de tudo o atormenta. 
e) Enquanto não estudava, sofria; agora, que sabe muito, sofre 
mais pois a consciência, de tudo, o atormenta. 
 
13. Assinale a alternativa em que há erro à análise da forma 
verbal cantávamos: 
a) cant- radical. 
b) a – vogal temática. 
c) canta- tema. 



d) mos- desinência da primeira pessoa do plural. 
e) va- desinência do pretérito perfeito do subjuntivo. 
 
14. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
femininas: 
a) champanhe, ágape, edema. 
b) alface, alvará, omoplata. 
c) dó, apêndice, cal. 
d) matinê, dinamite, formicida. 
e) libido, comichão, omelete. 
 
15. Preencha as lacunas com a alternativa que completa o 
período. 
“Sendo o carnaval uma das festas _______mais gosto, achei 
preferível ir ao baile ______viajar para a fazenda”. 
a) que – a 
b) que – do que 
c) de que –a  
d) de que – do que 
e) das quais – que 
 
16. Assinale a alternativa com grafia (s) incorreta(s): 
a) chimpanzé, enxada, piche, mexer. 
b) braveza, pajem, chara. 
c) chuchu, discussão, maltrapilho. 
d) cochichar, descarrilar, privilégio. 
e) assepsia, beiço, cochilar, xingar. 
 
17. Os coletivos cáfila, panapaná, réstia, vara, matilha, 
correspondem, respectivamente: 
a) de ladrões, de navios, de cebola, de capivaras, de cães. 
b) de camelos, de desonestos, de cebola, de capivaras, de cães. 
c) de intelectuais, de borboletas, de alho, de porcos de cães. 
d) de camelos, de borboletas, de alho, de porcos, de cães. 
e) de intelectuais, de navios, de alho, de porcos, de cães. 
 
18. Assinale a alternativa em que o verbo moer se encontra 
conjugado no futuro do pretérito. 
a) Se eu fosse o açougueiro moeria toda a carne. 
b) Mandei o açougueiro moer toda a carne. 
c) Pode deixar que moerei toda a carne. 
d) Já moeste toda a carne? 
e) Já moeste toda a carne? 



 
19. Assinale a alternativa com grafia(s) incorreta(s). 
a) sarjeta, chamego, xaxim, paralisação, cabeleireiro. 
b) delinqüente, mendingo, exceção, hediondez, tarjeta. 
c) chafariz, gorjeta, quilo, histeria, excesso. 
d) berinjela, ascensorista, intruso, desassossegado, xereta. 
e)chumaço, apóstrofo, asterisco, excremento, ressentimento. 
 
20. A crase não é usada. 
a) diante do pronome relativo feminino “a qual”. 
b) antes de palavra moda (expressa ou não). 
c) diante dos pronomes demonstrativos “a(s), aquele (s), aquela (s), 
aquilo(s). 
d) diante de verbo. 
e) diante de palavra feminina precedida do artigo definido (a), 
singular ou plural. 
 
Gabarito 
1 – D 
2 – A 
3 – D 
4 – B 
5 – E 
6 – C 
7 – B 
8 – A 
9 – C 
10 – A 
11 – E 
12 – C 
13 – E 
14 – E 
15 – C 
16 – B 
17 – D 
18 – A 
19 – B 
20 – D 
 

 
 


