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LÍNGUA PORTUGUESA
1 - O plural de "qualquer cidadão" é:
Qualquer cidadãos
Quaisquer cidadões
Quaisquer cidadãos
Quaisquer cidadãos

2 - "Anos a fio ..." A expressão significa:
Há muitos anos
Há anos atrás
Por muitos anos
Por uma sequência de anos

3 - A violação era .........: assim, o fiscal lavrou o ......... para aplicação das .......... Cabíveis
Fragrante - auto de infração - sanções
Flagrante - auto de infração - sanções
Fragrante - auto de inflação - sansões
Fragrante - alto de infração - sansões

4 - Nas alternativas abaixo, temos um substantivo e um adjetivo, "exceto" em:
Tributo - tributável
Isenção - isento
Fisco - fiscal
Desembaraçar - desembaraço

5 - Quanto ao uso da crase a frase errada é:
Refiro-me à isenção de imposto.

Ao viajar à Europa, cuidado para não ultrapassar a cota.
Tenho dúvidas à respeito de franquia.
Esta mercadoria é atentatória à ordem pública

6 - Quanto à concordância nominal, a única frase errada é:
Eles mesmo preencherão a declaração de bagagem.
Seguem anexo as provas do processo.
Estamos quites com o fisco.
A mercadoria estava meio escondida.

7 - A frase onde há erro de concordância verbal é:
Houveram muitos turistas atravessando a ponte.
Faz vinte minutos que esse carro espera para ser liberado.
Deve haver poucas declarações para serem examinadas.
São oito horas de trabalho.

8 - Escolha o item que apresenta "antônimo" da palavra sublinhada na frase abaixo: A água está calma,
transparente e riscada de sol.
Concentrada
Excitada
Perturbada
Agitada

9 - Escolha a opção em que há "substantivos" que se referem, respectivamente, a "ação" e "sentimento":
Homem - passos
Passado - medo
Diferença - raízes
Trabalho - tristeza

10 - A alternativa em que todas as palavras obedecem à mesma norma de acentuação gráfica é:
Saúde - solúvel - saída
Café - você - corrói
Pátria - indícios - critério
Pólo - álbum - taxi

11 - O substantivo classificado como comum, concreto, simples, coletivo e derivado é:
Justiça

Habitantes
Romanceiro
Pedra-sabão

12 - Dos substantivos abaixo, o que se classifica, quanto ao gênero, como sobrecomum é:
Ré
Tatu
Ente
Aldeã

13 - "Pões o coração de lado. " Mudando-se o tempo verbal da oração acima, a identificação está incorreta em:
Pores (infinito pessoal)
Põe (imperativo afirmativo)
Pôs (pretérito perfeito do indicativo)
Puseres (pretérito mais que perfeito do indicativo)

14 - O verbo chamar está empregado como transitivo indireto em:
Ninguém nos chama de loucos.
Ora chamam por ele, por mim.
Parece que chamei a pessoa errada
O presidente, chamam-no de esperto.

15 - "O final do passeio deve ser na praia". SE colocarmos o verbo em destaque no pretérito imperfeito do
indicativo, teremos:
Deverá
Devia
Devesse
Devera

16 - "Eis o que escreveu aquela moça magra".
Sujeito
Objeto direto
Predicativo do sujeito
Adjunto adnominal

17 - A opção em que duas palavras formam o plural da mesma maneira é:
Substituição / nação

Administração / pão
Ficção / alemão
Demonstração / capitão

18 - Escolha a opção em que os vocábulos devem ser graficamente acentuados por serem proparoxítonos:
Anonima - problematico
Sinonimo - aspereza
ambito - intolerante
Proximo - célular

19 - Escolha a frase em que não deve ser usado o sinal indicativo de crase:
A noite, costumava ler revistas antigas.
Andava a procura de um computador.
Ficávamos frente a frente numa convivência diária.
Fui a praia e depois procurei-o.

20 - Pode-se substituir a expressão "solicitações impertinentes" por:
Avisos descabidos
Apelos inconvenientes
Sinais insolentes
Pedidos inusitados

21 - Todos os verbos apresentam uma irregularidade no futuro do subjuntivo em:
Pôr - ver - rir
Dar - saber - ouvir
Dizer - equivaler - medir
Fazer - dispor - vir

22 - Escolha a opção cujas palavras estão corretamente acentuadas:
Caju - cortêsmente - ilhéu
Jabotí - disséssemos - rítimo
Linguístico - outrém - filézinho
Sequência - idólatra - amabilíssimo

23 - Nos períodos abaixo, o pronome oblíquo encontra-se colocado antes do verbo. Indique a opção que
também admite a colocação do pronome após o verbo principal.
João se calará diante das denúncias.

José o defende em todas as circunstâncias.
Quem me procurou na minha ausência?
Não se sabe quem ficou com as promissórias.

24 - Escolha a opção cujos substantivos masculinos têm a flexão para o feminino, respectivamente, como ã, oa
e ona.
Sultão - vilão - ladrão
Ancião - leitão - valentão
Anão - leão - pavão
Anfitrião - cortesão - solteirão

25 - Indique o período cuja forma verbal pode ser transformada em passiva com auxiliar.
Na excursão, visitou-se um país a cada três dias.
Na assembleia escolar, falou-se muito em inovações curriculares.
Eles se desentenderam várias vezes durante a viagem.
Ele se lembrou dos bons momentos do passado.

26 - As letras que completam de modo correto as palavras escasse... , depre...ão, aque...er, são:
z-ç-c
z - ss - sc
s-ç-c
s - s - ss

27 - Todas as frases abaixo estão corretas quanto à concordância, exceto uma:
A maior parte das pessoas desconhece o problema.
Resta ainda, em alguns trechos, áreas preservadas.
Alguns de vós acompanham o noticiário sobre o assunto.
Foi um agrônomo pernambucano quem nos alertou sobre o que está acontecendo.

28 - As alternativas estão corretas, exceto:
Porque era um mau programa, diminuiu o ibope da emissora de TV.
Por que se forma desertos na ausência de áreas verdes?
Não sabemos o porque de sua ausência.
Formamos nossa personalidade através das dificuldades por que passamos.

29 - Escolha a opção em que o fonema "s" ocorre em todas as palavras:

Exatoria - reconhecido - diversificado
Máximo - explícita - precursor
Acionar - sucesso - invisível
Manuseável - conceder - auxílio

30 - Com relação à regência verbal, escolha a opção correta:
O datilógrafo deve conhecer a todas as possibilidades da máquina de escrever.
Aconselho-o uma leitura atenta ao manual.
Alguns itens podem parecê-lo importante.
Cabe ao datilógrafo o estabelecimento das medidas da margem.

31 - Assinale a alternativa que contém um substantivo comum-de-dois:
A irmã dele foi sequestrada
Ela tem muito medo de barata
A vítima foi socorrida pelos bombeiros
O cliente tem sempre razão

32 - Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: I. ________ o que sentes!
II________ as suas coisas.
Diga / Pegue
Diga / Pega
Diz / Pega
Diz / Pegue

33 - Em Não supões a gratidão de que se mostrou capaz. Só não podemos concluir:
Oração complexa
Oração subordinada adjetiva restritiva = de que se mostrou capaz.
Adjunto adnominal oracional de gratidão = que se mostrou capaz
Verbo transitivo direto = supões. E. De que se mostrou capaz = predicado nominal.

34 - Analise e indique a correta:
Somos bastantes cuidadosos
Não precisamos de pseudos-moralistas
Salvo enganos, estamos todos perdidos
Seguem em anexo diferentes os selos antigos

35 - "Se chegares sempre aonde quiseres, ganhaste". Se a frase acima for reescrita na 1ª pessoa do plural

ficará assim redigida:
Se chegar sempre aonde quiser, ganhou.
Se chegardes sempre aonde quiserdes, ganhastes.
Se chegarmos sempre aonde quisermos, ganhamos.
Se chegar sempre aonde quiser, ganhaste.

36 - O menino enraiveceu ao ser chamado de bobo. O verbo da oração acima é formado por:
justaposição
derivação imprópria
derivação parassintética
aglutinação

37 - Assinalar a alternativa em que todos os ditongos são decrescentes
mais, espontâneo, saiu
beiço, mágoa, maneira
põe, irmão, possui
áurea, nódoa, tênue

38 - No trecho "Quanto ao morro do Curvelo, o meu apartamento, o andar mais alto de um velho casarão em
ruína..." temos:
4 ditongos decrescentes, 2 ditongos crescentes, 1 hiato.
6 ditongos decrescentes, 2 ditongos crescentes, 2 hiatos.
6 ditongos decrescentes, 1 ditongo crescente, 1 hiato.
6 ditongos decrescentes, 2 ditongos crescentes, 1 hiato.

39 - As palavras seguintes apresentam-se sem o acento gráfico, seja ele necessário ou não. Aponte a
alternativa em que todas sejam paroxítonas:
textil - condor - mister - zenite - crisantemo
luzidio - latex - inaudito - primata - libido
exodo - fagocito - bramane - obus - refem
novel - sutil - inclito - improbo - interim

40 - Assinale a única afirmativa incorreta. No vocábulo:
Insônia há um ditongo oral crescente.
Quando há um ditongo nasal crescente.
Raios há um tritongo.
Pior há um hiato.

41 - Em que conjunto a letra x representa o mesmo fonema?
tóxico - taxativo
Defluxado - taxar
Têxtil - êxtase
enxame - inexaurível

42 - Não são paroxítonas as palavras:
salada - varanda - tarde
leite - escada - senhora
violetas - brigas - mesa
amanhã - última - perdão

43 - De acordo com a separação silábica, qual o grupo de palavras abaixo que está totalmente correto?
as-as-ssi-na-da / chei-ro / ma-de-i-ra
pers-pi-caz / felds-pa-to / des-cer
avi-so / mi-nha / in-fân-cia
extra-or-di-ná-rio / ve-lha / fel-ds-pa-to

44 - A única alternativa em que nenhuma palavra deve ser acentuada graficamente é:
preto - orgão - seres
atras - medo - garoa
item - nuvem - erro
tatu - cores - caráter

45 - Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: - Cada qual faz como melhor lhe .............. . - O
que ............. estes frascos? - Neste momento os teóricos ................. os conceitos. - Eles .............. a casa do
necessário.
convém - contêm - revêem - provêem
convém - contém - revêem - provém
convém - contém - revêm - provém
convêm - contêm - revêem - provêem

46 - Assinale a opção cujas palavras seguem a mesma regra de acentuação:
atrás - haverá - também - após
insônia - nível - pólen - película
pés - lá - já - troféu

centímetros - escrúpulos - fósseis

47 - As palavras após e órgãos são acentuadas por serem, respectivamente:
Paroxítona terminada em s e proparoxítona
Oxítona terminada em o e paroxítona terminada em ditongo.
Proparoxítona e paroxítona terminada em s.
Proparoxítona e proparoxítona.

48 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos:
paletó - avô - pajé - café - jiló
parabéns - vêm - hífen - saí - oásis
vovô - capilé - Paraná - lápis - régua
amém - amável - filó - porém - além

49 - Todos os vocábulos devem ser acentuados graficamente em:
benção, recem, juriti
boemia, rubrica, maquinaria
especime, retem, crisantemo
erudito, atribuia, consul

50 - A única série de palavras corretamente acentuadas é:
hieróglifo - javanês - lingüística - urutú
sósia - dá-lo - órgão - vêzes
gás - pôde - fusível - retrós
jibóia - viés - fa-lo-á - construí-lo

51 - Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresenta erro no que diz respeito à acentuação
gráfica:
pegada - sinoníma
álbuns - atraí-lo
ritmo - itens
redimí-la - grátis

52 - A frase em que todas as palavras estão corretas quanto à acentuação gráfica é:
Apaziguemos os ânimos intranqüilos.
A freqüência dos alunos em sala de aula é indispensável a uma boa avaliação
A contigüidade de suas atitudes retilíneas conduzí-lo-á ao objetivo proposto

Cinqüenta delinquentes destruíram o armazém

53 - Assinale o vocábulo que perde o acento gráfico no plural:
próton
móvel
cônsul
caráter

54 - Indique a única alternativa em que nenhuma palavra deve ser acentuada graficamente:
lapis - canoa - abacaxi - jovens
ruim - sozinho - aquele - traiu
saudade - onix - grau - orquidea
voo - legua - assim - tênis

55 - Dadas as palavras: 1) apoiam 2) baínha 3) abençoo. Constatamos que está (estão) corretamente grafadas
(s):
apenas a palavra no. 1
Apenas a palavra no. 2
Apenas a palavra no. 3
N.D.A.

56 - As silabadas, ou erros de prosódia, são frequentes no uso da língua. Indique a alternativa onde não ocorre
nenhuma silabada:
Eis aí um protótipo de rubricas de um homem vaidoso.
Para mim a humanidade está dividida em duas metades: a dos filantropos e a dos misantropos.
Os arquétipos de iberos são mais pudicos que se pensa.
Ávaro de informações, segui todas as pegadas do éfebo

57 - Assinale o item cujas palavras são acentuadas em função das regras que justificam os acentos das
palavras miúdos e vários:
ínterim - mártir
egoísmo - freqüência
saudável - tórax
crônico - três

58 - Assinale o grupo de vocábulos em que todos são acentuados por causa do hiato:
Escocia - Suiça - Haiti - Suecia
Itauna - Grajau - Ilheus - Guaiba

Saudo - distraiste - proibira - cairam
Uisque - cafeina - saude - balaustre

59 - O x foi empregado incorretamente em:
enxada, feixe, ameixa
enxame, enxugar, lixa
xampu, xícara, graxa
xaranga, xuxu, xarque

60 - Todas as palavras estão grafadas corretamente em:
rabujice, espontâneo, frieza
refúgio, obsessão, vazilha
trajetória, esvaziar, análise
gorjeta, pesquisa, franqueza

61 - Ambas as palavras estão grafadas incorretamente em:
capitalizar, catalizar
agonisar, batisar
improvisar, anarquisar
modernizar, concretizar

62 - Assinale a opção em que ocorra palavra grafada incorretamente:
Ao improvisar o discurso, ressurgiram as ameaças.
Nossa abstenção propiciou a legalização do jogo.
Não houve concessão. Exigiram a rescisão do contrato.
Verdadeiramente não analizei as pesquisas recebidas.

63 - Leia as orações abaixo, marcando C quando a palavra destacada for conjunção e A quando a palavra
destacada for advérbio e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. ( ) Prometeu
visita-la, mas não disse quando. ( ) Costuma convidá-la para jantar, quando sabe muito bem que ela está de
regime. ( ) Quando achava bom, ia em frente. ( ) É o trabalho de um tempo quando ainda não havia o
computador.
C/A/C/A
C/A/A/C
A/C/C/A
A/C/A/C

64 - Assinale a alternativa cuja palavra destacada NÃO necessita ser acentuada:

É um fato inveridico e difamador.
O objeto é um achado, uma reliquia
Deu um balurdio por aquela caneta
Os policiais investigaram a área onde os urubus sobrevoaram

65 - De acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à
concordância verbal:
A maioria dos presentes aprovou a ideia.
Haviam muitos manifestantes na porta do palácio
Fazem seis anos que me formei na faculdade.
Cerca de mil pessoa participou da manifestação

66 - De acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à
concordância nominal:
É necessário a ingestão de dois litros de água por dia.
Você sempre teve bastante amigos.
É proibido entrada de pessoas não credenciadas
As estudantes estavam meia ansiosas antes do início da prova

67 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados corretamente:
Acrécimo / tranzição / enchergar
Escursão / colizão / enxuto
Contorção / proeza / enxerido
Propensão / ruborizar / inchaço

68 - Assinale a alternativa que apresenta dois verbos que pertençam ao mesmo tempo verbal:
Ajeitou/ revelara
Tinha / olhava
Tivera / olhou
Olhava / revelara

69 - Leia a oração abaixo: "Pálida, jogava fora de uma igreja, olhou a terra imóvel de onde partira e aonde de
novo fora entregue." O verbo em destaque pode ser substituído sem que haja mudança de sentido pela
seguinte forma:
Foi
Era
Tinha sido
Haveria de ser

70 - Assinale a alternativa cujas palavras substituem adequadamente as palavras e expressões destacadas
abaixo: Passou-me sem atenção que a sua intenção era estabelecer uma diferença entre os ignorantes e os
valentes, corajosos.
desapercebido - descriminar - incipientes - intemeratos.
despercebido - discriminar - insipientes - intimoratos.
despercebido - discriminar - insipientes - intemeratos
desapercebido - descriminar - insipientes - intemeratos

71 - O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva. A palavra destacada (extático) é sinônima de:
imóvel
admirado
firme
sem respirar

72 - Indique a alternativa errada:
As pessoas mal-educadas, sempre se dão mal com os outros
Os meus ensinamentos foram mal interpretados
Vivi maus momentos, naquela época.
Temos que esclarecer os mau-entendidos

73 - os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e expulsão são, respectivamente:
degredado, espavorido, suster e proscrição
degradado, esbaforido, sustar e prescrição
degredado, espavorido, sustar e proscrição
degradado, esbaforido, sustar e proscrição

74 - Trate de "arrumar" o aparelho que você quebrou e "costurar" a roupa que você rasgou, "do contrário" não
saíra de casa nesse final de semana. As palavras destacadas podem ser substituídas por:
concertar, coser e se não
consertar, coser e senão.
consertar, cozer e senão
concertar, cozer e senão

75 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo: Da mesma forma que os
italianos e japoneses _________ para o Brasil no século passado, hoje os brasileiros _________ para a Europa
e para o Japão, à busca de uma vida melhor; internamente, os nordestinos ________ para o Sul, pelo mesmo
motivo.
imigraram - emigram - migram

migraram - imigram - emigram
emigraram - migram - imigram
emigraram - imigram - migram

76 - Há erro de grafia em:
Eucláudia trabalha na seção de roupas
Hoje haverá uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores
O prefeito da cidade resolveu fazer a cessão de seus rendimentos à creche municipal
Voto 48ª sessão, da 191ª zona eleitoral

77 - Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. A ___________ da greve
era ________, mas o líder dos trabalhadores iria ___________ o aumento mais uma vez.
deflagração - eminente - reivindicar
defragração - iminente - reinvidicar
deflagração - iminente - reivindicar
defragração - eminente - reinvindicar

78 - Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. Apesar de _______ em
mecânica de automóveis, ele foi _______ de __________, pois não conseguiu diagnosticar o problema no
motor do carro do diretor.
esperto - tachado - incipiente
experto - tachado - insipiente
experto - taxado - insipiente
esperto - taxado - incipiente

79 - Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. O ladrão foi pego em
_________, quando tentava levar _______ quantia, devido a uma _______ de caminhões bem em frente ao
banco.
flagrante - vultosa - coalizão
fragrante - vultuosa - colisão.
flagrante - vultosa - colisão
fragrante - vultuosa - coalizão

80 - Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. O rapaz que se sentiu
____________ pela diretora do colégio fez uma _______ até Brasília para tentar _________ uma pena a ela.
descriminado - viajem - inflingir
discriminado - viagem - infligir
discriminado - viajem - infringir
descriminado - viagem - infligir

81 - Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. __________, a verdade
_______, e, apesar de todos os protestos dos deputados, o ________ governador ______ os direitos do
secretário.
De repente - emergiu - iminente - cassou
Derrepente - imergiu - iminente - caçou
De repente - emergiu - eminente - cassou
De repente - imergiu - eminente - caçou

82 - Dentre as frases abaixo, escolha aquela em que há, de fato, flexão de grau para o substantivo.
O advogado deu-me seu cartão
Deparei-me com um portão, imenso e Suntuoso
Moravam num casebre, à beira do rio.
A abelha, ao picar a vítima, perde seu ferrão

83 - Indique a alternativa correta no que se refere ao plural dos substantivos compostos casa-grande, flor-decuba, arco-íris e beija-flor:
casa-grandes, flor-de-cubas, os arco-íris, beijas-flor
casas-grandes, flores-de-cuba, arcos-íris, beijas-flores
casas-grande, flores-de-cuba, arcos-íris, beijas-flores
casas-grandes, flores-de-cuba, os arco-íris, beija-flores

84 - Assinale a alternativa em que há gênero aparente na relação masculino/feminino dos pares:
boi - vaca
cobra macho - cobra fêmea
o capital - a capital
o cônjuge (homem)- o cônjuge (mulher)

85 - Assinale a alternativa em que a palavra tem o gênero indicado incorretamente
a tapa
a grama
o hélice
o crisma

86 - Das opções a seguir, assinale a que apresenta um substantivo que só tem uma forma no plural
guardião
espião
peão

vulcão

87 - Viam-se (*) junto aos (*) do jardim.
papelsinhos, meios-fio
papeizinhos, meios-fios
papeisinhos, meio-fios
papelzinhos, meio-fios

88 - Assinale a alternativa incorreta.
Borboleta é substantivo epiceno
Rival é comum de dois gêneros
Omoplata é substantivo masculino
n.d.a.

89 - Indique a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos
tempo, angústia, saudade, ausência, esperança, imagem
angústia, sorriso, luz, ausência, esperança, inimizade
inimigo, luto, luz, esperança, espaço, tempo
angústia, saudade, ausência, esperança, inimizade

90 - Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto está errada
os pés-de-chumbo
os corre-corre
as públicas-formas
os cavalos-vapor

91 - Dadas as palavras: 1. esforços 2. portos 3. impostos - Verificamos que o timbre da vogal tônica é aberto:
apenas na palavra 1.
apenas na palavra 2
apenas na palavra 3
em todas as palavras

92 - Assinale a alternativa em que aparecem substantivos simples, respectivamente, concreto e abstrato
água, vinho
Pedro, Jesus
Pilatos, verdade

Jesus, abaixo-assinado

93 - Assinale a única frase em que há erro no que diz respeito ao gênero das palavras
O gerente de será depor como testemunha única do crime.
A personagem principal do conto é o Seu Rodrigues
Ele foi apontado como a cabeça do motim
O telefonema deixou a anfitriã perplexa

94 - Relacione as duas colunas, de acordo com a classificação dos substantivos, e assinale a alternativa
correta. (1) padre ( ) próprio (2) seminário ( ) coletivo (3) dias ( ) derivado (4) ano ( ) comum
3, 4, 2, 1
1,2, 4, 3
1, 3, 4, 2
3, 2, 1,4

95 - - Dentre os plurais de nomes compostos aqui relacionados, há um que está errado. Qual?
escolas-modelo
quebra-nozes
chefes-de-sessões
guardas-noturnos

96 - A alternativa em que o plural dos nomes compostos está empregado corretamente é
pé-de-moleques, beija-flores, obras-primas, navios-escolas.
pés-de-moleques, beija-flores, obras-primas, navios-escolas
pés-de-moleque, beija-flores, obras-primas, navios-escola
pé-de-moleques, beija-flores, obras-primas, navios-escola

97 - Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio
Só quero meio quilo
Achei-o meio triste
Descobri o meio de acertar!
Parou no meio da rua

98 - Assinale a alternativa incorreta
874º - octingentésimo septuagésimo quarto
398º - trecentésimo nonagésimo oitavo
486º - quadringentésimo octogésimo sexto

n.d.a.

99 - Triplo e tríplice são numerais:
ordinal o primeiro e multiplicativo o segundo
ambos ordinais
ambos cardinais
ambos multiplicativos

100 - Ele obteve o ... (123º) lugar
centésimo vigésimo terceiro
centésimo trigésimo terceiro
cento e vinte trigésimo
cento e vigésimo terceiro

