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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede.  
 

Os ranchos evolucionavam. Estandartes, escudos, 
símbolos, pálios, fantasias, tudo era dourado, prateado, 
brilhante. Fogos de bengala vermelhos e verdes deixaram 
acessos de tosse na passagem. E os estandartes saudavam 
o povo, abaixando, suspendendo,cumprimentando os rivais 
amigos com os mil preceitos da etiqueta. E a poeira subia. 
Era denso o ar, azedo, amarelo, irrespirável, mas ninguém 
sentia. Havia gente até no chafariz, que propositadamente 
não funcionava no Carnaval. Crianças dormiam nas soleiras 
das portas, em jornais estendidos nas calçadas e muitas, 
ainda de peito, iam fantasiadas nos braços das pastorinhas, 
grávidas de meses, muitas. E a madrugada rompia. A praça 
se esvaziava. Os derradeiros blocos retiravam-se, lentos, 
mostrando na força da batida e dos remelexos uma 
resistência prodigiosa ao cansaço. Havia um que entoava 
com grave acento de tristeza e antecipada saudade: 

“Adeus, meu Carnaval!...” 
“Adeus, meu Carnaval!...” 

 
01. No texto, percebe-se uma gradação, ou seja, que a festa 
encontra-se no auge; depois, vai-se acabando, aos poucos. 
Esse texto é, quanto à tipologia:  
a) uma narração.  
b) uma descrição.  
c) uma dissertação.  
d) mistura de narração e descrição.  
 
02. Em “Era denso o ar, azedo, amarelo, irrespirável, mas 
ninguém sentia”, existe uma ideia de:  
a) insatisfação e alegria.  
b) ambiente abafado, mas alegre.  
c) calor e mal-estar.  
d) sufocamento e tristeza.  
 
03. Em “Os estandartes saudavam o povo”, subentende-se:  
a) que as pessoas cumprimentavam os estandartes  
b) que as pessoas que portavam os estandartes 

cumprimentavam o povo.  
c) que os estandartes carregavam as pessoas  
d) que o povo saudava a passagem dos estandartes  
 
04. A palavra chafariz significa:  
a) bebedouro público  
b) poça d’água  
c) fonte luminosa  
d) esguicho d’água  
 
05. O sentido do período permanecerá o mesmo que o 
transcrito abaixo na alternativa:  
“... iam fantasiadas nos braços das pastorinhas, grávidas de 
meses, muitas.”  
a) “... iam fantasiadas nos braços das pastorinhas, muitas 

grávidas de meses.”  
b) “... iam fantasiadas nos muitos braços das pastorinhas, 

grávidas de meses.”  
c) “... iam fantasiadas nos braços das pastorinhas grávidas 

de muitos meses.”  
d) “... iam fantasiadas nos braços das muitas pastorinhas 

grávidas de meses.”  
 
06. O sujeito da oração “Fogos de bengala vermelhos e 
verdes deixavam acessos de tosse na passagem” é:  
a) fogos de bengala.  
b) fogos de bengala vermelhos e verdes.  
c) acessos de tosse.  
d) passagem.  
 

07. A classe gramatical da palavra grifada em “Havia gente 
até no chafariz, que propositadamente não funcionava no 
Carnaval”, é:  
a) adjetivo.  
b) substantivo.  
c) advérbio.  
d) preposição  
 
08. Existe um discurso direto em:  
a) “Os estandartes saudavam o povo.”  
b) “Os derradeiros blocos retiravam-se, mostrando a força da 

batida e dos remelexos numa resistência prodigiosa ao 
cansaço.”  

c) “Adeus, meu Carnaval!...”  
d) “Havia um que entoava com grande acento de tristeza e 

antecipada saudade.”  
 
09. A palavra pastorinhas contém respectivamente:  
a) 11 letras e 11 fonemas  
b) 11 letras e 10 fonemas  
c) 11 letras e 4 fonemas  
d) 11 letras e 5 fonemas  
 
10. A palavra acessos é foneticamente representada da 
seguinte maneira:  
a) /a//c//E/ /s//s//o//s/  
b) /a//C//e//s//o//s/ 
c) /a//S//E//S//o//s/  
d) /a//c//e//s//s//o//s/  
 
11. A palavra solteira, quanto ao número de sílabas e a 
tonicidade, é classificada como:  
a) trissílaba e oxítona  
b) trissílaba e paroxítona  
c) polissílaba e paroxítona  
d) polissílaba e proparoxítona  
 
12. Todas as palavras encontram-se acentuadas 
corretamente, EXCETO:  
a) verossímil  
b) zarôlho  
c) pictórico  
d) maiô  
 
13. Todas as palavras das alternativas abaixo estão 
corretamente grafadas, exceto uma na alternativa:  
a) frigir, extensivo, estraditar  
b) extremado, limpeza, transgressão  
c) fungicida, súcia, miosótis  
d) lodaçal, tubulação, mandachuva  
 
14. A crase está corretamente empregada apenas na 
alternativa:  
a) O artigo se referia à Mato Grosso do Sul e não à Minas 

Gerais.  
b) Dirigiu-se às pessoas presentes.  
c) Só compro à dinheiro.  
d) Ele costuma comprar à prazo.  
 
15. Escrevendo-se a frase no feminino plural, obteremos:  
“Ela teve um filho temporão.”  
a) Ele teve uma filha temporana.  
b) Ela teve uma filha temporã.  
c) Ela teve filhos temporões.  
d) Ela teve filhas temporãs.  
 
16. A frase escrita corretamente no plural é:  
a) Os rapazes eram muitos mal-educados.  
b) Eram gravatas azul-marinho.  
c) As camisas dos times eram verdes-amarelas.  
d) As aulas oferecidas são de culturas lusos-brasileiras.  
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17. A pontuação correta encontra-se na alternativa:  
a) “A felicidade, é uma conquista de cada um.”  
b) “Você já leu ‘Vozes d’África’, de Castro Alves?”  
c) “Estejam amanhã, às onze horas, em ponto no meu 

escritório.”  
d) “O avião rumou, para a Itália, naquela mesma tarde.”  
 
18. Faça a correlação da 1ª coluna com a 2ª e marque a 
alternativa correta.  
(1) substantivos comuns-de-dois-gêneros  
(2) substantivos sobrecomuns  
(3) substantivos epicenos  
 
(   ) medium  
(   ) jacaré  
(   ) criança 
(   ) intérprete  
(   ) girafa  
(   ) cônjuge  
a) (2) (3) (3) (2) (2) (2)  
b) (3) (1) (2) (3) (1) (2)  
c) (1) (3) (2) (1) (3) (2)  
d) (2) (1) (3) (1) (1) (1)  
 
19. Escrevendo-se a frase no masculino, obteremos:  
“A amazona saiu-se muito bem na competição.”  
a) O cavaleiro saiu-se muito bem na competição.  
b) O cavalheiro saiu-se muito bem na competição.  
c) O amazonas saiu-se muito bem na competição.  
d) O perdigão saiu-se muito bem na competição.  
 
20. O masculino da frase abaixo far-se-á:  
“Não dê ouvidos a pitonisas.”  
a) Não dê ouvidos as pitonisas.  
b) Não dê ouvidos a bruxarias.  
c) Não dê ouvidos a bruxas.  
d) Não dê ouvidos a pitons.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
21. “I wrote the report by myself, but I don’t know where the 
secretary put it. This is hers”. 
A frase apresenta:  
a) um pronome simples, dois verbos irregulares e dois 

pronome possessivos.  
b) um pronome reflexivo, uma conjunção e um pronome 

possessivo.  
c) dois pronomes possessivos, três conjunções e dois vermos 

regulares.  
d) dois pronomes reflexivos, um verbo regular e um verbo 

irregular.  
 
22. To fly, the, to print e where são respectivamente:  
a) verbo regular, artigo, verbo irregular e advérbio  
b) verbo irregular, conjunção, verbo irregular e artigo  
c) verbo regular, advérbio, verbo regular e artigo  
d) verbo irregular, artigo, verbo regular e advérbio  
 
23. Choose the option that is according to the English 
grammar:  
a) What did you bought at the shopping?  
b) What did you buy at the shopping?  
c) What do you bought at the shopping?  
d) What do you by at the shopping?  
 
Read the test to answer the following four questions:  
 
The Pulitzer Prize is a U.S. award for achievements 
in newspaper and online journalism, literature and musical 
composition. It was established by American (Hungarian-
born) publisher Joseph Pulitzer in the year 1917 and is 
administered by Columbia University in New York City. Prizes 

are awarded yearly in twenty-one categories. In twenty of 
these, each winner receives a certificate and a US$10,000 
cash award. The winner in the public service category of the 
journalism competition is awarded a gold medal, which always 
goes to a newspaper, although an individual may be named in 
the citation.  
 
24. According to the test:  
a) the Pulitzer Prize is one of the most famous music awards 

in U.S.; 
b) the awarded ceremonies are first in Hungry and then it 

New York City; 
c) the Prize was created by a Hungarian;  
d) the winners receives US$10,00, a gold medal and citation 

in Columbia University.  
 
25. “In twenty of these, each winner receives a certificate and 
a US$10,000 cash award”.  
The underline words are:  
a) adjective and noun  
b) noun and substantive  
c) substantive and noun  
d) noun and adjective  
 
26. Assinale a alternativa incorreta:  
a) vinte categorias são premiadas com dez mil dólares;  
b) a premiação ocorre na Universidade de Columbia;  
c) o criador do prêmio foi Joseph Pulitzer;  
d) no total, são vinte e uma categorias.  
 
27. De acordo com o texto:  
a) Joseph Pulitzer foi o primeiro vencedor do prêmio;  
b) o prêmio é sempre dado a escritores;  
c) os vencedores são citados nominalmente e recebem uma 

medalha de ouro;  
d) um dos prêmios é entregue a um jornal.  
 
28. Quando passada para o inglês, a forma correta da frase 
é:  
“Não sei o que fazer com este carro”  
a) I don’t know what to do with this car.  
b) I don’t know what I’ll do with this car.  
c) I don’t know how I can do this car.  
d) I don’t know what to did with this car.  
 
29. In the simple future, the correct form for the phrase is:  
“I have a nice job here”  
a) I will have a nice job there.  
b) I’ll have a nice job here.  
c) I would have a nice job here.  
d) O won’t have a nice job here.  
 
30. Assinale a alternativa em que se encontra correto o plural 
das palavras abaixo:  
foot – story – leaf – potato  
a) footies – stories – leafes – potatos  
b) feet – stories – leavies – potatoes  
c) foots – storys – leafies – potatos  
d) feet – stories – leaves – potatoes  
 
31. Assinale a alternativa em que se encontra correto o 
passado dos verbos abaixo:  
to give – to awake – to break – to paint  
a) gived – awaked – breaked – painted  
b) gived – awoke – broke – print  
c) gave – awoke – broke – painted  
d) gaved – awaked – broked – painted  
 
Read the test to answer the following questions:  
 
World War II, or the Second World War, was a global 
conflict that was underway by 1939 and ended in 1945. It 
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involved most of the world's nations - including all of the great 
powers - eventually forming two opposing military alliances: 
the Allies and the Axis. It was the most widespread war in 
history, with more than 100 million military personnel 
mobilised. In a state of "total war", the major participants 
placed their entire economic, industrial, and scientific 
capabilities at the service of the war effort, erasing the 
distinction between civilian and military resources. Marked by 
significant events involving the mass death of civilians, 
including the Holocaust and the only use of nuclear weapons 
in warfare, it is the deadliest conflict in human 
history, resulting in 50 million to over 70 million fatalities.  
 
32. As duas expressões grifadas no texto são:  
a) a primeira numeral ordinal e a segunda numeral cardinal;  
b) a primeira numeral cardinal e a segunda numeral ordinal;  
c) ambas numerais cardinais de ordem crescente;  
d) ambas numerais ordinais simples.  
 
33. According to the test, choose the wrong option:  
a) the war lasted six years; 
b) a few people died in the war;  
c) the war affected the economic and the industrial and 

scientific capabilities of the countries;  
d) Allies and Axis were opposite groups.  
 
34. O texto pode ser classificado como:   
a) narrativo  
b) crônica  
c) dissertativo  
d) poema  
 
35. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta:  
a) a guerra envolveu a maioria das nações do mundo;  
b) somente as grandes potências mundiais da época 

participaram do conflito;  
c) os envolvidos se preocuparam em não empregar recursos 

civis durante a guerra;  
d) cem milhões de militares foram mortos durante a guerra.  
 
36. A única alternativa que está em conformidade com o texto 
é:  
a) o Holocausto foi o responsável por cerca de setenta 

milhões de mortes;  
b) as grandes potências da época não deram a devia 

importância para o conflito;  
c) civis foram mortos por militares por que se recusaram a ir 

para a guerra;  
d) até então, armas nucleares nunca havia sido utilizadas.  
 
37. Mark the option that is according to the use of 
prepositions:   
a) The key is in my purse.  
b) The key is at my purse.  
c) The key is on my purse.  
d) The key are in my purse.  
 
38. Choose the best option:  
a) When is your father will come? By plane?  
b) How is your father will come? By plane?  
c) When do your father will come? By plane?  
d) How does your father will come? By plane?  
 
39. “I was waiting for her when the rain started.”  
A palavra grifada é um(a):  
a) advérbio de modo  
b) advérbio de intensidade  
c) advérbio de lugar  
d) locução adverbial de tempo  
 
 
 

40. Quanto ao uso dos pronomes reflexivos, assinale a 
alternativa correta:  
a) He traveled to Europe by herself.  
b) I made the dinner by I’self.  
c) She is waiting him by herself.  
d) The dog caught the ball by myself.  
 







