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TESTES DE PORTUGUÊS
TESTES

1) Aponte o vocábulo que se escreve com Ç:
a) so_obrar; b) compreen_ao;
c) man_ão ; d) inso_o; e) can_ado.

2) Escreve-se com CH a palavra:
a) _ingar; b) pu_ar;
c) en_oval ; d) me_er; e) en_ente.

3) Só não se escreve com S a palavra:
a) empre_a; b) lapi_eira;
c) cortê_; d) me_ada; e) reale_ª

4) Qual a palavra que se escreve com U, e não com O:
a) g_ela; b) ób_lo;
c) c_rtume; d) p_lir; e) ch_védico;

5) O grupo onde todos os vocábulos estão grafados
corretamente é:

a) catequisar, perspectiva;
b) financeiro, espontâneo;
c) isenção, reinvidicação;
d) cessão, distensão;
e) n.d.a.

6) O grupo onde todos os vocábulos estão grafados
corretamente é:

a) sói, aprasar; b) acerto, acessor;
c) contenção, mensão; d) az, às;

e) n.d.a.

7) Das palavras abaixo relacionadas, uma não se es-
creve com H inicial:

a) hélice; b) haltere;
c) halo; d) herva; e) herdade.

8) Paulo era um “Filantropo”:
a) desequilibrado; b) artista;
c) filósofo; d) sonhador;
e) humanista.

9) Não devemos “procrastinar” a decisão:
a) rejeitar; b) combater;
c) aceitar; d) menosprezar;
e) adiar.

10) Isto é muito “paradoxal”:
a) surpreendente; b) ilusório;
c) desagradável; d) contraditório;
e) complexo.

11) Houve erro no emprego de MAU/MAL na alternativa:
a) Não era um mau sujeito;
b) Ele mau ouve as coisas que falo;
c) Passamos mal ali;
d) Não seja mau, menino!
e) Ela fala mal.

12) Você sabe _____ razão o chefe pediu para _____
fazer o serviço?

a) por que - mim; b) porque - mim;
c) por quê - mim; d) porque - eu;
e) por que - eu.

13) Aponte o erro no uso da inicial maiúscula:
a) Não respeitaram o Acordo Luso-Brasileiro;
b) Comemorávamos o Sete de Setembro;
c) Comprou a transfiguração de Rafael;
d) Foi grande estudioso do Romantismo;
e) A Antigüidade Clássica legou-nos grandes

obras.

14) Aponte o erro no emprego da inicial minúscula:
a) Estávamos na páscoa.
b) O Buda foi um exemplo da virtude.
c) Não perdia um número da Revista da Semana.
d) Você sabe quem foi Frederico, o Grande?
e) Não queria saber de carnaval.

15) Em que palavra foi mal empregado o hífen?
a) pseudo-apóstolo; b) arqui-inimigo;
c) pré-escolar; d) sub-bibliotecário;
e) ab-rogar.

16) Assinale o erro no emprego do hífen:
a) pseudomártir; b) pan-asiático;
c) sobressair; d) superaquecido;
e) extra-ordinário.

17) Só não se completa com Z:
a) repre_ar; b) pra_o;
c) bali_a; d) abali_ado; e) despre_ar.

18) Assinale o vocábulo em que é incorreto o empre-
go do “Z”:

a) natureza; b) frizar;
c) catequizar; d) deslizar; e) rezar.

19) Minha ____ está _____ por culpa não sei de _____ .
a) pesquiza  -  atrazada  -  quê;
b) pesquiza  -  atrasada  -  quê;
c) pesquisa  - atrazada    - que;
d) pesquiza  -  atrasada  -  que;
e) pesquisa  -  atrasada   - quê.

20) Assinale o vocábulo cuja grafia esteja correta:
a) atroz; b) obuz; c) quis;
d) atraz; e) puz.

21) Na série abaixo há um erro de ortografia no em-
prego do “Z”:

a) algoz; b) traz (verbo); c) assaz;
d) aniz; e) giz.

22) A ___ de gêneros alimentícios já começava a pro-
vocar ___ e ___.

a) escassez - ansiedade – desassossego;
b) escassez - anciedade – desassocego;
c) escassês - anciedade – desassossego;
d) escassez - ansiedade – desassocego;
e) escassês - ansiedade – desassossego.
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23) Em uma das alternativas, uma das palavras deve-
ria ser com “s”, não com “z”. Aponte essa alternativa.

a) apaziguar - aprazível - assaz - às vezes;
b) atroz - deslize - baliza – comezinho;
c) desfaçatez - em vez de - escassez – fez;
d) fuzilamento - juízo - giz - luzidio – rijeza;
e) fuzível - vazante - vazio - vozinha – xadrez.

24) Assinale a alternativa que deve ser preenchida
apenas com “j”:

a) estran__eiro; __equitibá; gen__ivã;
b) __íria; pa__é; ri__eza;
c) __erigonça; lison__eiro; __ibóia;
d) __eito; pa__em; ma__estade.
e) n.d.a.

25) Todos os vocábulos estão escritos corretamente,
exceto:

a) Jerônimo; b) jibóia; c) herege;
d) geito; e) majestade.

26) A única palavra que não se escreve com “j” é:

a) estranjeiro; b) jeito; c) gorjeio;
d) sarjeta; e) ojeriza.

27) Na ___ plenária estudou-se a ___ de direitos
territoriais a ___.

a) sessão - cessão – estrangeiros;
b) seção - cessão – estrangeiros;
c) secção - sessão – extrangeiros;
d) sessão - seção – extrangeiros;
e) seção - sessão – estrangeiros.

28) Em qual alternativa ocorre erro de grafia?

a) jeito, tigela, berinjela;
b) angina, gorjeta, sarjeta;
c) jiló, estrangeiro, majestade;
d)  viajem, gibóia, pajé;
e) n.d.a.

29) A intervalos regulares, há uma ____ de órbita da
terra com a do cometa Halley, em sua longa ___ pelo
infinito.

a) intercessão – trajetória;
b) intersecção – trajetória;
c) intersessão – trajetória;
d) intersecção- tragetória;
e) intercessão – tragetória.

30) Aponte a alternativa absolutamente correta:

a) Foi um espetáculo magestoso.
b) Os homens vêm a desgraça alheia e nada

fazem.
c) A dança cançou-os.
d) Esta é uma exceção importante.
e) n.d.a.

31) Apanhado em ___ ao furtar um ___, levaram-no
sem ___ à delegacia.

a) fragrante - relójio – detença;
b) fraglante - relójio – detensa;
c) flagrante - relógio – detensa;
d) flagrante - relógio – detença;
e) fragante - relógio – detença.

32) Este tópico está ___.
a) sugeito a discursão; b) sujeito à discursão;
c) sugeito à discussão; d) sujeito a discução;
e) sujeito à discussão;

33) A única palavra que não se escreve com “x” é:
a) xícara; b) flexa; c) enxuto;
d) enxada; e) trouxa.

34) Todos contribuíram com ___ para ____ os alunos
____ a se esforçarem mais.

a) sugestões - incentivar – desleichados;
b) sujestões - incentivar – desleichados;
c) sugestões - insentivar – desleichados;
d) sujestões - insentivar – desleixados;
e) sugestões - incentivar – desleixados.

35) ___ a licença para ___, pois violou  o regulamento
do parque.

a) cassaram-lhe – cassar;
b) caçaram-lhe – caçar;
c) cassaram-lhe – caçar;
d) caçaram-lhe – cassar;
e) n.d.a.

36) A modista acabara de ___ o vestido para a festa. O
___ do relógio custou quinhentos cruzeiros.

a) cozer – conserto; b) cozer – concerto;
c) coser – conserto; d) coser – concerto;
e) n.d.a.

37) Existem monges que levam uma vida ____, cheia
de sacrifícios e mortificações

a) assética; b) acética; c) ascética ;
d) asséptica; e) n.d.a.

38) Para realizar a ___ do salão tornou-se indispensá-
vel ____.

a) seção - a sessão; b) cessão - a sessão;
c) sessão - a cessão; d) seção - a cessão;
e) sessão – seção.

39) Assistimos a uma _______ cinematográfica. O juiz
determinou a ____ do prédio à escola.

a) seção – cessão; b) sessão – seção;
c) seção – sessão; d) sessão – cessão;
e) n.d.a.

40) Depois de ___ toda a madeira, os operários limpa-
ram a oficina, ______as portas e se retiraram.

a) serrar – serraram; b) serrar – cerraram;
c) cerrar – cerrara; d) cerrar – cerraram;
e) n.d.a.
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41) Age com ___, ____ queres fazer _____ à curiosida-
de alheia.

a) discreção - senão – consecões;
b) discrição - se não – concessões;
c) discrição - senão – conseções;
d) discreção - se não – concessões;
e) discreção - senão – concessões.

42) Pertenço ao corpo ____ daquela escola; sou pro-
fessor de história.

a) discente; b) dicente;
c) doscente; d) docente; e) n.d.a.

43) Obtiveram a vitória depois de esforços ___. Resol-
veram _____ a viagem por causa do mau tempo.

a) indefesos – deferir; b) indefesos – diferir;
c) indefessos – deferir; d) indefessos – diferir;
e) n.d.a.

44) É necessário que as mães tenham muito cuidado
com as crianças _________.

a) lactentes; b) lactantes;
c) lactescente; d) latentes; e) n.d.a.

45) Assinale a resposta certa:
a) cúpido significa amor, personificação do amor;
b) degradar significa desagradar;
c) descriminar é o mesmo que absolver;
d) descente é o mesmo que decente;
e) todas as afirmações estão erradas;

46) Considerando a significação das palavras apresen-
tadas abaixo, escolha a alternativa que relaciona res-
pectivamente seus sinônimos, atentando para a grafia
dos mesmos.

NOTÁVEL - CONCEDER - PRINCIPIANTE- CONFIRMAR-
DESTERRAR

a) iminente - diferir - insipiente - retificar – pros-
crever;

b) eminente - deferir - insipiente - ratificar – pres-
crever;

c) iminente - diferir - incipiente - ratificar – pres-
crever;

d) eminente - deferir - incipiente - ratificar – pros-
crever;

e) eminente - diferir - insipiente - retificar – pros-
crever.

47) Os antigos ________ daqueles
senhores________com a comunidade tinham-se tor-
nado extremamente só a cobrança de uma _________
federal impedia que fossem justamente_____de
apátridas.

a) laços - laços - taxa – taxados;
b) lassos - lassos - tacha – tachados;
c) lassos - laços - taxa – tachados;
d) laços - lassos - taxa – tachados;
e) laços - lassos - tacha – taxados.

48) Em que item os significados dos parônimos estão
trocados:

a) feroz = bravio, perverso
feraz = fértil, fecundo;

b) sortir = prover, abastecer
surtir = originar, produzir;

c) prescrever = abolir, extinguir
proscrever = ordenar, determinar;

d) ratificar = validar, comprovar
retificar = corrigir, emendar;

e) destratar = insultar, descompor
distratar = anular, desfazer.

49) Há uma alternativa errada. Assinale-a:
a) cozer = cozinhar ; coser = costurar;
b) imigrar = sair do país ; emigrar = entrar no

país;
c) comprimento = medida ; cumprimento = sau-

dação;
d) consertar = arrumar ; concertar = dar audição;
e) chácara = sítio ; xácara = verso.

50) Há uma alternativa errada. Assinale-a:
a) A eminente autoridade acaba de concluir uma

viagem política.
b) A catástrofe torna-se iminente.
c) Sua ascensão foi rápida
d) Ascenderam o fogo rapidamente
e) Reacendeu o fogo do entusiasmo.

51) Assinalar a alternativa correta:
a) Comunicamos-lhe que ele foi preso em fragrante.
b) Comunicamo-lhe que ele foi preso em fragrante.
c) Comunicamos-lhe que ele foi preso em flagrante.
d) Comunicamo-lhe que ele foi preso em flagrante.
e) n.d.a.

52) Os sinônimos de ignorante- iniciante - sensatez -
confirmar, são respectivamente:

a) incipiente - insipiente - descrição - retificar;
b) incipiente - insipiente - discrição – ratificar;
c) insipiente - incipiente - descrição - ratificar;
d) insipiente - incipiente - discrição  - ratificar;
e) incipiente - insipiente - descrição – ratificar.

53) Aponte a alternativa em que os numerais apare-
cem corretamente escritos:

a) hum, três, cincoenta, quatorze;
b) um, treis, cinqüenta, catorze;
c) um, três, cincoenta, catorze;
d) um, três, cinqüenta, catorze;
e) um, trez, cincoenta, quatorze.

54) Numa das alternativas, há apenas formas rizotônicas
do verbo. Assinale-a:

a) virei, respeitou, estava;
b) comprando, negaceou, virou;
c) conto, entro, imagina;
d) pensou, tossindo, fazia;
e) respondi, serrar, elogiando.
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55) As palavras endurecer, repensar, dito (substantivo)
combate são formadas pelo processo de derivação:

a) parassintético, prefixal, imprópria, regressiva;
b) sufixal, prefixal, imprópria, regressiva;
c) prefixal, prefixal, regressiva, imprópria;
d) prefixal, prefixal, imprópria, regressiva;
e) n.d.a.

56) Assinale a alternativa onde há erros ortográficos.
a) diaconisa - holandesa - javanesas – abrasar;
b) consulesa - prioresa - atrasar – irisar;
c) raso - lapisinho - pesinho – gazoso;
d) anestesiar - bronze - prazo – buzina;
e) n.d.a.

57) À medida que ______ ao elevado cume, iam-se
_____ as luzes da cidade:

a) ascendíamos – acendendo;
b) acendíamos – ascendendo;
c) ascendíamos – ascendendo;
d) acendiamos – acendendo;
e) n.d.a.

58) Assinale a alternativa que deve ser preenchida
apenas com “g”:

a) ___ibóia ; __eito; Ia__e.
b) pa__em ; côn__ u__e ;  ful__ir.
c) gor__eio ; can__ica ;  pa__é.
d) __esto ;  larin__e ;  ma__ia.
e) n.d.a.

59) Os culpados já ___________ faltas.

Os monges recolheram-se às suas ________.
a) espiaram  -  celas ; b) expiaram  -  selas;
c) espiaram  -  selas; d) expiaram  -  celas;
e) n.d.a.

60) Assinale a resposta correspondente à alternativa
que complete corretamente os espaços em branco:
“Detesto os _____________ que não sabem conter o
seu ____________ .”

a) mau-humorados  / mau-humor;
b) maus-humorados / mau-humor;
c) mal-humorados / mal humor;
d) mal-humorados / mau-humor;
e) mau-humorados / mal-humor.

61) Assinale o item que contém erro de ortografia.
a) Na cultura oriental, fica desonrado para sem-

pre quem inflinge as regras da hospitalidade.
b) Não conseguindo adivinhar o resultado a que

chegariam, sentiu-se frustrado.
c) A digressão ocorreu por excesso de fatos

ilustrativos em seu discurso
d) Sentimentos indescritíveis, porventura, seriam

rememorados durante a sessão de julgamen-
to.

e) Ao contrário de outros, trazia consigo
autoconhecimento e auto-afirmação.

Nas questões de números 62 a 65, indique o conjunto
de palavras que preencha de forma correta as lacunas
do texto dado.
62) “É pouco provável que o ministro se __________ a
polemizar com funcionários que ___ eram _________.
Principalmente, como era o caso, se a razão não   ____
do seu lado.”

a) puzesse  -  lhe - subordinados – tivesse;
b) dispusesse - dele - submissos – tivesse;
c) dispusesse - lhe - subalternos – estivesse;
d) pusesse - dele - inferiores - teria estado;
e) dispuzesse - a ele - subservientes - tivesse

estado.

63) “Nos casos de administração prolongada a
posologia _______, ________ alterações ___________,
em alguns casos isolados. Essas alterações desapare-
ceram completamente após a _____________ do trata-
mento.” (bula de bactrim)

a) excessiva - observaram - hematológicas – sus-
pensão;

b) exessiva - observou-se - homeopáticas – sus-
pensão;

c) escessiva - percebeu-se - omeopáticas – inter-
rupção;

d) recessiva - foram notadas - ematológicas –
interrupção;

e) escessiva - observaram-se - hematológicas –
suspensão.

64) “Mas não foi ___________ pelo entusiasmo que o
texto competente e exemplar de Moacir me provocou
que redigi _______ artigo, ____________ pela certeza
de sua ______________.” (O. Niemeyer)

a) tão pouco - esse - mas também – importância;
b) tão somente - este - portanto – insignificância;
c) tampouco - este - mas – importância;
d) tão pouco - esse - porém – relevância;
e) tão só - aquele - contudo – insígnia.

65)   As conseqüências do interminável _________ da
demanda urbana não há citadino que não as conheça
na pele. É ________________ a cobrança de pedágios,
_______________ pelo ______________ de veículos par-
ticulares ao centro das metrópoles.

a) inchaço - imprescindível - extorsivos – acesso;
b) inchaço - imprescindível - extorsivos – ascesso;
c) inchaço - imprescindível - extorsivos – assesso;
d) inchaço - imprecindível - estorsivo – acesso;
e) inxaço - imprecindível - estorsivos – acesso.

66) Indique qual a errada:
a) mandíbula; b) embolia;
c) estático; d) comprimento (saudação)
e) chuchu.

67) Indique a alternativa em que todas as palavras se-
riam completadas com a mesma letra:

a) bu___ina, bu___inar, ca___ar;
b) fu___ilar, a___ilar, ga___olina;
c) introdu___ir, reali___ar, desli___ar;
d) ca___ebre, análi___ar, gentile___a;
e) n.d.a.
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68) Assinale a alternativa onde não ocorre erro de grafia:

a) pobreza, através, fertilisar, maisena;
b) taxa, indigesto, paisano, enchoval;
c) defesa, obesidade, profetizar, anestesia;
d) expatriar, babaçu, camursa;
e) n.d.a.

69) Em que alternativa ocorre erro(s)?;
a) inglesinho, pesaroso, marquesinha
b) frase, lapiseira, burguesa;
c) catequizar, desfaçatez, Luisinho;
d) gulozeima, freguesia, paralizar;
e) catalisar, adeusinho, cortesia

70) Em que alternativa não há palavra escrita erradamente?
a) praxe, xavante, lixar, enxente;
b) piche, pichador, chute, flexar;;
c) elixir, brisa, fantoche, enxerto;
d) moela, régua, falange, pagé;
e) n.d.a.

71) Assinale a alternativa em que só se usa “j”.
a) gor___eta, lison___ear, gen___ivã;
b) ___ibóia, pa___em, ti___ela;
c) man___edoura, mon___a, sar___eta;
d) va___em, gor___eio, gran___ear;
e) n.d.a.

72) Em que segmento do texto abaixo há erro de grafia?
a) “Com exceção do que se realizou em plena;
b) consciência, sobre tudo mais que fez é;
c) preciso advinhar: serão obras de real;
d) beleza, ou serão coisas feitas fortuitamente;
e) ao deslizar de mãos ineptas e falsárias?

73) Assinale a alternativa em que há erro:
a) lapisinho, baliza b) ascensão, obsessão
c) gorjeio, discrição d) catalisar, umidecer
e) n.d.a.

74) Em que alternativa todas as palavras são escritas
com “s”?

a) anali___ar, fregue___ia, camur___a;
b) parali___ia, ga___o___o, fu___elagem;
c) e___pontâneo, repre___a, o___Alá;
d) fu___ível, ga___eta, gui___ado;
e) n.d.a.

75) Assinale a alternativa em que há erro de ortografia:
a) detenção; b) exceção;  c) aborígine;
d) esterelisar; e) irrequieto.

76) Complete: “búss___la”, “aterri___agem”,
“catali___ar”, “tre___eito” e “pu___ar”:

a) o, ss, s, j, x; b) u, s, z, g, x;
c) o, ss, s, g, ch; d) u, ss, z, j, x;
e) o, s, s, g, ch.

77) Assinale onde ocorre erro de grafia:
a) úmido, ojeriza, jesuíta;
b) Luís, hélice, pesaroso;
c) albatroz, aéreo, fusível;
d) altivez, tragetória, extremidade;
e) fuzil, concessão, hesitar.

78) Em que alternativa todas as palavras são grafadas
com “j”?

a) ma__estoso, __eitoso, __enipapo, __iz;
b) gor__eio, pa__ear, __engibre, fu__ir;
c) here__e, tre__eito, berin__ela, fuli__em;
d) __irau, __egue, __ibóia, can__ica;
e) pa__é, re__eição, privilé__io, gran__ear.

79) Em que alternativa usaríamos somente “x”?
a) __ícara, pi__e, be__iga;
b) en__erido, en__erto, __epa;
c) ta__ativo, sinta__e, bro__e;
d) bre__a, ni__o, en__ova;
e) n.d.a.

80) “Uma ________________ deliciosa tomou conta dos
_____________ que se apertavam de encontro às cor-
das, em toda a _______________ do percurso”.

a) espectativa, espectadores, extensão;
b) espectativa, expectadores, extenção;
c) expectativa, expectadores, extenção;
d) expectativa, espectadores, extensão;
e) expectativa, expectadores, extensão.

81) Qual a palavra corretamente escrita?
a) gorgeio; b) viagemos;   c) berinjela;
d) impecilho; e) n.d.a.

82) “Não tinha ________para a tarefa, ________era uma
pessoa que tinha________”.

a) jeito, por isso, obcessão;
b) geito, por isso, obcessão ;
c) geito, por isso, obsessão;
d) jeito, por isso, obsessão;
e) n.d.a.

83) Assinale a alternativa em que há uma palavra es-
crita incorretamente:

a) quisermos, marquesa, surgir;
b) sujeito, mochila, chícara;
c) flecha, granjeiro, exceção;
d) ojeriza, perquisar, girassol;
e) n.d.a.

84) Assinale a alternativa em que todas as palavras
são escritas com “g”:

a) __ibóia, __eca, pa__em
b) ferru__em, estran__eiro, verti__inoso
c) ma__estade, __ilo, vare__ista
d) __irau, pa__e, ri__eza
e) __enipapo, __erico, tra__etória.
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85) A única série de palavras corretas é:

a) flecha, traje, camurça, vajem;
b) mausoléu, berinjela, agiota, pajem;
c) flexa, berinjela, crânio, vejem, xingar;
d) privilégio, meritíssimo, crâneo, trageto;
e) n.d.a.

86) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretamente grafadas:

a) veneziana, lampião, arrepio, explêndido;
b) fuzível, treze, pretensão, mágua;
c) cozinha, expletivo, empreza, proeza;
d) exausto, excessão, consenso, chícara;
e) jazigo, revés, marquês, granjear.

87) Assinale a alternativa onde todas seriam comple-
tadas com “i”:

a) mer__tíssimo, crân__o, pát__o;
b) arr__pio, pr__vilégio, pont__agudo;
c) cr__ado, glad__ar, cand__eiro;
d) requ__sito, indiscr__ção, cum__eira;
e) n.d.a.

88) Indique a alternativa que contém um vocábulo
grafado de maneira errada:

a) poetisa, marquesa, beleza, leveza, acidez;
b) francesa, limpeza, cortês, rapidez, viuvez;
c) duquesa, sensatez, endeusar, dinamizar;
d) alisar, deslizar, fossilizar, analisar;
e) n.d.a.

89) Marque a alternativa em que todas as palavras es-
tejam corretamente grafadas:

a) jejum, gorjeio, rigeza, ojeriza;
b) explosão, espontâneo, explêndido, aceso;
c) acesso, catequese, catequisar, flexa;
d) isolar, crânio, rijeza, anestesiar;
e) n.d.a

90) Na série que segue, indique a que tem grafia cor-
reta:

a) pesquiza, esalar, análize, excessão, duqueza;
b) pesquisa, exalar, análise, exceção, duquesa;
c) pesquisa, exalar, análise, excessão, duquesa;
d) pesquisa, exalar, análize, excessão, duquesa;
e) n.d.a.

91) Assinale a opção em que todos os vocábulos se
completam com “z”:

a) quero__ene, bu__ina, gi__;
b) rego__ijo, vi__inho, va__io;
c) reve__ar, fu__ível, co__er (costurar) ;
d) revi__ar, bali__a, go__o;
e) xadre__, ga__oso, ba__ar.

92) Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia
em pelo menos uma palavra:

a) hesitar, esplendor, espontâneo, apesar;
b) flecha, broche, chutar, bucha;
c) exceção, excesso, escasso, excêntrico;
d) enxada, xerife, queixa, enxerto;
e) n.d.a.

93) Indique a alternativa em que todas as palavras es-
tejam corretamente grafadas:

a) destilar, disenteria, privilégio, efetui;
b) pajé, berinjela, chuchu, largatixa;
c) xingar, maisena, chuchu, cuscuz, prache;
d) deslizar, alisar, baliza, explendor;
e) n.d.a.

94) Assinale o item em que todas as palavras se com-
pletem com “j”:

a) ___iló, ___eito, an___inho, re___eição;
b) pa___é, pa___em, ma___estade, a___iota;
c) su___eitar, lo___ística, gor___eio, here___e;
d) gran___ear, berin___ela,  alfan___e, ___esto;
e) an___elico, sar___eta, gor___eta, an___iço;

95) Assinale a alternativa em que não há erro de ortografia:
a) harpa, hóspede, erbíboro;
b) atráz, gasolina, pêsames;
c) coxixo, churrasco, humilde;
d) bexiga, mexer, xereta;
e) n.d.a.

96) Assinale a alternativa que contém erro de grafia:
a) granjear, através capixaba, espontâneo;
b) majestade, enxergar, primazia, cansaço;
c) jibóia, classicismo, piche, jeito;
d) desumano, flexa, topázio, pajé;
e) n.d.a.

97) As palavras: “__mpecilho”, “mo__i”, “gor__eta”,
“mo__ila”, “en__oval”, são grafadas com:

a) e, j, j, ch, ch; b) e, j, j, ch, x;
c) i, g, g, x, x; d) i, g, j, ch, ch; e) n.d.a

98) Indique onde há erro de grafia:
a) talvez, cortesia, surpresa;
b) ânsia, burguesia, gasoso;
c) isento, gozo, aliás;
d) análise, despesa, vazio;
e) atrasar, agiotagem, obsecado.

99) Escrevem-se com X os vocábulos seguintes, exceto:
a) me__er; b) ca__umba;
c) co__o (=manco) ; d) fi__a (=cartão) ;
e) ___ingar.

100) Escrevem-se com J exceto:
a) berin__ela; b) ti__ela;
c) __iló; d) can__ica;
e) ma__estoso.

101) Há erro(s) de grafia na alternativa:
a) empecilho, crânio, sequer;
b) terebintina, impigem, vultoso;
c) previlégio, desinteria, polir;
d) destilar, tossir, arrepiar;.
e) cumeeira, aterrorizar, molambo
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102) Assinale a alternativa em que todas as palavras
são grafadas com “u”:

a) b__lir, ób__lo, t__ssir;
b) b__eiro, emb__tir, mág__a;
c) c__rtume, jab__ti, b__zina;
d) míng__a, jab__ticaba, mag__ar;
e) n.d.a.

103) Assinale a alternativa onde todas as palavras es-
tão grafadas corretamente:

a) rixa, trouxa, enxoval, enxerido;
b) viagem(v.), viajem(subst.), quis;
c) mixto, gasolina, amenizar, almoço;
d) extensão, represa, brejeiro, ultrage;
e) n.d.a.

104) Assinale a(s) série(s) onde todas as palavras estão
corretas quanto à grafia:

a) taxa(preço), tacha(prego), enxovia, enxó;
b) enxame, enchoval, enxente, enchada;
c) amenizar, sintetizar, realizar, prezado;
d) exceto, excessão, xispar, coxear;
e) n.d.a.

105) Indique a alternativa que possui uma palavra que
deve ser escrita com “ch” e não com “x”:

a) bru___a, ___ingar, be___iga;
b) afrou___ar, co___ear, enfai___ar;
c) __ilografia, ___isto, amei___a;
d) en___erto, fanto___e, rou___inol;
e) n.d.a.

106) As palavras “escárn___o, “eng___lir”, “tra___e”
e “mi___anga” são escritas com:

a) i, o, j, ç; b) e, o, g, ç;
c) e, u, j, ç; d) i, u, g, ss; e) j, o, f, ç.

107) Indique a alternativa que apresenta uma palavra
grafada de maneira errada:

a) escassez, jibóia, gorjeta, freguês;
b) pretensão, exceção, flecha, taxar;
c) quis, pus, cachimbo, ajeitar;
d) xampu, jiló, moji, chuchu;
e) farsa, monje, vaselina, privilégio.

108) Em seu olhar não havia:
a) mágua, escárneo, desprezo;
b) mágoa, escárneo, despreso;
c) mágoa, escárnio, desprezo;
d) mágua, escarnio, despreso;
e) mágoa, escarneo, desprezo.

109) Assinale a alternativa que preenche corretamen-
te as lacunas da série:

- escárn__o, eng__lir, via__em, ma__iço
a) i, o, g, c; b) e, o, g, c;
c) i, u, j, ss; d) e, o, g, ss; e) i, u, j, c.

110) “Aquela hora da manhã, a loja________de com-
pradores dos mais finos perfumes_______.”

a) regorjitava – estranjeiros;
b) regorgitava – extrangeiros;
c) regurjitava – extranjeiros;
d) regorgitava – estrangeiros;
e) regurgitava – estrangeiros.

111) Como________direto do chefe, ele não pode co-
meter________.

a) acessor – indiscreções;
b) accessor – indiscrições;
c) ascessor – indiscrições;
d) assessor – indiscrições;
e) assessor – indiscreções.

112) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretamente grafadas:

a) fuzível, treze, pretenção, mágoa;
b) cozinheira, expletivo, empreza, proeza;
c) jazigo, revês, marquês, gorjeio;
d) exausto, exceção, chipansé, consenso;
e) veneziana, lampião, arrepio, explêndido.

113) A única série de palavras corretamente grafadas é:
a) flexa, traje, camurça, pagem;
b) mausoléu, berinjela, agüentar, pajem;
c) flecha, beringela, crâneo, xingar;
d) mausoléu, berinjela, crâneo, chingar;
e) privilégio, trage, agüentar, azia.

114) A única série de palavras corretamente grafadas é:
a) cortume, gorgeio, picina, picha;;
b) tribo, tabuada, bueiro, defeza;
c) êmbulo, florescer, figadal, quis;
d) xadrez, pílula, exceção, invés;
e) abrazar, pagé, páteo, deslisa.

115) A única série de palavras corretamente grafadas é:
a) antediluviano, camoneano, jibóia, cessão;
b) sisto, expectador, cincoenta, xinga;r
c) caos, cindir, intoxicado, previlégio;
d) camundongo, salsicha, flexar, cônscio;
e) espontâneo, mimeógrafo, mendigo, de supetão.

116) Assinale o único caso em que todas as palavras
contêm erro ortográfico:

a) briza, esquesito, catequeze;
b) chuchu, endeusar, extrangeiro;
c) empreza, exgotar, gasômetro;
d) babaçu, êzodo, sarjeta;
e) banzé, fuxico, piche.

117) Em que alternativa ocorre erro de grafia:
a) jeito, tigela, berinjela
b) angina, gorjeta, sarjeta;
c) jiló, estrangeiro, majestade;
d) a viajem, gibóia, pajé;
e) n.d.a.
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118) A única série de palavras, em que deve aparecer
em todas as lacunas a letra “j” é:

a) __erico, here__e, lison__eiro;
b) cafa__este, __erimum, la__e;
c) o__eriza, __enipapo, estran__eiro;
d) va__em, pa__é, sar__eta;
e) __érsei, lo__ista, falan__e.

119) A ________ dos ________ tinha como parada obri-
gatória a ________ fazenda do coronel.

a) tragetória, viajeiros, magestosa;
b) tragetória, viajeiros, majestosa;
c) trajetória, viageiros, majestosa;
d) trajetória, viajeiros, majestosa;
e) trajetória, viageiros, magestosa.

120) Só uma alternativa apresenta cacografia. Qual?
a) detenção, abstenção, retenção;
b) apreensão, ascensão, dissensão;
c) propulsão, assunção, extorsão;
d) obcecação, excessão, cessão;
e) interessado, consumação, obsessão.

121) Uma ______  _______ a outra, mas os bailarinos
não davam sinal de _______.

a) dança - suscedia – cansasso;
b) dansa - sussedia – cansaço;
c) dansa - sucedia – cansaço;
d) dança - sucedia – cansaço;
e) dança - suscedia – cançasso.

122) Aponte o erro de acentuação:
a) lêem; b) parabéns;
c) enjôo; d) látex; e) édens.

123) Aponte a palavra correta quanto à acentuação:
a) môça; b) vêzes;
c) insigne; d) hebreia; e) mes;

124) Qual palavra se acentua pelo mesmo motivo de céu?
a) já; b) história;;
c) herói; d) caía; e) fé.

125) Assinale a opção em que todas as palavras se
acentuam pela mesma regra:

a) ananás, pajé, só;
b) toró, Piauí, café;
c) réu, pó, má;
d) fórceps, árvore, péssimo;
e) balaústre, caí, substituíste;

126) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretas quanto à acentuação:

a) música, lápis, para (verbo) ;
b) fêz, ânsia, jacaré;
c) tatu, açúcar, ítem;
d) órfão, gráu, César;
e) côa (verbo), traquéia, colméia.

127) Em qual palavra abaixo deve ser usado acento
agudo, e não trema?

a) enxagüemos; b) aguei;
c) arguiste; d) apazigueis; e) oblique.

128) Marque a alternativa que só relaciona formas
arrizotônicas:

a) abriu - anda - levar;
b) derrubou - fingiram - entrou;
c) fales - conta - desce;
d) entrei - fiquem - ficam;
e) lembro - quebrar - passou.

129) Entre as formas verbais abaixo só uma é rizotônica.
Assinale qual delas:

a) criaremos; b) amam;
c) habitar; d) crescendo;    e) trouxeram.

130) Em qual dos grupos abaixo todas palavras de-
vem receber acento gráfico?

a) despota, juizo, medium
b) europeia, garoa, tainha
c) virus, sutil, guarani
d) voce, heroico, vezes
e) n.d.a.

131) A palavra que leva o acento gráfico pela mesma
razão que “fruíram” é:

a) vírus; b) índio; c) países;
d) período; e) cíclico.

132) Indique a frase em que haja erro de acentuação
gráfica:

a) Vou pôr as malas no carro.
b) Vou por aí e por ali.
c) Ele não pôde vir ontem.
d) Este é um futebol onde a bola não pára nunca.
e) André diz que não me apoia e o seu apoio me

convêm.

133) Todas as palavras das alternativas abaixo foram
acentuadas corretamente, exceto:

a) sede, convênio, estatística, diária.
b) nível, niveis, três, crédito.
c) rádio, telex, destinatário, rubrica.
d) autônoma, depósito, também, hábil.
e) auxiliar, agência, empréstimo, posto.

134) Em que alternativa  todas as palavras seriam gra-
ficamente acentuadas?

a) juri - bonus - urubu – Avai;
b) boa - Lisboa - garoa - abençoa – voa;
c) voe - abençoe - doe - amaldiçoe – afeiçoe;
d) voo - abençoo - doo - moo – afeiçoo;
e) ansia(s.) - pascoa - amendoa – pessoa.

135) Em que alternativa nenhuma das palavras teria o
acento agudo?

a) ateísmo - caía - jesuíta - juízes;
b) baú - viúvo - ataúde - saúde - balaústre;
c) juíz - raíz - raínha - atraír – paúl;
d) água - tímido - espádua - náufrago;
e) sílaba - colégio - substância – ciência.
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136) Só em uma série abaixo estão todas as palavras
acentuadas corretamente. Assinale-a:

a) rápido - séde – côrte;
b) Satanás - ínterim - espécime;
c) corôa - vatapá - automóvel;
d) cometí - pêssegozinho - viúvo;
e) lápis - rainha – côr.

137) O ________ era grande. Os exportadores de
_________ tentaram, inutilmente, ________.

a) prejuízo - têxteis - reduzi-lo;
b) prejuizo - texteis - reduzi-lo;
c) prejuizo - têxteis - reduzi-lo;
d) prejuizo - têxteis - reduzí-lo;
e) prejuízo - texteis - reduzi-lo.

138) Assinale a alternativa em que, pelo menos, uma
palavra apresente erro de acentuação:

a) pegada – sinonímia; b) êxodo – aperfeiçoa;
c) álbuns - atraí-lo; d) ritmo – itens;
e) redimí-la – grátis;

139) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretas quanto à acentuação gráfica:

a) grajaú, balaústre, urubús ;
b) árduo, língua, raíz;
c) raízes, fúteis, água;
d) heróico, assembléia, corôa;
e) túneis, apôio, equilíbrio

140) A única série de palavras corretamente acentuada é:
a) rubi, Luiz, querê-la, chuchu;
b) baú, jóvem, partí-la, César;
c) tabú, fácil, através, Nélson;
d) possui, pô-la, Eugênio, biceps;
e) Álbum, incoerência, gráu, bênção.

141) Indique a alternativa onde aparece uma palavra
que não deve ser acentuada graficamente:

a) graudo-nucleo-febril-paraiso-indio;
b) etiope-cadaver-lepido-estrategia-pindaiba;
c) refem-pubere-covado-chavena;
d) rutilo-pensil-egide-azafama-bilis;
e) n.d.a.

142) Assinale a alternativa em que todas as palavras
devem ser acentuadas:

a) egoismo-ciume-algum-povileu;
b) Paiçandu-dor-tempera(substant.)-bisturi;
c) Itaqui-medium-tantalo-comboio;
d) rouxinois-moinho-juiz-codeina;
e) n.d.a.

143) Todas as palavras abaixo obedecem a mesma
regra de acentuação. EXCETO:

a) já; b) nós; c) há;
d) dói; e) pés.

144) Todos os vocábulos devem ser acentuados grafi-
camente. EXCETO:

a) maniqueismo; b) fezessemos;
c) despota; d) miosotis;
e) maquinaria.

145) Assinale a alternativa  em que há erro de acentu-
ação gráfica:

a) apóiam, obliqúe, averigúe;
b) inexcedivel, influi, enjôo;
c) cauim, egoísta, contém;
d) órgão, estréiam, saúva;
e) conclui, além-túmulo, médium.

146) Apenas uma das alternativas abaixo apresenta erro
de acentuação gráfica. Assinale-a:

a) baú, véu; b) lêem, vôo;
c) comer, anti-rabico; d) super-homem, órgão;
e) raízes, bênção.

147) Por favor, ___ com esse ___, pois precisamos de
___.

a) para, ruído, tranqüilidade;
b) para, ruido, tranquilidade;
c) pára, ruido, tranquilidade;
d) pára, ruido, tranqüilidade;
e) pára, ruído, tranqüilidade.

148) As palavras dos itens abaixo deveriam ser acen-
tuadas, exceto:

a) chavena, perifrase, exodo;
b) pudico, rubrica, ibero;
c) leucocito, raizes, musica;
d) latex, arquetipo, bonus;
e) linquen, juri, balaustre

149) Assinale a alternativa onde há uma palavra que
não deve receber acento gráfico:

a) proprio, tatico, juizes;
b) inicio(subst.), criterio, bilis;
c) perola, fenix, torax;
d) biquinis, lapis, juris;
e) principio(subst), principio(v.), femur.

150) Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
devem receber acento gráfico:

a) estrangeira, carter, rubrica;
b) prototipo, apoio (v.), avaro;
c) exodo, interim, hifen;
d) averigue, magoo, garoa;
e) onibus, semen, item.

151) Em que alternativa há uma palavra que não deve
receber acento gráfico?

a) index, sobressaiam, biquini;
b) juizes, tramoia, Antonio;
c) humus, poneis, atrai-lo;
d) mas (adj.), para(v.), da-los;
e) faisca, polens, reporter

152) Assinale a alternativa em que todas as palavras
deveriam estar acentuadas graficamente:

a) terriveis, album, apogeu;
b) pensil, raposas, baia;
c) enclise, saiu, fossil;
d) ideia, orfã, consul;
e) n.d.a.
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153) Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
devem receber acento gráfico:

a) aerolito, lidimo, erudito;
b) ureter, carater, idolatria;
c) quadrumano, opimo, plêiade;
d) ibero, harem, pudico;
e) sanscrito, vermifugo, estrategia.

154) Indique a alternativa em que todas as palavras
devem receber acento:

a) por(v.), por (prep.), para(v.) ;
b) para(prep.), pode(passado), pera(fruta);
c) para(v.), por(v.), pelo(subst.) ;
d) pelo(prep.), pode(passado), pera(fruta);
e) n.d.a.

155) Os vocábulos abaixo devem ser acentuados
exceto um por não ser proparoxítono:

a) interim; b) bigamo; c) etiope;
d) decano; e) zenite.

156) Indique a alternativa onde se justifica corretamente
o acento gráfico da palavra:

a) “latex - proparoxítona;
b) “enjôo”- paroxítona terminada em “o;
c) “repórteres - proparoxítona terminada em “es;
d) “potável” - paroxítona terminada em “l;
e) n.d.a.

157) Em que alternativa há uma palavra cujo acento
gráfico pode ser justificado pela mesma regra que
determina o acento da palavra “atraído”.

a) murmúrio; b) éden; c) acarajé;
d) refazê-lo; e) n.d.a

158) Assinale a alternativa onde ocorre erro de acen-
tuação:

a) O espírito humano é muito crítico.
b) Isso é pouco provável, pois é apenas uma

longínqua hipótese.
c) Está distraido, por isso esqueceu-se de pôr os

hifens nas palavras.
d) A eficiência da técnica supera as eventuais

dificuldades do projeto.
e) n.d.a.

159) Indique a série correta quanto à acentuação gráfi-
ca:

a) juíz, aquí, tranqüilo, govêrno;
b) amá-lo, frequência, cajú, difícil;
c) tê-lo-á, agüentar, sôbre, éter;
d) egoísmo, lápis, sozinho, bainha;
e) n.d.a.

160) Indique a alternativa em que todas as palavras
deveriam estar com trema:

a) sequente, tranquilo, esquilo;
b) aguente, linguiça, quilo;
c) aquático, aquecido, freqüente;
d) tranquilo, linguiça, frequente;
e) n.d.a.

161) Assinale onde ocorre erro de acentuação:
a) Esses livros contêm informações importantes.
b) Eles não relêem o que escrevem e não man-

têm a palavra.
c) A seqüência provém de fatos concretos.
d) Eles nunca intervêm na discussão.
e) Essas propostas nao nos convem.

162) Indique onde há erro na acentuação:
a) pólo(jogo), pêra(fruta) ;
b) hífen, éden, avó, edens;
c) côa (v.), pélo (v.) ;
d) pára (v.), para(prep.), pólo(extremidade);
e) n.d.a.

163) Qual das palavras abaixo passaria a ter acento se
fosse colocada no plural?

a) coroa; b) rubrica; c) nuvem;
d) raiz; e) bainha.

164) Qual a alternativa que fica sem acento no plural:
a) lápis; b) cônsul; c) açúcar;
d) hífen; e) n.d.a.

165) Assinale a única alternativa que leva acento:
a) hifens; b) itens; c) ion;
d) Itu ; e) n.d.a.

166) Acentuação gráfica - Marque a opção com as duas
palavras grafadas incorretamente:

a) repôr/ítem; b) continuo/órgão;
c) atribuía/alô; d) resolver/parabéns;
e) apóio/jaburú.

167) Único segmento errado quanto à ACENTUAÇÃO
GRÁFICA:

a) Tens idéia de; b) quanto é inútil;
c) bancar o mártir; d) nesse rítmo;
e) acabas perdendo o juízo.

168)  Assinale o item em que se errou na conjugação
do verbo relancear.

a) relanceam a vista;
b) não relanceie a vista;
c) relanceei a vista;
d) relanceou a vista;
e) relanceamos a vista.

169) “Acesas” é particípio adjetivado de “acender”,
verbo chamado “abundante”, porque possui dupla
forma no particípio (“acendido” e “aceso”). Essa abun-
dância, que é geralmente do particípio. Assim, por
exemplo, é o caso de:

a) coser; b) olhar; c) imprimir;
d) vir; e) dançar.

170) Nos versos de Drummond: “Mundo, mundo, vas-
to mundo, / se eu me chamasse Raimundo”, o verbo
que aparece se classifica como:

a) irregular; b) defectivo;
c) pronominal; d) impessoal;
e) abundante.
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171) Assinale o erro na formação do plural:

a) projetil - projetis; b) fóssil - fósseis;
c) tórax - tórax; d) giz - gizes;
e) pólen - pólenes.

172) Assinale o erro na formação do plural:
a) mel - méis; b) elixir - elixires;
c) arroz - arroz; d) capelão - capelães;
e) pólen - polens.

173) Está errado o plural em:
a) corrimão - corrimões; b) cristão - cristãos;
c) vulcão - vulcães; d) capelão - capelães;
e) capitão - capitães.

174) Assinale o erro de plural dos compostos:
a) mangas-espada; b) guardas-marinha;
c) salvo-condutos; d) segundas-feiras;
e) tenente-coronéis.

175) Não está correto o plural do composto:
a) cavalos-vapores; b) meios-fios;
c) os leva-e-traz; d) pingue-pongues;
e) sempre-vivas.

176) Assinale o erro no emprego do plural:
a) camisas verde-claras; b) sapatos gelos;
c) blusas azul-celeste; d) trajes cinzentos;
e) trajes cinza.

177) Assinale o verbo no imperfeito do indicativo:
a) olhava; b) cheguei;
c) andarás; d) ousasse; e) fora.

178) O adjetivo está mal flexionado em grau em :
a) livre: libérrimo b) magro : macérrimo
c) doce : docílimo d) triste : tristíssimo
e) fácil : facílimo

179) Não se flexionam os compostos abaixo e qual-
quer de seus elementos, exceto:

a) azul-claro b) verde-alface
c) amarelo-laranja d) castanho-avelã
e) verde-garrafa

180) Assinale a alternativa que apresenta os substanti-
vos classificados como comum de dois gêneros.

a) o lojista, o herege, o mártir, o intérprete
b) o apóstolo, o carrasco, o cônjuge, a criança
c) o tatu, a girafa, a tainha, a avestruz
d) o patriarca, o frade, o confrade, o carneiro
e) n.d.a.

181) O plural dos nomes compostos está correto em
todas as alternativas, exceto em:

a) Ela gosta de amores-perfeitos e cultiva-os.
b) Os vice-diretores reunir-se-ão na próxima se-

mana.
c) As aulas serão dadas às segundas-feiras.
d) Há muitos beijas-flores no meu quintal.
e) A moda está voltando às saias-balão.

182) Assinale a alternativa incorreta quanto ao gênero
das palavras.

a) O ordenança teve seu salário diminuído.
b) O lança-perfume foi proibido no Carnaval.
c) Ao ver tanta miséria, tive muito dó daquela

gente.
d) O eclipse da Lua era esperado com muito

interesse.
e) Apesar da ameaça, não explodiram o dinamite.

183) Há erro de flexão nominal no item:
a) “A pessoa humana é vivência das condições

espaço-temporais.” (L.M.Almeida)
b) A família Caymi encontra paralelo com dois

clãs do cinema mundial.
c) Hábeis artesãos util izam técnicas

sofisticadíssimas no trabalho com metais.
d) Nos revés da vida precisa-se de coragem, para

manter a vontade de ser feliz.
e) Ainda hoje alguns cânones da Igreja são dis-

cutidos por muitos fiéis.

184) O diminutivo de balão é balãozinho. Mas o plu-
ral de balãozinho deve ser:

a) balãozinhos; b) balãoszinhos;
c) balõezinhos; d) balõeszinhos;
e) balonezinhos.

185) O plural de “ancião” é:
a) anciãos; b) anciões;
c) anciães; d) anciãos, anciões, anciães;
e) n.d.a.

186) Os femininos de “monge”, “duque”, “papa” e
“profeta” são:

a) monja, duqueza, papisa, profetisa;
b) freira, duqueza, papiza, profetisa;
c) monja, duquesa, papisa, profetisa;
d) monja, duquesa, papiza, profetiza;
e) n.d.a.

187) Assinale a alternativa em que todos os substanti-
vos são usados somente no plural:

a) Andes, fezes, vezes;
b) pires, vírus, lápis;
c) suspensórios, víveres, cais;
d) Andes, alvíssaras, exéquias;
e) n.d.a.

188) Indique a alternativa onde há um substantivo em
seu grau normal.

a) animalzinho; b) carinho;
c) peixinho; d) cachorrinho;
e) n.d.a.

189) Verbo poder, na 3a pessoa do singular do presen-
te do indicativo:

a) pude; b) pode; c) posso;
d) pôde; e) poude.
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190) Assinale o item em que a palavra em destaque
não é pronome:

a) Ele fez tudo; b) É muito tarde;
c) Poucos passaram; d) Isto está errado.
e) Eu o trouxe ontem.

191) O pronome pessoal de tratamento: “Vossa Emi-
nência” é usado para:

a) cardeais; b) o Papa;
c) sacerdotes; d) reitores de universidade;
e) reis.

192) “Vossa Alteza” é usado para:
a) o Papa; b) príncipes e duques;
c) reis; d) sacerdotes;
e) reitores de universidade.

193) “Vossa Santidade” é usado para:
a) sacerdotes; b) reitores de universidade;
c) cardeais; d) reis; e) o Papa.

194) “Vossa Reverendíssima” é usado para:
a) o Papa;      b) cardeais;
c) reis;        d) sacerdotes e religiosos em geral;
e) reitores de universidade.

195) “Vossa Paternidade” é usado para:
a) superiores de ordem religiosa;
b) o Papa;
c) religiosos em geral;
d) sacerdotes;
e) cardeais.

196) “Vossa Magnificência” é usado para:
a) reis e rainhas; b) sacerdotes;
c) cardeais; d) reitores de universidade;
e) duques.

197) “Vossa Majestade” é usado para:
a) o Papa;
b) reis e rainhas;
c) o presidente da República;
d) altas autoridades;
e) reitores de universidade.

198) Qual o pronome de tratamento usado para o pre-
sidente da República?

a) Vossa Excelência; b) Vossa Senhoria;
c) Senhor; d) Vossa Eminência;
e) Vossa Majestade.

199) Aponte o erro de colocação pronominal:
a) Quero-lhe bem;
b) O que me disseram está errado;
c) Me empreste o lápis;
d) Não o vi;
e) Embora o aguardasse, não tinha esperança.

200) Aponte a colocação incorreta do pronome oblíquo:
a) Preciso que venhas ver-me;
b) Procure não desapontá-lo;
c) O certo é fazê-los sair;
d) Sempre negaram-me tudo;
e) As espécies se atraem.

201) Assinale a alternativa que apresenta erro de colo-
cação pronominal:

a) Você não devia calar-se;
b) Não lhe darei qualquer informação;
c) O filho não o atendeu;
d) Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discreta-

mente;
e) Ninguém quer aconselhá-lo.

202) Qual o pronome de tratamento usado para diri-
gir-se a um senador?

a) Vossa Senhoria; b) Senhor;
c) Vossa Eminência; d) Vossa Majestade;
e) Vossa Excelência.

203) Qual o pronome de tratamento para se dirigir a
um familiar?

a) Vossa Senhoria; b)  você;
c) Vossa Excelência. d) Excelência.
e) Vossa Magnificência.

204) Qual o pronome de tratamento usado para diri-
gir-se ao diretor da escola através de requerimento?

a) Vossa Excelência. b) Senhor;
c) Vossa Eminência; d) Vossa Senhoria;
e) você.

205) Qual o pronome de tratamento para se dirigir a
uma pessoa com a qual não se tenha intimidade?

a) Senhor, Senhora; b) Vossa Senhoria;
c) Vossa Eminência; d) Vossa Excelência;
e) você.

206) Em “os poucos que chegaram foram premiados,”
a palavra QUE é

a) conjunção integrante; b) substantivo;
c) pronome relativo; d) advérbio;
e) pronome indefinido.

207) Na frase: “Gostaria de saber “quem” lhe contou
tal história”, a palavra destacada é:

a) pronome interrogativo substantivo
b) pronome interrogativo adjetivo
c) pronome indefinido
d) pronome relativo
e) n.d.a.

208) Assinale a frase em que está errado o emprego
do pronome de tratamento:

a) Vossa Excelência, senhor Deputado, fez um
belo discurso.

b) Dirigiu-se ao Papa e disse-lhe: Vossa Eminên-
cia tem feito muito pela humanidade;

c) Vossa Magnificência é o tratamento que se dá
aos reitores de universidade;

d) Vossa Majestade, senhor Rei, governa com
clarividência;

e) n.d.a.

209) Indique em que alternativa os pronomes pessoais
estão bem empregados.

a) Deixou ele sair.
b) Mandou-lhe ficar de guarda.
c) Permitiu a ele fazer a ronda
d) Procuraram-o por toda a parte
e) n. d. a.
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210) Assinale a única alternativa em que haja erro no
emprego dos pronomes:

a) Vossa Excelência e seus convidados.
b) Mandou-me embora mais cedo.
c) Vou estar com vós amanhã.
d) Vós e vossa família estais convidados para a

festa.
e) Deixei-o encarregado da turma.

211) Pedimos a V.S. que _______________ auxiliares
sobre o novo horário de trabalho

a) informe seus; b) informe vossos;
c) informes vossos; d) informeis seus;
e) informeis vossos;

212) Assinale a alternativa errada, quanto ao emprego
do pronome oblíquo.

a) Tive muito prazer em conhecê-la - disse o rapaz
à jovem.

b) Procurei-lhe para cumprimentar-lhe por seu na-
talício.

c) Nunca se deve desobedecer aos regulamen-
tos.

d) Afirmou-me que lhe bastavam cem mil reais
mensais.

e) Por não gostar dela, bateu-lhe no rosto.

213) Nas frases abaixo, em que figuram pronomes re-
lativos, há um exemplo em que o pronome está mal
empregado. Assinale-o

a) Os moços com quem falamos são estudantes
de Direito.

b) Eis a terra de onde se colhem tão bons frutos.
c) São empresas para as quais aparecem muitos

candidatos.
d) Mostrar-lhe-ei as canetas de que me sirvo.
e) Refiro-me a esse aluno, cujo tem nos causado

tantos dissabores.

214) Determine o único emprego errado do pronome
pessoal:

a) Com nós todos já ocorreu isso.
b) Sobre ele e eu pesam sérias acusações.
c) Ajudemo-la que ela não se sente bem.
d) Tu a feres, mas não o fazes impunemente.
e) Põe-nos aqui, foi daqui que tiraste os livros.

215) A única frase em que há erro no emprego da forma
de pronome pessoal é:

a) Para mim, estudar é fácil.
b) Para eu estudar à noite, preciso de muito café.
c) Nada mais existe entre eu e você.
d) Devemos, inicialmente, ser honestos com nós

mesmos.
e) n.d.a.

216) A única frase em que há  erro no emprego do
pronome oblíquo é:

a) Eu o conheço muito bem.
b) Devemos preveni-lo do perigo.
c) Faltava-lhe experiência.
d) A mãe amava-a muito.
e) Farei tudo para livrar-lhe desta situação.

217) Assinale onde ocorre erro de colocação pronominal:
a) Preocupei-me demais com suas loucuras.
b) Contar-te-ia toda a verdade.
c) Não te contaria toda a verdade.
d) Hoje arrependido do que fez.
e) Hoje, se arrepende do que fez.

218) Indique onde há erro de colocação pronominal:
a) Ter-lhe-iam falado a meu respeito?
b) Tenho previnido-o várias vezes.
c) Quem nos dará razões?
d) Nunca me diriam mentiras.
e) Haviam-no procurado por toda parte.

219) Indique a alternativa onde o pronome oblíquo
que está entre parênteses deve ficar em ênclise:

a) Talvez dissessem a razão da revolta. (NOS)
b) Escolherão os melhores candidatos (SE)
c) Ele disse que não escolherão os melhores. (SE)
d) Ele voltou hoje e contou o ocorrido (NOS)
e) n.d.a.

220) Considere a colocação do pronome “te” nas três
frases que seguem;
1) Eu te havia contado a história.
2) Eu havia te contado a história.
3) Eu havia contado-te a história.
Estão corretas:

a) 1, 2 e 3 b) 1 e 2 c) 1 e 3
d) 2 e 3 e) n.d.a.

221) Considere a colocação pronominal nas frases:

1) Em se tratando de música, prefere a popular.

2) A boiada foi aproximando-se lentamente.

3) Não dir-lhe-ei o que penso.

Ocorre erro  em:
a) 1,2 e 3 b) 1 e 2
c) 1 e 3 d) 3 e) n.d.a.

222) Marque a frase onde há erro na colocação do
pronome oblíquo átono.

a) Todos se revoltaram contra a decisão do juiz.
b) Há estrelas que nos atraem a atenção.
c) Tudo se fez conforme se anunciou.
d) Conheci um lugar onde encontra-se muita paz.
e) n.d.a.

223) Indique onde há erro de colocação pronominal:
a) Se não me contasse tudo, iria embora.
b) Se me não contasse tudo, iria embora.
c) Nunca se erraria tanto.
d) Nunca errar-se-ia tanto.
e) n.d.a.
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224) Indique onde há erro de colocação pronominal:

a) A noite ia se aproximando lentamente.
b) A noite se ia aproximando lentamente.
c) A noite ia aproximando-se lentamente.
d) Eles se haviam perdido na mata.
e) Eles haviam perdido-se na mata.

225) Indique a frase inteiramente correta quanto à co-
locação pronominal:

a) Aquilo aborreceu-me demais.
b) Nunca contar-lhe-ia tudo o que sei.
c) Não os querendo mais aqui, mandei-os embo-

ra.
d) Como é que encontrou-os?
e) n.d.a.

226) Quanto à colocação, qual a incorreta?
a) Poder-se-á resolver o caso.
b) Acho que não o encontraremos mais.
c) Não quero-lhe dizer a verdade.
d) Nunca me ergas tanto a voz.
e) n.d.a.

227) Há erro de colocação pronominal no período:
a) Agora, conte-me tudo.
b) Sua cara não vai-se alegrar.
c) Estava na venda quando o encontraram.
d) Vivia incomodando-me.
e) n.d.a.

228) Indique a frase correta quanto à colocação do
pronome oblíquo átono:

a) Sempre fazem-se festas aqui.
b) Agora, posso-lhe ajudar.
c) Agora, me conte a história.
d) O cobrador havia enganado-se na conta.
e) n.d.a.

229) Observe a colocação pronominal nas frases:
1) Não te vou ajudar.
2) Não vou ajudar-te
3) Não vou te ajudar.
Estão corretas:
a) 1, 2 e 3 b) 1 e 2 c) 1 e 3 d) 2 e 3 e) n.d.a.

230) Pronome mal colocado:
a) Lá, disseram-me que entrasse logo.
b) Aqui me disseram que saísse.
c) Posso ir, se me convidarem.
d) Irei, se quiserem-me
e) Estou pronto, Chamem-me

231) Em: “Ele não tinha ido a nenhuma parte”, o ver-
bo da oração está no:

a) imperfeito do subjuntivo;
b) mais-que-perfeito do indicativo;
c) perfeito do indicativo;
d) imperfeito do indicativo;
e) futuro do pretérito.

232) Preencha os espaços com as formas verbais apro-
priadas na frase abaixo:
“Se eles ................. na questão ........... de participar.”

a) intervirem - abstei-vos;
b) intervierem - abstende-vos;
c) tivessem intervido - abstenhai-vos;
d) interviessem - abstenham-se;
e) intervirem - abstenham-se.

233) “Você não se ................., agora não se
................... .”

a) precaveu - queixa;
b) precaviu - queixa;
c) precaveu - queixe;
d) precouve - queixa;
e) precaviu - queixe.

234) Há em Português dois verbos ditos ANÔMALOS,
porque apresentam radicais diferentes, durante a con-
jugação: um deles aparece numa das frases abaixo.
Assinale-a:

a) “Um raio de sol basta.”;
b) “...eles a princípio andam de ouvido em ouvi-

do.”;
c) “Aires acompanhava-os, e não dizia nada”;
d) “As damas continuavam a rir...”;
e) “Iam de passeio a Quitandinha, a cavalo”.

235) Marque a alternativa que contém erro na forma
verbal:

a) imperativo afirmativo de frigir - FREGE;
b) subjuntivo presente de bulir - BULA;
c) indicativo presente de afear - AFIO;
d) subjuntivo presente de prazer - PRAZA;
e) pretérito perfeito do indicativo de prover - PRO-

VI.

236) Constitui exemplo de locução verbal:
a) “Começo a outonear”; b) “vais outoneando”;
c) “deves notar”; d) todas as alternativas.
e) n.d.a.

237) “Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso, / Que te
elevas da noite na orvalhada?” (Castro Alves)
Assinale a única forma errada do verbo do 2º verso,
conjugado abaixo:

a) elevo-me;
b) elevas-te;
c) eleva-se;
d) elevam-nos;
e) elevais-vos.

238) Caso não ...............seu dinheiro, não teria como
se manter.

a) reaja;
b) reouve;
c) reavesse;
d) reavia;
e) reouvesse.
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239) O técnico............... junto aos jogadores para que
se ............tranqüilos.

a) interveio - mantessem;
b) interveio - mantivessem;
c) interveio - mantesse;
d) interviu - mantessem;
e) interviu - mantivessem.

240) Duvido que a equipe ...................unida: a atitu-
de do coordenador em nada .......... para o domínio
das dificuldades que se ................

a) continue - contribui - prevêem;
b) continui - contribue - prevêem;
c) continue - contribui - prevêm;
d) continue - contribue - prevêem;
e) continui - contribui - prevêm.

241) Todos os bens com que ............... a
família................de muito esforço e trabalho.

a) proveu - proviram; b) proviu - proviram;
c) proveio - proviram; d) proviu - provieram;
e) proveu - provieram.

242) Logo que ............... provas de teu afeto, ela cer-
tamente ..........os gestos ......... de teus nobres senti-
mentos.

a) deres - premeiará - provistos;
b) deres - premiará - provindos;
c) dês - premeiará - providos;
d) deis - premiará - provindos;
e) dês - premeará - providos.

243) As autoridades .................. as diligências para
que se ............, primeiro, certas exigências processu-
ais.

a) susteram - satisfizessem;
b) sustaram - satisfizessem;
c) sustiveram - satisfizesse;
d) susteram - satisfizesse;
e) sustaram - satisfaça.

244) A forma tivesse caído, que aparece em “aquele
matinal gatão elétrico e bigodudo / que ficou estendi-
do no chão feito um fruto de cor que / tivesse caído de
uma árvore”. (C. Ricardo), traduz:

a) uma ação anterior a outra ação passada;
b) uma hipótese;
c) uma ação vagamente situada no passado;
d) uma dúvida;
e) uma ação irreal no passado.

245) No período: “Foi obrigado a dá-lo de presente a
um bandido, seu amigo, quando provou que COM-
PLETARA na véspera o seu vigésimo nono assassina-
to”, o mais-que-perfeito é um tempo verbal derivado
do pretérito perfeito do indicativo, como:

a) imperativo afirmativo;
b) pretérito imperfeito do subjuntivo;
c) pretérito imperfeito do indicativo;
d) infinitivo pretérito;
e) futuro do presente composto.

246) “Se a queremos legítima.”
Das alterações feitas na passagem acima, a que tem
erro de flexão verbal é:

a) se virmos sua legitimidade;
b) se propormos sua legitimidade;
c) se reouvemos sua legitimidade;
c) se mantivermos sua legitimidade;
e) se requerermos sua legitimidade.

247) Marque a frase em que o verbo está empregado
no futuro do pretérito (frase extraída da Folha de S.
Paulo 05/10/89).

a) “O exército dos EUA em horas poria Noriega
para fora do Panamá”

b) “Em Santa Catarina, as concessionárias de
transporte coletivos tiveram seus contratos  pror-
rogados sem a necessidade de novas licita-
ções”.

c) “Um dos 48 deputados estaduais vai estar au-
sente da assinatura da Constituição Paulista’.

d) “A campanha de Brizola vai entrar em crise
daqui a alguns dias.

e) “A visita de Gorbatchev poderá causar manifes-
tações políticas”.

248) Assinale a alternativa que apresenta incorreção
na forma verbal.

a) Observa-se que muitos boatos provêm de algu-
mas pessoas insensatas.

b) Se você quiser reaver os objetos roubados,
tome as providências com urgência.

c) Prevendo novos aumentos de preços, muitos
consumidores proveram suas casas.

d) O Ministério da Fazenda previu as despesas
com o funcionalismo público, em 1989)

e) No jogo de domingo, quando o juiz interviu
numa cobrança de falta, foi inábil.

249) Assinale, entre as substituições propostas, a que
corrige adequadamente o erro do trecho seguinte: “Se
alguém se deter em olhar na tevê, detalhadamente,
o rosto do presidente Fernando Collor, vai verificar
que estão aparecendo alguns fios de cabelos bran-
cos. (Jornal de Brasília)
Podemos SUBSTITUIR... — POR...

a) alguns fios de cabelos brancos— algumas cãs
b) em sua cabeça — em suas têmporas
c) deter — detiver
d) tevê — televisão
e) em olhar — a observar

250) Indique o período correto:
a) Se você rever seus cruzados retidos, empres-

te-me algum dinheiro.
b) Se tu reaveres teus cruzados retidos,poderá

me emprestar uma parte?
c) Caso você reaveja seus cruzados retidos, pode

emprestar-me uns cem mil?
d) Se eu reavesse meus cruzados retidos, em-

prestar-te-ia uma parte.
e) Todos neste país reaveremos os cruzados blo-

queados, nos prazos estipulados pela lei.
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251) Assinale o caso em que o verbo sublinhado esti-
ver correto:

a) Eu me precavo deve ser substituido por eu me
precavenho.

b) Eu me precavenho contra os dias de chuva.
c) Eu reavi o que perdera há dois anos.
d) Problemas graves me reteram no escritório.
e) Nenhuma das frases é correta.

252) Se eu ___ isso, se ___ os meus direitos, não ___
que me desafiem novamente.

a) quiser, requerer, consentirei
b) querer, requerer, consentirei
c) quizer, requerer, consentirei
d) quiser, requerer, consintirei
e) quiser, requiser, consentirei

253) Ainda que ___ e nossas opiniões ___ não é justo
que se ___, daí, termos agido de má fé.

a) dissentimos, divirjam, infere
b) dissentimos, divergem, infere
c) dissintimos, divrgem, infira
d) dissintamos, divirjam, infira
e) dissintamos, divirjam, infere

254) ___ tranqüilo se esta pasta ___ todos os docu-
mento.

a) Estaria - estiver com b) Estarei - estiver com
c) Estava - estava com d) Estarei - estar com
e) n.d.a.

255) Vêem e Vêm são dos verbos ver e vir respectiva-
mente.

a) 3a p. do pl. do Futuro do Indicativo
b) 3a p. do pl. do Presente do Indicativo
c) 3a p. do sg. do Presente do Indicativo
d) 3a p. do sg. do Futuro do Indicativo
e) n.d.a.

256) Assinale a alternativa que completa as lacunas
da frase inicial:

Se não ___ as crianças, ___ que elas nos ___ em
apuros.

a) entreterem, verás, puseram
b) entretiverem, verão, porão
c) entretiverem, viram, porão
d) entretiverdes, vereis, poreis
e) intreterem, verão, porão

257) O mestre __________na discussão para evitar que
os alunos se________ .

a) interviu, engalfinhassem
b) interviu, desaviessem
c) interveio, desaviessem
d) interveio, desavissem
e) intervira, desavissem

258) Assinale a alternativa que completa as lacunas
da frase inicial nos testes abaixo:
Quando se ________ a solucionar o problema,
________-nos.

a) dispuser, comunica
b) dispor, comunique
c) dispuser, comunique
d) dispuserem, comunique
e) dispuzer, comunique

259) O mestre ________ do interior e em sua formação
________ vários aspectos.

a) proviu, intervieram b) proveio, interviram
c) proveu, interviram d) proveio, intervieram
e) proveu, intervierem

260) Sem que ninguém tivesse ________________, o
próprio menino _____________-se contra os falsos
amigos.

a) intervindo, precaviu b) intervindo, precaveio
c) intervido, precaveu d) intervido, precaveio
e) intervindo, precaveu

261) Se eu conseguir _____ as pessoas no lugar assim
que elas _____, tudo estará em ordem.

a) manter, chegarão b) manter, cheguem
c) mantiver, chegarem d) manter, chegariam
e) mantiver, chegam

262) Não _______  preguiçoso: ______ os livros nessa
mesa e ______ logo começar o trabalho.

a) sê, ponha, vem b) sê, põe, venha
c) sejas, põe, vem d) sejas, ponha, venha
e) seja, põe, vens

263) Caso ________ realmente interessado, ele não
________ de faltar.

a) estiver, haja b) esteja, houve
c) estivesse, houvesse d) estivesse, havia
e) estiver, houver

264) Complete com a forma verbal correta:

“____________ tranqüilo se esta pasta _____________
todos os documentos.”

a) Ficaria, contivesse b) Ficaria, continha
c) Ficaria, contesse d) Ficava, continha
e) Ficaria, conter

265) Indique a oração em que só há forma verbal correta:
a) Nomeiemos quem tem qualidades.
b) Se ele circundesse o quarteirão, certamente

me encontraria.
c) Ainda que você me magoe, dizei-me a verda-

de.
d) Não resfolegueis, é preciso que contenhais a

respiração.
e) Muitas vezes afeiamos uma pessoa por des-

peito.
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266) A terceira pessoa do plural do presente do sub-
juntivo do verbo “avir-se”:

a) avenham-se; b) avinhem-se;
c) avenhem-se; d) n.d.a.

267) A segunda pessoa do singular do imperativo afir-
mativo do verbo “submergir”.

a) submerja; b) submerje;
c) submerge; d) n.d.a.

268) A primeira pessoa do singular do presente do
subjuntivo do verbo “desvaler” é:

a) desvala; b) desvalha;
c) desvalhe; d) n.d.a.

269) Assinale a alternativa em que o verbo esteja no
Futuro do Subjuntivo Composto.

a) houvermos entregado; b) tenha feito;
c) tivéssemos mexido; d) teríamos corrido;
e) havermos executado.

270) Verbo dizer, na 3a pessoa do singular do pretérito
mais-que-perfeito:

a) dissera; b) dirias. c) disseras;
d) diria; e) dizeria.

271) Numere as orações abaixo de acordo com a voz
verbal:
1) voz ativa;
2) voz passiva analítica;
3) voz passiva pronominal ou sintética
(  ) Aprendem-se muitas coisas com a força de vontade.
(  ) A água cobriu as casas.
(  ) Descansa-se à noite.
(  ) O exercício foi corrigido pela professora.

a) 1;2;3;2 b) 3;1;3;2 c) 3;1;1;2
d) 2;1;1;3 e) 3;3;1;2

272) Na oração “Ele se feriu com a faca” , temos:
a) voz passiva pronominal ou sintética.
b) voz reflexiva
c) voz ativa
d) voz passiva analítica
e) n.d.a.

273) Que alternativa corresponde à voz passiva analí-
tica da oração: “O rapaz escrevera a carta”.

a) A carta fora escrita pelo rapaz.
b) A carta é escrita pelo rapaz.
c) A carta será escrita pelo rapaz.
d) A carta tinha sido escrita pelo rapaz.
e) n.d.a.

274) Assinale a alternativa em que ocorre voz reflexi-
va:

a) A cidade foi invadida por turistas.
b) Demoliram-se as casas.
c) Nós nos ferimos com a faca.
d) Eu não a encontrei em casa.
e) Reflitam bastante sobre este caso.

275) Que alternativa corresponde à voz passiva pro-
nominal ou sintética da oração: “Os títulos serão es-
critos com tinta vermelha” .

a) Escreverão os títulos com tinta vermelha.
b) Escrevem-se os títulos com tinta vermelha.
c) Os títulos vão ser escritos com tinta vermelha.
d) Escrever-se-ão os títulos com tinta vermelha.
e) Escreverão-se os títulos com tinta vermelha.

276) Que alternativa corresponde à voz passiva analí-
tica da oração: “Imprimiram-se muitos panfletos polí-
ticos”.

a) Muitos panfletos políticos foram imprimidos.
b) Muitos panfletos políticos foram impressos.
c) Muitos panfletos políticos eram impressos.
d) Muitos panfletos políticos são impressos.
e) n.d.a.

277) Que alternativa corresponde à voz ativa da ora-
ção: “Os animais seriam soltos por mim”.

a) Eu soltava os animais.
b) Eu soltei os animais.
c) Os animais teriam sido soltos por mim.
d) Por mim seriam soltos os animais.
e) Eu soltaria os animais.

278) Que alternativa corresponde à voz passiva pro-
nominal ou sintética da oração: “Nas tardes frescas a
mesa era armada no jardim”.

a) Arma-se a mesa no jardim.
b) Nas tardes frescas armava-se a mesa no jar-

dim.
c) Nas  tardes frescas armou-se a mesa no jar-

dim.
d) Eles armam a mesa no jardim nas tardes fres-

cas.
e) n.d.a.

279)  Que alternativa corresponde à voz ativa da ora-
ção “A estrada é percorrida por linhas de ônibus”.

a) Linhas de ônibus percorrem a estrada.
b) Linhas de ônibus têm percorrido a estrada.
c) Percorre-se a estrada.
d) A estrada tem  sido percorrida por linhas de

ônibus.
e) n.d.a.

280)  Assinale a única alternativa cuja oração não está
na voz reflexiva:

a) Eles se molharam.
b) Eu me enfeitei para o baile.
c) A menina se penteou.
d) Nós nos ferimos.
e) Precisa-se de escriturários.

281) Que alternativa corresponde à voz passiva analí-
tica da oração: “Censuram-te por causa dos teus desa-
tinos”.

a) Teus desatinos são censurados.
b) Tu e teus desatinos são censurados.
c) Tu és censurado por causa dos teus desati-

nos.
d) Tu serás censurado por causa dos teus desa-

tinos.
e) n.d.a.
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282) Que alternativa corresponde à voz passiva pro-
nominal ou sintética da oração: “As casas foram ven-
didas rapidamente”.

a) Vendiam-se as casas rapidamente.
b) Vendeu-se as casas rapidamente.
c) Vendem-se as casas rapidamente.
d) Venderam-se as casas rapidamente.
e) n.d.a.

283) Que alternativa traz o verbo na voz reflexiva?

a) Meses já se passaram.
b) Acabou-se com a inflação.
c) Manuel queixou-se do frio.
d) Rita olhou-se no espelho.
e) Necessita-se de remédios.

284) Que alternativa corresponde à voz ativa da ora-
ção: “Eles têm sido criticados pela imprensa”.

a) A imprensa os tem criticado.
b) A imprensa tem criticados eles.
c) eles são criticados pela imprensa.
d) A imprensa é muito crítica.
e) n.d.a.

285) A oração: “Os recursos necessários seriam con-
cedidos pelo prefeito”. está na:

a) voz reflexiva;
b) voz ativa;
c) voz passiva analítica;
d) voz passiva pronominal ou sintética;
e) n.d.a.

286) Em relação às orações que estão na voz passiva
pronominal ou sintética, assinale a que apresenta erro
de concordância:

a) Vê-se um bando de desocupados.
b) Lêem-se muitos lucros nesta escola.
c) Vende-se jornais velhos.
d) Não se acentuam as palavras.
e) Consertam-se fogões e geladeiras.

287) A única oração que NÃO está na voz ativa é:

a) Precisa-se de professores de Geografia.
b) Reformou-se a casa.
c) A criança tropeçou e caiu.
d) O aluno saiu às pressas.
e) Ele vestiu rapidamente o uniforme.

288) A voz verbal formada por: sujeito + verbo ser +
particípio passado é:

a) voz ativa;
b) voz passiva analítica;
c) voz passiva pronominal ou sintética;
d) voz reflexiva;
e) n.d.a.

289) Temos voz reflexiva quando o sujeito:
a) pratica a ação do verbo.
b) sofre a ação do verbo.
c) não pratica nem sofre a ação.
d) pratica e sofre a ação do verbo.
e) n.d.a.

290) Que alternativa corresponde à voz passiva analí-
tica da oração: “As águas da chuva invadiram as ca-
sas”.

a) As casas foram invadidas pelas águas da chuva.
b) As casas serão invadidas pelas águas da chuva.
c) As casas eram invadidas pelas águas da chuva.
d) Invadiram-se as casas.
e) As casas são invadidas pelas águas da chuva.

291) Uma das frases abaixo possui erro de concordân-
cia. Indique-a:

a) Havia menos flores no jardim;
b) Recebeu bastante elogios;
c) Permaneçam alerta;
d) Comprou caro os papéis;
e) As casas custam barato.

292) Aponte o erro de concordância:
a) Péssimo lugar e ocasião escolheste;
b) Escolheste lugar e ocasião péssimos;
c) Precisamos de rapaz e moças altos;
d) Anexo ao processo, encaminhamos duas fo-

tos;
e) Seguem em anexo alguns documentos.

293) Complete com uma das palavras abaixo a frase
que segue (concordância gramatical): “Apreciava tu-
rismo e literatura ________________”

a) italiano; b) italiana;
c) italianos; d) italianas;
e) italiano ou italiana, indiferentemente.

294) Não há erro de concordância em:
a) Marinha e Exército brasileiras;
b) Tinha belo rosto e cabelos;
c) Homem e mulher trabalhadoras;
d) Comprei sapato, camisa e gravata novas;
e) O rapaz e a moça chegaram alegre.

295) É inadmissível a concordância na frase:
a) A menina engordava a olhos vistos;
b) Haja vista nosso pedido;
c) Maçã é ótimo para os dentes;
d) Estou preparado, de maneiras que farei a prova;
e) Conheci um e outro menino esforçados.

296) Há erro de concordância nominal no exemplo:
a) Aflita a mãe e o pai do menor, nada consegui-

ram externar;
b) Operários e operárias revoltadas reclamavam

seus direitos;
c) Uma e outra sentenças despertavam interes-

se;
d) Eles sós se julgavam injustiçados.
e) n.d.a.
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297) Há erro de concordância verbal na opção:

a) Comeram-se os doces;
b) Faz meses que ela chegou;
c) Existem poucas árvores lá;
d) Vender-se-iam as casas;
e) Houveram muitos pedidos.

298) Em que frase não se cometeu erro de concordân-
cia?

a) És tu que paga;
b) Tu e Marcos sereis promovidos;
c) Deve ser quatro horas;
d) Falta alguns jogadores;
e) Aconteceu coisas estranhas.

299) Cometeu-se erro de concordância na frase:

a) Há de haver pessoas sensatas;
b) Hão de existir esperanças;
c) Há de existir povo educado;
d) Há de haver funcionários competentes;
e) Havia de existir mais recursos.

300) Verbo certo no singular:

a) Procurou-se as mesmas pessoas;
b) Registrou-se os processos;
c) Respondeu-se aos questionários;
d) Ouvia-se os últimos comentários;
e) Somou-se as parcelas.

301) Não está correta a frase:

a) Vai fazer cinco anos que ele se diplomou;
b) Rogo a V.Exa. vos digneis aceitar o meu con-

vite;
c) Há muitos anos, deveriam existir ali várias ár-

vores;
d) Na mocidade tudo são flores;
e) Deve haver muitos jovens nesta casa.

302) Assinale a alternativa em que há erro de concor-
dância:

a) Tinha os olhos e a boca abertos;
b) Haviam ratos no porão;
c) Tu e ele permanecerão no mesmo quarto;
d) Separamo-nos ela e eu;
e) Ouviam-se passos lá fora.

303)Assinale a alternativa que completa, respectiva-
mente, as lacunas do período seguinte: Elas ____ pro-
videnciaram os atestados, que enviaram ____ às pro-
curações, como instrumentos ____ para os fins
colimados.

a) mesmas - anexos – bastantes;
b) mesmo - anexo – bastante;
c) mesmas - anexo - bastante;
d) mesmo - anexos – bastantes;
e) mesmas - anexos – bastante.

304) ___ anos que não se colhem bons frutos;
___________ pragas a assolar os pomares.

a) Faz - deve haver;
b) Fazem - deve haver;;
c) Fazem - devem haver;
d) Faz - devem haver;
e) Faz - devem haverem.

305) Sempre que há vagas, ______ candidatos que
_______ de todos os lugares do Brasil.

a) afluem – provém;
b) aflue – provém;
c) afluem – provêm;
d) aflui – provêem;
e) afluem – provêem.

306) Assinale a alternativa que preenche corretamen-
te as lacunas, em: Não __________ se precisar de mais
material; ______ , se necessário, e ______ o trabalho
com calma.

a) se preocupe - peça – faça;
b) se preocupe - pede – faze;
c) te preocupes - peça – faça;
d) te preocupes - peça – faze;
e) se preocupe - pede – paça.

307) Quantos ______________ que silenciam o cora-
ção, quando neste _____________ razões mais verda-
deiras que as da cabeça!

a) há de haverem  /  pode existirem;
b) hão de haver  /  podem existir;
c) hão de haverem  /  pode existir;
d) há de haver  /  podem existir;
e) há de haver  /  pode existir.

308) O trecho contém um erro de natureza gramatical.
Indique o item correspondente.

“Vê (1)  Vossa Excelência como é fácil erguer
este país. Desde que se cortem todos aqueles empeci-
lhos (2)  que eu apontei no memorial, (...) desde que se
corrijam (3)  os erros de uma legislação defeituosa e
inadaptável às condições do país, Vossa Excelência
vereis (4) que tudo isto muda, que, em vez (5) de tribu-
tários, ficaremos com a nossa independência feita...”

a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5.

309) A concordância nominal está incorreta no item:
a) “É um filme para aquelas pessoas que têm

uma certa curiosidade sobre si mesmas.
(Spielberg)”

b) “Salvo alguns desastres, obtêm-se bons resul-
tados, desde que não se tente filosofar no pal-
co de maneira confusa”. (Guimarães)

c) Ficavam bastantes contrariados com a negli-
gência de algum companheiro durante os trei-
namentos.

d) À folha vinte e uma do processo, encontra-se o
comprovante do pagamento

e) Estando o carnê e a procuração anexos ao
processo, faltavam-lhe dados para explicar o
caso.
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310) Assinale o período que apresenta erro de concor-
dância verbal:

a) As relações dos ecologistas com uma grande
empresa que desrespeitava as normas de pre-
servação ambiental começa a melhorar, para o
benefício da humanidade.

b) Até 1995, 50% de recursos energéticos e de
matéria prima serão economizados por uma
empresa que pretende investir 160 milhões de
dólares num projeto.

c) Hoje não só o grupo dos ecologistas carrega a
bandeira ambientalista, mas também aqueles
empresários que centram seus objetivos no uso
racional dos recursos naturais.

d) Os Estados Unidos são o país mais rico e
poluidor do mundo entretanto não defendem a
tese” do desenvolvimento sustentável”, a exem-
plo de muitas nações ricas.

e) É preciso ver que águas contaminadas, ar car-
regado de poluentes e florestas devastadas exi-
gem manejo correto da natureza, num país
povoado de miseráveis.

311) Marque o conjunto que apresenta uma concor-
dância não compatível com a norma padrão.

a) atitude e gestos belicosos; belicosas atitudes
e gestos

b) amor e ira eternos; eterna ira e vingança
c) os preocupados pai e mães; famosos Machado

e Alencar
d) Seguem em anexo as fotos ; Seguem anexas

as fotos
e) Os candidatos não eram nenhum bobocas; Não

votaram em candidato nenhum

312) Assinale o segmento que desrespeita a concor-
dância da norma padrão.

a) Caim antes de ter matado seu irmão Abel,
aparece sempre como superior; sem dúvida
antes, sem arrependimentos depois.

b) Nas grandes cidades, o excesso de veículos
de passageiros congestiona o trânsito princi-
pal-mente por volta de meio-dia e meia, visto
que bastantes pessoas deixam seu trabalho
para almoçar em casa.

c) Tirante os presbíteros e acólitos, comparece-
ram à cerimônia menos mulheres que homens.

d) Feitas as pazes, marido e mulher sentaram-se
à mesa do bar da esquina e pediram duas
Brahmas tão geladas quanto possíveis.

e) Os setores público e privado devem estar inte-
grados harmonicamente no nível federal, no
estadual e no municipal.

313) Indique o único segmento que apresenta concor-
dância verbal condizente com as normas do portugu-
ês padrão.

a) O funcionamento dos dois hemisférios cere-
brais são necessários tanto para as atividades
artísticas como para as científicas.

b) As diferentes divisões e subdivisões a que se
submetem a área de ciências humanas provo-
cam uma indesejável pulverização de domínios
do conhecimento.

c) Normalmente, a aplicação de métodos quanti-
tativos e exatos acabam por distorcer as li-
nhas de raciocínio em ciências humanas.

d) Uma das premissas básicas do conjunto de
assunções teóricas e epistemológicas do tra-
balho que ora vem a lume é a concepção da
arte como uma entre as muitas formas por
meio das quais o conhecimento humano se
expressa.

e) Não existem fórmulas precisas ou exatas para
se avaliar uma obra de arte, não existe um
padrão de medida ou qualificação, tampouco
podem haver modelos rígidos pré-estabeleci-
dos.

314) Indique a única frase que passaria a apresentar
erro de concordância verbal, se tivesse o verbo subli-
nhado, no singular.

a) “Um dos soldadinhos que me acompanhavam
chorava como um desgraçado.”

b) “Os sentenciados houveram do poder público a
comutação da pena.”

c) “E quando enfim cuidava e quanto via, eram
tudo memórias de alegria”.

d) “O conselho se reuniu, e decidiram recomeçar
a guerra.”

e) “Um turbilhão de sentimentos nos acodem.”

315) Concordância nominal correta:
a) Cala-te e ouça! b) Cala-te e ouve!
c) Cale-se e ouve! d) Cale-te e ouve!
e) Cala-se e ouça!

316) Concordância verbal incorreta
a) Poderá haver problemas.
b) V.Sa. já se decidiu?
c) Eu e tu iremos hoje.
d) Você e ele ficarão de guarda.
e) Quando chegares, telefone-me.

317) Assinale quando houver concordância errada.
a) Os Lusíadas imortalizaram Camões.
b) Quem de nós pagaremos as despesas?
c) Nem um nem outro apareceu.
d) Nem um nem outro renegaram a fé.
e) Quem de nós pagará as despesas?

318) Em qual frase se cometeu erro de regência ver-
bal?

a) paguei todos os trabalhadores;
b) obedeça à sinalização;
c) Mário só visava à aprovação;
d) todos carecemos de afeto;
e) paguei o colégio.

319) Assinale a frase com erro de regência verbal:
a) Namorei com Luciana;
b) Satisfiz às exigências da lei;
c) Adoro-a;
d) Ajudei ao rapaz;
e) Isso não implica desrespeito a você.
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320) Com relação à regência verbal, assinale a alter-
nativa correta:

a) Precisei de que fosse comigo;
b) Avisei-lhe da mudança de horário;
c) Incumbiu-me para realizar o negócio;
d) Recusei-me em fazer os exames;
e) Convenceu-me nos erros cometidos.

321) Os encargos _______ nos obrigam são aqueles
________ o diretor se referia:

a) de que - que;
b) a cujos - cujos;
c) por que - que;
d) cujos - cujo;
e) a que - a que.

322) Assinale a frase correta:

a) Prefiro matar do que morrer.
b) Prefiro muito mais o vinho a conhaque.
c) Os alunos preferem antes os livros que as

revistas em quadrinhos.
d) Este livro de Português é preferível a todos os

outros.
e) n.d.a.

323) Qual a alternativa correta?

a) O colono pagou às taxas.
b) Ouviu o parecer do médico e pagou-o genero-

samente.
c) Perdoei ao insulto.
d) Sêneca prefere a morte com os estóicos do

que adular o tirano da sua pátria.
e) nenhuma das anteriores é correta.

324) Assinale a regência verbal correta:

a) Um bom governo paga bem seus funcionários.
b) Paga bem seus funcionários um bom governo.
c) O passageiro não pagou o motorista.
d) Um bom governo paga bem a seus funcionári-

os.
e) n.d.a.

325) Assinale a frase incorreta:

a) O livro que li está esgotado
b) O filme a que assistimos é interessante.
c) Não são poucas as pessoas que visitamos
d) Esta foi a questão de que te esqueceste.
e) Ligue o rádio para ouvir as canções que gosta.

326) Assinale a frase correta:

a) Os tolos admiram e obedecem os velhacos.
b) Agradeci ao anfitrião o convite.
c) Eis o filme que quero assistir.
d) Assisti do filme ontem.
e) n.d.a.

327) Aponte a regência incorreta:
a) A herança ... consistia apenas em três casas

velhas e um terreno perto de Cáceres...
b) Você deve obedecer aos legítimos represen-

tantes do governo.
c) Você pagou à empregada ? (resp.:) Sim, já

paguei.
d) Eu o acuso, porque lhe vi muito bem.
e) n.d.a.

328) No momento, só _____ uma coisa se preocupa:
terminar antes das férias os trabalhos_____, mau gra-
do seu, _____ confiaram.

a) de - a  que – lhe; b) com - que – lhe;
c) por - a que – o; d) com - com que – lhe;
e) de - a que – o

329) No caso de você faltar ____ prometido, incorrerá
____ reprovação de todos.

a) pelo – na; b) ao – a;
c) ao – da; d) com o - para a;
e) com o – na.

330) Nas frases seguintes, há apenas uma em que a
regência verbal está correta. Assinale a alternativa em
que isso se verifica.

a) Nós fomos no cinema ontem.
b) Ele aspirava uma posição mais elevada.
c) Não os deixa sair.
d) Forçai ele a devolver, o que lhe pagaram de-

mais.
e) Eu o quero muito bem

331) Quanto a amigos, prefiro João ____ Paulo,____
quem sinto ____ simpatia

a) a - por – menos;
b) do que - por – menos;
c) a - para – menas;
d) do que - com – menas;
e) do que - para – menos.

332) As lacunas da frase “Sempre ____ desobedeceu,
embora ___quisesse muito, porque não suportava que
ninguém ____ orientasse”, seriam corretamente com-
pletadas pelas formas:

a) o - o - o; b) lhe - lhe – lhe;
c) lhe - o - o; d) lhe - lhe – o;
e) n.d.a.

333) Das cinco frases abaixo, o pronome relativo “que”
aparece empregado incorretamente em apenas uma.
Assinale-a :

a) É este o quadro que eu te falei sobre ele ontem.
b) Eis o homem que nos vem trazer uma palavra

de estímulo
c) As dificuldades com que tive de lutar foram

imensas.
d) A casa em que eu morava há vinte anos foi

vendida.
e) Venceu o partido a que dei meu voto.
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334) Escolha, abaixo, a exata regência de verbo “cha-
mar”.

a) Chamamo-lo inteligente.
b) Chamamo-lo de inteligente
c) Chamamos-lhe inteligente
d) Chamamos-lhe de inteligente
e) Todas as regências acima estão corretas.

335) É contribuição _______
a) de que não se prescinde.
b) de que não se prescindem.
c) de que não prescinde-se.
d) que não se prescindem.
e) que não se prescinde.

336) Assinale a dupla de pronomes relativos que com-
pleta corretamente, quanto à regência, as frase abai-
xo:
(1) Seriam recordações ____ detalhes nem me quero
lembrar.
(2) A profissão militar ____ você aspira, tem aspectos
interessantíssimos.

a) (1) os quais - (2) a qual;
b) (1) dos quais - (2) que;
c) (1) os quais - (2) que;
d) (1) cujos - (2) a que;
e) (1) de cujos - (2) a que.

337) Os ideais ____ aspiramos são muitos, mas os re-
cursos____ dispomos são ínfimos.

a) que  - dos  quais;
b) aos quais - com que;
c) a que – que;
d) que – que;
e) a que - de que.

338) Embora pobre e falto ___ recursos, foi fiel____
ele, que ____ queria bem.

a) em -  a – o;
b) em - para – o;
c) de - para – o;
d) de - a  - lhe;
e) de - para – lhe.

339) Ansiava ____ encontrá-lo, a fim de _____ pelo
sucesso.

a) por - cumprimentá-lo;
b) de - cumprimentar-lhe;
c) com - cumprimentar-lhe;
d) em -  cumprimentar-lhe;
e) para - cumprimentar-lhe.

340) “Era tão rancoroso que preferia ____
triste____saber que era feliz.”

a) vê-la  -  que;
b) a ver  -  do;
c) a ver  -  a;
d) vê-la  -  do que;
e) vê-la  -  a.

341)  Há erro de regência verbal no item:
a) Algumas idéias vinham ao encontro das reivin-

dicações dos funcionários, contentando-os, ou-
tras não.

b) Todos aspiravam a uma promoção funcional,
entretanto poucos se dedicavam àquele traba-
lho, por ser desgastante.

c) Continuaram no silêncio, enquanto o relator
procedia a leitura do texto final.

d) No momento este departamento não pode pres-
cindir de seus serviços devido ao grande volu-
me de trabalho.

e) Informamos a V.S. sobre os prazos de entrega
das novas propostas, as quais devem ser res-
pondidas com urgência.

342) Marque a alternativa incorreta quanto à regência
verbal.

a) Na verdade, não simpatizo com suas idéias
inovadoras

b) Para trabalhar, muitos preferem a empresa pri-
vada ao serviço público.

c) Lamentavelmente, não conheço a lei que te
referes.

d) Existem muitos meios a que podemos recorrer
neste caso.

e) Se todos chegam à mesma conclusão, devem
estar certos.

343) Marque o par de verbos com problemas de re-
gência idêntico ao do texto. fornecido abaixo.
Eu queria saber quem está no aparelho.
Ah! sim, No aparelho não está ninguém.
Como não está, se você está me respondendo?
Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não
cabe ninguém.
Engraçadinho! Então, quem está ao aparelho?
Agora melhorou. Estou eu, para servi-lo. (C. Drumond
de Andrade)

a) Meditar num assunto - meditar sobre um as-
sunto

b) Sentar à mesa - sentar na mesa
c) Estar em casa - Estar na casa
d) Assistir o doente - assistir ao doente
e) Chamar o padre - chamar pelo padre.

344) Quantos acentos de crase devem ser usados na
frase: “A tarde, fui a pensão e pedi a cozinheira um
cozido a brasileira”?

a) dois; b) um; c) quatro;
d) três; e) nenhum.

345) Regressei a Alemanha. Deixou-nos a vontade. Ire-
mos à Camerino.

a) dois erros; b)  três erros;
c) um erro; d) nenhum erro;
e) nenhum erro, sendo o acento facultativo para

na primeira frase.
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346) Não há erro de crase em:

a) Ela quer ir à Volta Redonda;
b) Estava lá desde às sete da noite;
c) A sala à que me dirigi era espaçosa;
d) Encontrei lá um garoto à ler uma revista;
e) Usava cabelos à príncipe Danilo.

347) Dê ciência ___ todos de que  não mais atende-
rá_____ pedidos que não forem dirigidos ___ dire-
toria.

a) a - a – a; b) a - à – a; c) a - a – à;
d) à - à – a; e) à - a – à.

348) Assinale a alternativa que preenche corretamen-
te as lacunas.
“____ noite, todos os operários voltaram __ fábrica e
só deixaram o serviço __ uma hora da manhã.

a) Há  - à  -  à; b) A   - a  -  a; c) À   - à  -  à;
d) À  -  a  -  há; e) A  -  à  -  a.

349) Assinale a alternativa correta.
a) Devemos aliar a teoria à prática.
b) Daqui à duas semanas ele estará de volta.
c) Puseram-se à discutir em voz alta.
d) Dia à dia, a empresa foi crescendo
e) Ele parecia entregue à tristes cogitações.

350) Assinale o item que preenche corretamente as
lacunas da frase: Em virtude de investigações psico-
lógicas __ que me referi, nota-se crescente aceita-
ção de que é preciso pôr termo ___ indulgência e
____ inação com que temos assistido ____ escalada
da pornoviolência” ( S, Pfromm)

a) à - a - à – a; b) a - à - à – à;
c) a - a - a – a; d) à - à - a – a;
e) a - à - a – à.

351) Assinale a frase na qual a palavra sublinhada não
deve receber o acento indicativo de crase.

a) Os apelos a internacionalização da Amazônia
ganham contornos de avalanche.

b) Toda manhã a esta hora, depois de ler os
jornais do dia, fico deprimida

c) Aquela hora morta da madrugada todos esta-
vam recolhidos ao leito

d) Muitas da reivindicações do sindicatos traba-
lhistas, hoje, são semelhantes as da classe
patronal.

e) Os petroleiros apresentaram ao Ministério uma
pauta de reivindicações igual a que haviam
divulgado no ano anterior

352) Assinale a única frase errada quanto ao uso do
sinal de crase:

a) o almoço será à uma hora.
b) Esperava por eles, sentado à porta, ou encos-

tado à janela.
c) Se a empresa resistiu à uma crítica, é porque

nada tem a esconder.
d) Estou feliz por servir de olhos a um cego.
e) n.d.a.

353) Assinale a única frase que só pode ser completa-
da com “à”:

a) Daqui ___ duas horas estarei em sua casa.
b) Convém fazer o exercício ___ lápis.
c) O barco ficou ___ mercê das ondas.
d) Era muito cedo quando cheguei ___ casa.
e) n.d.a.

354) Observe o uso da crase nas frases abaixo:
1) Esta estrada liga a Espírito Santo à Minas.
2) Candidatou-se à Escola de Engenharia.
3) O cientista se lança à viagem de descoberta.
4) O diretor está disposto à rever o progresso.
5) Apresentarei à Vossa Senhoria o novo projeto.
Podemos afirmar que estão corretas:

a) 1, 2, 3, 4, 5. b) 1, 3, 5.
c) 2, 4, 5. d) 1, 2, 5.
e) 2, 3.

355) “Não me refiro ___ pessoa que chegou hoje, mas
___ que veio ontem ___ casa de nosso amigo.”

a) à - àquela - à b) a - àquela - à
c) a - àquela - a d) à - aquela - a
e) n.d.a.

356) Trabalhou o dia todo; estava pois cansado.
a) Faltam duas vírgulas;
b) Está mal usado o ponto-e-vírgula;
c) Falta uma vírgula;
d) Falta ponto de exclamação;
e) A expressão o dia todo deveria estar entre

vírgulas.

357) Está certa a pontuação da frase:
a) Quê! Você não entendeu!?
b) Como está você Cristovão
c) Perguntou-lhe animado, como vai você?
d) Disse um sábio “Só sei que nada sei”.
e) Olhe bem Paulo, o que temos aqui!

358) Está perfeita a pontuação da frase:
a) Meu avô saiu, e voltou muito tarde;
b) Ela estudou e, depois telefonou para o colega;
c) José redigiu o relatório, e Luís entregou-o ao

advogado;
d) Recebeu elogios, e críticas;
e) O garoto fugiu, e, animado foi para o campo.

359) Assinale a alternativa em que o texto esteja corre-
tamente pontuado:

a) Enquanto eu fazia comigo aquela reflexão, en-
trou na loja um sujeito baixo sem chapéu tra-
zendo pela mão, uma menina de quatro anos.

b) Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela refle-
xão, entrou na loja um sujeito baixo, sem cha-
péu, trazendo, pela mão, uma menina de qua-
tro anos.

c) Enquanto eu, fazia comigo mesmo, aquela re-
flexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem
chapéu, trazendo pela mão, uma menina de
quatro anos.
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d) Enquanto eu, fazia comigo mesmo, aquela re-

flexão, entrou na loja sujeito baixo sem cha-
péu, trazendo, pela mão uma menina de qua-
tro anos.

e) Enquanto eu fazia comigo mesmo, aquela re-
flexão, entrou na loja, um sujeito baixo, sem
chapéu trazendo, pela mão, uma menina, de
quatro anos

360) Assinale a alternativa que apresenta correta pon-
tuação:

a) Somos alma, somos cérebro, somos coração.
b) Rio de Janeiro; 11 de maio de 1963.
c) Lembre-te, de que somos mortais.
d) Chegou, e comprou o bar.
e) O caso como vemos reclama sérias providências.

361) Assinale a alternativa correta:
a) Eram frustradas, insatisfeitas; além disso, seus

conhecimentos eram duvidosos.
b) Eram frustradas, insatisfeitas; além disso seus

conhecimentos eram duvidosos.
c) Eram frustradas; insatisfeitas: além disso, seus

conhecimentos eram duvidosos.
d) Eram frustradas, insatisfeitas; além disso seus

conhecimentos eram duvidosos.
e) Eram frustradas, insatisfeitas, além disso, seus

conhecimentos eram duvidosos.

362) Assinale a opção em que está corretamente
indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem
preencher as lacunas da frase abaixo:

Quando se trata de trabalho científico__ duas coisas
devem ser consideradas__ uma é a
contribuição teórica que o trabalho oferece ___ a outra
é o valor prático que possa ter.

a) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula
b) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula
c) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula
d) ponto e vírgula, dois pontos, ponto e vírgula
e) ponto e vírgula, vírgula, vírgula

363) Assinale a frase de pontuação errada:
a) José, venha cá.
b) Paulo, o mais moço da família, é o mais esper-

to.
c) Ao acabar as aulas, os alunos se retiraram.
d) Os professores, os alunos, o diretor e os funci-

onários saíram.
e) São Paulo 22 de março de 1954.

364) Leia atentamente o texto abaixo.
HUMILDADE (C. Meireles)
“Tanto que fazer!
Livros que não se lêem, cartas que não se es-

crevem
línguas que não se aprendem
amor que não se dá.
tudo quanto se esquece.
Amigos entre adeuses,
crianças chorando na tempestade
cidadãos assinando papéis, papéis, papéis...

até o fim do mundo assinando papéis,
E os pássaros detrás de grades de chuvas,
e os mortos em redoma de cânfora.
( E uma canção tão bela!)
Tanto que fazer!
E fizemos apenas isto.
E nunca soubemos quem éramos
nem para quê.

Considere as seguintes afirmações sobre o uso das
reticências em: cidadãos assinando papéis, papéis,
papéis...
I) Foram elas utilizadas como corte de uma frase para
nela ser intercalada uma outra
II) Foram elas utilizadas como recurso de expressão.
III) Foram elas para intensificar a reiteração do termo
papéis.

a) apenas as afirmações I e II estão corretas.
b) apenas as afirmações I e III estão corretas
c) apenas as afirmações II e III estão corretas
d) apenas a  afirmação I está correta
e) apenas a afirmação II está correta

365) Terminada a aula o professor Jacinto, dirigin-
do-se à classe , disse: “Todos deverão trazer dicio-
nário na próxima aula”. No texto, as aspas foram
colocadas:

a) para enfatizar a necessidade do dicionário.
b) porque a oração entre aspas vem depois dos

dois pontos.
c) porque os componentes da frase estão em

ordem inversa.
d) para sugerir que a falta do dicionário será pre-

judicial aos alunos.
e) para indicar uma citação.

366) Assinale a alternativa correta:
a) Ensina-o a, converter cada espinho, em flor
b) Ensina-o, a converter, cada espinho em flor
c) Ensina-o a converter, cada espinho em flor
d) Ensina-o, a converter cada espinho, em flor
e) Ensina-o a converter cada espinho em flor

367) O período abaixo foi pontuado de cinco formas
diferentes. Leia-o e assinale a letra que corresponde
ao período de pontuação correta.

a) Esqueceu-me apresentar-lhe, minha mulher,
acudiu Cristiano.

b) Esqueceu-me, apresentar-lhe minha mulher,
acudiu Cristiano.

c) Esqueceu-me, apresentar-lhe: minha mulher
acudiu Cristiano.

d) Esqueceu-me apresentar-lhe minha mulher,
acudiu Cristiano.

e) Esqueceu-me, apresentar-lhe; minha mulher
acudiu, Cristiano.

368) Complete a frase: “Previniu ____ logo ____ peri-
gos que ___ ameaçavam”.

a) lhe - dos - o b) o - face os - lhe
c) lhe - face os - o d) o -dos -o
e) lhe - dos - lhe
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369) Assinale o item que apresenta a pontuação corre-
ta.

a) A hospitalidade tem dois aspectos: um, geral,
que se refere à convivência em sociedade e se
confunde com o cerimonial e a de cada povo;
o outro, específico, que estabelece relações
especiais entre anfitriões e convidados.

b) Baseados no código de honra do deserto, as
relações de hospitalidade árabe, dão ao hós-
pede direito exorbitante.

c) Os poetas árabes, que tanto cantaram as vir-
tudes do perfeito anfitrião não dizem quase
nada, a respeito dos hóspedes.

d) Aquele que recebe a hospitalidade é ao mes-
mo tempo, um emir, um prisioneiro, e um poe-
ta, dizem os beduínos.

e) A hospitalidade no entanto, não é medida pela
abundância da comida, mas é particularmente,
apreciada quando se pratica apesar dos meios
limitados.

370) Assinale a alternativa que apresenta o emprego
correto dos sinais de pontuação.

a) Na Suíça, delegados de 103 países, grande
parte deles com as vestes africanas, determi-
naram a proibição total da caça aos elefantes.

b) Na Suíça, delegados de 103 países, grande
parte deles com as vestes africanas determi-
naram a proibição total da caça aos elefantes.

c) Na Suíça, delegados de 103 países, grande
parte deles com as vestes africanas determi-
naram a proibição total, da caça aos elefantes.

d) Na Suíça, delegados de 103 países, grande
parte deles com as vestes africanas determi-
naram a proibição, total da caça aos elefantes.

e) Na Suíça, delegados de 103 países grande
parte deles com as vestes africanas determi-
naram, a proibição total da caça aos elefantes.
(trecho da revista ISTO É 25/10/89)

371) Assinale a alternativa corretamente pontuada:
a) No inverno através dos vidros ele vê as ruas

desertas.
b) No inverno, através dos vidros, ele vê, as ruas

desertas.
c) No inverno através dos vidros, ele vê, as ruas

desertas.
d) No inverno através dos vidros ele vê: as ruas

desertas.
e) No inverno, através dos vidros, ele vê as ruas

desertas.

372) Das seguintes redações abaixo, assinale a que não
está pontuada corretamente:

a) Os meninos, inquietos, esperavam o resultado
do pedido.

b) Inquietos, os meninos esperavam o resultado
do pedido.

c) Os meninos esperavam, inquietos, o resultado
do pedido.

d) Os meninos inquietos esperavam o resultado
do pedido.

e) Os meninos, esperavam inquietos, o resultado
do pedido.

373) Marque a opção sem erro de pontuação:
a) A moça descontente, com a resposta devolveu

ao noivo o anel.
b) A moça descontente com a resposta devolveu

ao noivo o anel.
c) A moça descontente com a resposta, devolveu

ao noivo, o anel.
d) A moça descontente com a resposta, devol-

veu, ao noivo, o anel.
e) Todas estão incorretas.

374) Assinale a alternativa com pontuação incorreta:
a) José, venha cá.
b) Paulo, o mais moço da família, é o mais es-

perto.
c) Imagine comadre, quem é que morreu?
d) Ao acabar as aulas, os alunos se retiraram.
e) Os professores, os alunos, o diretor e os funci-

onários saíram.

TEXTO
Há homens que lutam um dia e são bons

Há outros que lutam um ano e são melhores

Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons

Mas há os que lutam toda a vida

Esses são os imprescindíveis.

(Berthold Brecht).

375) Este texto é:
a) uma análise social.
b) uma crítica retrospectiva.
c) uma impressão sócio-econômica.
d) uma análise calculista do homem.
e) n.d.a.

376) Segundo a opinião do autor temos:
a) os homens são imprescindíveis.
b) os homens são bons.
c) somente os que lutam desempenham um pa-

pel.
d) somente os que lutam são imprescindíveis.
e) n.d.a.

377) Segundo o texto, lutar significa:
a) esperar. b) trabalhar. c) refletir.
d) competir. e) n.d.a.

378) O tom em que o autor fala é:
a) atônito. b) resignado. c) indagador.
d) analítico. e) n.d.a.

379) Este texto revela:
a) uma preocupação existencial.
b) uma preocupação com o trabalhador.
c) uma visão da realidade.
d) uma lição para ser seguida.
e) n.d.a.
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 MOTIVO

(Cecília Meireles)
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso  noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
mais nada.

380) “Eu canto porque o instante existe...” Nesse ver-
so, o verbo cantar está significando:

a) celebrar em poesia.
b) executar trecho musical.
c) dizer com cadência de voz.
d) seduzir através de palavras.
e) produzir sons melodiosos.

381) O título do poema pode ser associado à motiva-
ção para:

a) a vida. b) a poesia. c) as noites.
d) os dias. e) a alegria.

382) A idéia de morte é flagrante no verso:
a)  “Irmão das coisas fugidias...”
b) “Se desmorono ou se edifico...”
c)  “- não sei, não sei. Não sei se fico...”
d) “Tem sangue eterno a asa ritmada.”
e) “E um dia sei que estarei mudo...”

383) Aponte a falsa interpretação:
a) “Irmão das coisas fugidias...” - A poetisa se

encanta com as coisas passageiras, efêmeras.
b) “Se desmorono ou se edifico...” - A poetisa não

sabe se sua obra constrói ou destrói.
c) “... Não sei se fico / ou passo”. - A poetisa tem

dúvidas quanto à perpetuidade de sua arte.
d) “Tem sangue eterno a asa ritmada”. - A poetisa

se perpetua no tempo.
e) “E um dia sei que estarei mudo...” - A poetisa

pressente que as limitações físicas a impedi-
rão de entoar suas canções.

  ZELÃO
(Sérgio Ricardo)

Todo mundo entendeu
Quando Zelão chorou,
Ninguém riu nem brincou
E era Carnaval.

No fogo de um barracão
Só se cozinha ilusão,
Resto que a feita deixou
E ainda é pouco só;
Mas assim mesmo Zelão
Dizia sempre a sorrir
Que um pobre ajuda outro pobre
Até melhorar.
Choveu... Choveu...
E a chuva jogou seu barraco no chão.
Nem foi possível salvar o violão.
Que acompanhou morro abaixo a canção.
Das coisas todas que a chuva levou:
pedaços tristes do seu coração.
Todo o morro entendeu
Quando Zelão chorou,
Ninguém riu nem brincou
E era Carnaval.

384) “...E era Carnaval”.

A conjunção, no contexto, tem valor:
a) concessivo. b) conclusivo.
c) temporal. d) causal.
e) explicativo.

385) Justifica-se a resposta ao item anterior pela apro-
ximação das palavras:

a) riu / carnaval. b) brincou /carnaval.
c)  chorou / carnaval. d) riu /brincou.
e)  todo o mundo / carnaval.

386) A palavra “ilusão”, de valor quase sempre abs-
trato, é complementada no texto por uma expressão
de sentido  nitidamente concreto:

a) Pedaços tristes do seu coração.
b) Coisas todas que a chuva levou.
c) A chuva jogou seu barraco no chão.
d) Restos que a feira deixou.
e) E era Carnaval.

387) “Ninguém riu nem brincou / E era Carnaval.”
a) auto-confiança. b) arrependimento.
c) egoísmo. d) incompreensão.
e) solidariedade.

388) Zelão era:
a) conformado. b) otimista.
c) presunçoso. d) revoltado.
e)  incompreendido.

389) Assinale o encadeamento de palavra que justifi-
ca a resposta ao item anterior:

a)  fogo / cozinha / ajuda.
b)  chuva / barraco / chão.
c)  ilusão / sorrir / melhorar.
d)  restos / feita / pedaços.
e)  todo o mundo / brincou / Carnaval.



27

TESTES DE PORTUGUÊS
390) Zelão compreendia que:

a) Nem tudo que reluz é ouro.
b) Ri melhor quem ri por último.
c)  Quem tudo quer tudo perde.
d) A união faz a força.
e) Depois da tempestade vem a bonança.

391) Notamos, pelo texto, que o violão era o bem, tal-
vez o único, precioso de Zelão, que, com ele:

a)  exteriorizava suas mágoas.
b)  cantava sua infortunada vida.
c)  brincava o carnaval.
d)  sublimava sua miséria.
e)  ganhava sua vida.

392) Zelão chorou pela perda do(a)  (s):
a)  barracão.
b)  violão.
c)  ilusão.
d)  amigos.
e)  carnaval.

393) Assinale o termo que, no texto, melhor se opõe
às conotações da palavra “chuva”:

a)  violão. b)  fogo. c)  chão.
d)  morro. e)  feira.

394) A palavra que responde ao item anterior só não
poderá simbolizar:

a) segurança. b) sobrevivência.
c) paz. d) impaciência.
e) felicidade.

ANDORINHA NO TELÉGRAFO
(Cassiano Ricardo)

Andorinha incauta
no sol da pauta
ouço o teu chilro de ave e bilro.
Os 4 reis
do baralho humano
cospem fogo no ar
e ouço teu chilro de ave e bilro.
Andorinha incauta
pousada na notícia
de que o bonzo em Vietnã
sem chorar
se fez queimar vivo.
E ouço o teu chilro de ave e bilro.
Andorinha incauta
antes de um segundo
estarás absoleta.
Só porque com minha vareta
de cristal de rubi
enviarei à lua
antes de um segundo
uma mensagem

do meu telstar aqui.
Como pode restar em teu chilro
de ave e bilro
tamanho tempo ido
tamanha inocência?

395) O bonzo vietnamita é um exemplo de:
a)  passional participação política.
b)  descontrole nervoso.
c)  inconformismo religioso.
d)  autocontrole físico-mental.
e)  dedicação espiritual.

396) Os 4 reis do baralho humano representam:
a) os chefes espirituais das religiões do mundo.
b) os que lutam pela liberdade de seus povos.
c) os que anseiam pela paz universal.
d) os senhores das potências nucleares.
e) os capitalistas, socialistas, subdesenvolvidos

e religiosos.

397) Cuspindo fogo para o ar, os reis lembram e pro-
nunciam:

a) os patriarcas bíblicos.
b) os cavaleiros da Távola Redonda.
c) os apóstolos de Cristo.
d) os vendilhões  do Tempo.
e) os Cavaleiros do Apocalipse.

398) O autor usou reis e não ases, porque:
a) quis manter no plano material a ação dos per-

sonagens.
b) pretendeu subestimar a influência política dos

personagens.
c) procurou apontar os vícios da humanidade, en-

tre os quais o jogo é um dos mais nefastos.
d) desejou valorizar semanticamente a hierarquia

mundial.
e) pretendeu enfatizar a missão extraterrena dos

personagens.

399) A expressão ”cospem fogo para o ar” pode ser
interpretada, no texto, no plano das ações e das inten-
ções:

No plano das ações, a expressão significa:
a) Festejam ruidosamente seu poder.
b) Ansejam por um mundo livre de ambições e

perseguições.
c) Experimentam seu potencial bélico.
d) Reúnem-se um busca do desarmamento.
e) Lutam pela sobrevivência.

400) No plano das intenções, a expressão significa:
a) Buscam a paz pela conversação longas e de-

moradas.
b) Tentam dar fim à nervosa guerra fria.
c) Procuram consciência minorar as aflições hu-

manas.
d) Intensificam suas conquistas materiais.
e) Agridem-se mutuamente com veladas amea-

ças de guerra e extermínio.
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GABARITO

01. A
02. E
03. E
04. C
05. D
06. D
07. D
08. E
09. E
10. D
11. B
12. E
13. A
14. A
15. B
16. E
17. A
18. B
19. E
20. A
21. D
22. A
23. E
24. D
25. D
26. A
27. A
28. D
29. B
30. D
31. D
32. E
33. B
34. E
35. C
36. C
37. C
38. B
39. D
40. B
41. B
42. D
43. D
44. A
45. C
46. D
47. D
48. C
49. B
50. D

51. C
52. D
53. D
54. C
55. A
56. C
57. A
58. D
59. D
60. D
61. A
62. C
63. A
64. C
65. A
66. D
67. C
68. C
69. D
70. C
71. C
72. C
73. D
74. B
75. D
76. A
77. D
78. D
79. B
80. D
81. C
82. D
83. B
84. B
85. B
86. E
87. A
88. E
89. D
90. B
91. B
92. E
93. E
94. A
95. D
96. D
97. B
98. E
99. D
100. B

101. C
102. C
103. A
104. C
105. D
106. A
107. E
108. C
109. A
110. E
111. D
112. C
113. B
114. D
115. E
116. A
117. D
118. B
119. C
120. D
121. D
122. E
123. C
124. C
125. E
126. E
127. E
128. B
129. B
130. A
131. C
132. E
133. B
134. D
135. C
136. B
137. A
138. E
139. C
140. A
141. A
142. E
143. D
144. E
145. B
146. C
147. E
148. B
149. E
150. C

151. E
152. D
153. E
154. C
155. D
156. D
157. E
158. C
159. D
160. D
161. E
162. E
163. D
164. D
165. C
166. A
167. D
168. A
169. C
170. C
171. E
172. C
173. C
174. E
175. A
176. B
177. A
178. C
179. A
180. A
181. D
182. E
183. D
184. C
185. D
186. C
187. D
188. B
189. B
190. B
191. A
192. B
193. E
194. D
195. A
196. D
197. B
198. A
199. C
200. D

201. D
202. E
203. B
204. D
205. A
206. C
207. A
208. B
209. C
210. C
211. A
212. B
213. E
214. B
215. C
216. E
217. E
218. B
219. E
220. B
221. D
222. D
223. D
224. E
225. C
226. C
227. B
228. B
229. B
230. D
231. B
232. B
233. C
234. E
235. C
236. D
237. D
238. E
239. B
240. A
241. E
242. B
243. B
244. E
245. B
246. B
247. A
248. E
249. C
250. E

251. E
252. A
253. D
254. B
255. B
256. B
257. C
258. C
259. D
260. E
261. B
262. C
263. D
264. A
265. D
266. A
267. C
268. B
269. A
270. A
271. C
272. B
273. A
274. C
275. D
276. B
277. E
278. B
279. A
280. E
281. C
282. D
283. D
284. A
285. C
286. C
287. B
288. B
289. D
290. A
291. B
292. D
293. C
294. B
295. D
296. D
297. E
298. B
299. E
300. C

301. B
302. B
303. A
304. A
305. C
306. A
307. D
308. D
309. C
310. A
311. C
312. D
313. D
314. B
315. B
316. E
317. B
318. A
319. A
320. A
321. E
322. D
323. E
324. D
325. E
326. B
327. D
328. B
329. E
330. C
331. A
332. D
333. A
334. E
335. A
336. E
337. E
338. D
339. A
340. E
341. E
342. C
343. B
344. C
345. B
346. E
347. C
348. C
349. A
350. B

351. B
352. C
353. C
354. E
355. A
356. A
357. A
358. C
359. B
360. A
361. A
362. C
363. E
364. C
365. E
366. E
367. D
368. D
369. A
370. A
371. E
372. E
373. B
374. C
375. A
376. C
377. B
378. D
379. C
380. A
381. B
382. E
383. E
384. A
385. C
386. B
387. E
388. B
389. C
390. D
391. A
392. C
393. B
394. D
395. D
396. D
397. E
398. D
399. C
400. E


