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QUESTÕES GERAIS 

731. 

01. Assinale a opção em que há erro na explicação da palavra grifada. 

 

a) heliofobia - horror a luz do sol; 

b) rinalgia - dor no nariz; 

c) xilografia - arte de gravar em pedra; 

d) etnologia.- estudo das raças; 

e) misantropia - aversão à sociedade. 

02. O prefixo latino da palavra “desanimado” equivale, pelo sentido, ao prefixo grego 

da palavra: 

 

a) anfíbio;  

b) antítese;  

c) anarquia; 

d) apótata; 

e) anacrônico. 

 

 

732. A correspondência masculino / feminino está correta, EXCETO em: 

 

a) o abade era irmão do maestro. / a abadessa era irmã da maestrina; 

b) o píton era uma criatura curiosa. / a pitonisa era uma criatura curiosa; 

c) o cônjuge era muito devotado ao filho. /a cônjuge era muito devotada à filha; 

d) fez do parente um paspalhão; / fez da parenta uma paspalhona; 

e) a vítima era surdo-mudo; / a vítima era surda-muda. 

 

733. O verbo haver está empregado corretamente, EXCETO em: 

 

a) há muito anos não se via chuva assim; 

b) como podia haver tantos erros em tão pequeno texto: 

c) se não der certo, quem vai haver-se comigo é você; 

d) tempos houveram em que as pessoas eram mais solidárias; 

e) havemos de chegar ao objetivo proposto. 

 

734. Em qual das alterações processadas em – porque espero que não serão as últimas - 

há inadequação no relacionamento dos tempos verbais? 

 

a) dei o nome de PRIMEIROS CANTOS às poesias que agora publico, porque espero 

que não sejam as últimas; 

b) dei o nome de PRIMEIROS CANTOS às poesias que agora publico, porque espero 

que não hão de ser as últimas; 

c) dei o nome de PRIMEIROS CANTOS às poesias que agora publico, porque espero 

que não tenham sido as últimas; 

d) dei o nome de PRIMEIROS CANTOS às poesias que agora publico, porque espero 

que não fosses as últimas; 
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e) dei o nome de PRIMEIROS CANTOS às poesias que agora publico, porque espero 

que não serem as últimas. 

 

735. 

1) Acredito que terá, no máximo trinta anos. 

2) Gostaria que me telefonasse, se possível. 

3) 1944, junho: as tropas aliadas desembarcam na Normandia. 

4) Não se preocupe: Deus é Pai. A sequência dos empregos dos tempos verbais 

sublinhados corresponde, respectivamente à opção: 

 

a) polidez; probabilidade; presente durativo; presente histórico; 

b) presente durativo; polidez; presente histórico; probabilidade; 

c) presente histórico; presente durativo; probabilidade; polidez; 

d) probabilidade; presente durativo; polidez; presente histórico; 

e) probabilidade: polidez; presente histórico: presente durativo. 

 

736. “A gente à crença antiga se acostuma”. 

Assinale a oração subordinada que apresente equivalência com o termo grifado no 

fragmento acima: 

 

a) consta que ela foi responsável pelo tumulto; 

b) ofereceu flores a quem não merecia: 

c) finalmente se conheceu a verdade: 

d) disse ela que à tarefa se costuma facilmente: 

e) estamos conscientes de que a coisa não anda bem. 

 

737. Assinale a concordância inaceitável em relação a norma culta. 

 

a) sou eu que pago; 

b) sou eu quem pago; 

c) somos nós quem paga; 

d) sou eu que paga; 

e) sou eu quem paga. 

 

738. Assinale o item em que a expressão grifada apresenta função sintática distinta dos 

demais. 

 

a) não vimos sair o garotinho: 

b) agrediram o jovem os torcedores fanáticos: 

c) invadia o nosso lar a luz suave da lua; 

d) chamaram tolo o pobrezinho: 

e) surpreendeu todos nós a sua ousadia. 

 

739. O pronome SE que encontramos em “Foram-se os deuses . . .” tem 

correspondência em: 

a) continuou-se triste por muito tempo; 

b) morreram-se todos os sonhos; 

c) olharam-se comovidos; 

d) só se queixa dela; 

e) julgavam-se infelizes. 
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740. Foi corretamente analisado o elemento sublinhado em: 

 

a) denuncia - DMT presente do subjuntivo; 

b) produzissem - radical; 

c) surgiam - DNP terceira pessoa do plural; 

d) permitem - VT de segunda conjugação; 

e) completariam – DMT futuro do pretérito. 

 

741. Assinale a concordância condenada: 

 

a) a maior parte dos escritores escrevem mal; 

b) senhor diretor, Vossa Senhoria é muito ilustrada; 

c) estávamos com o braço direito e a cabeça imóveis; 

d) aqui, o ouro e as fazendas de gado são desejadas; 

e) um e outro cão lhe desagrada. 

 

742. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da seguinte frase: 

Quando _____ mais aperfeiçoado, o computador certamente ____ um eficiente meio de 

controle de toda a vida social. 

 

a) estivesse / será;  

b) estiver / seria;  

c) esteja / era; 

d) estivesse / era; 

e) estiver / será. 

 

743. Assinale a única alternativa em que há erro de concordância verbal: 

 

a) a maioria das pessoas permaneceu no local; 

b) os Estados Unidos reatou relações diplomáticas aquele país; 

c) mais de um funcionário conseguiu promoção; 

d) ele é um dos alunos que mais se aplicam aos estudos; 

e) bastam alguns conselhos para ele desistir do intento. 

 

744.Quando V.Sª. ____ o que _____, todos ____ escutam. 

 

a) diz - pensa - vos;  

b) dizeis - pensais - vos;  

c) diz - pensa - o; 

d) dizeis - pensa - vos; 

e) diz - pensais-o. 

 

745.Não contém LOCUÇÃO ADJETIVA: 

 

a) só há tristezas na guerra; 

b) vede a majestade do mar; 

c) admirai a grandeza do Universo; 

d) olha a beleza do céu; 

e) fala da situação da economia. 
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746.DISCURSOU DE IMPROVISO. 

O termo grifado é LOCUÇÃO: ______________ 

 

a) adverbial;  

b) conjuntiva;  

c) expletiva; 

d) adjetiva; 

e) prepositiva. 

 

747.Marque a alternativa que indica as posições a serem ocupadas pelos pronomes entre 

parênteses: 

 

1) Não ____ enviar ___ ao ___ tais mercadorias. (ME) 

2) Em ___ tratando ___ de neuróticos, esta deve ser a solução. (SE) 

3) Já de pé, ____ banhando ____; ouço a campainha.(ME) 

4) Não ____ tinhas falado ____ disto. (ME) 

5) ___ vais contar ________ o que se passou. (ME) 

 

a) 1, 1, 2, 1, 2; d) 1, 2, 1, 1, 2; 

b) 1, 1, 1, 1, 1; e) 2, 1, 2, 2, 2. 

c) 3, 1, 2, 2, 1; 

 

748. Assinale a opção em que sujeito e predicado têm uma única possibilidade de 

concordância, sendo incorreta, portanto, a troca da pessoa ou do número do verbo: 

 

a) a maioria deles vinha devagar; 

b) o gesto e as palavras comovem-nos; 

c) comovem-nos o gesto e as palavras; 

d) quais de nós vínhamos mais devagar; 

e) quais de nós vinham mais devagar. 

 

749. Indique o item em que todas as formas estão corretas: 

 

I. Florezinhas, animaizinhos, caracteres, cidadãos, juniores. 

lI. Coraçõezinhos, capitães, cidadões, cônsules, projeteis. 

III. Guarda-civis, guarda-chuvas, difíceis, escrivães, cristãos. 

IV. Pãozinhos, revólveres, funis, itens, móveis; 

V. Júniors, órgãos, cães, tribunais, tabeliães; 

 

a) I;  

b) II;  

c) III; 

d) IV; 

e) V. 
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750. Assinale a alternativa que contém erro no emprego de pronome: 

 

a) as divergências neste Conselho sempre ocorrem entre mim e ti; 

b) os homens sempre levaram consigo a esperança da ressurreição; 

c) depois desta prova, quero falar consigo, professor; 

d) ele, por bem, tiravam-lhe até as calças; 

e) as notas promissórias, entregue-nas assinadas com o contrato. 

 

751. Escolha a alternativa que completa adequadamente os espaços abaixo: 

Você não vai conosco? ______ ?.____ ele não veio? 

Não descubro o _______ da atitude do meu pai. Explique _________ . 

Não compreendo _______ motivo não vieram ainda.  

Não saia, _________ preciso falar lhe. 

 

a) por quê, por que, porquê por quê, por que, porque; 

b) por que, por quê, porque por quê, por quê, porquê 

c) por quê, por quê, porque, porquê, por quê, por quê; 

d) por que, porquê, por que, porque, por que, por quê; 

e) porque, porque, por quê, por que, por que, porque. 

 

752. Assinale a única alternativa em que há erro quanto ao gênero do substantivo: 

 

a) a cal;  

b) o telefonema;  

c) a dinamite; 

d) a eclipse; 

e) o champanhe. 

 

753.Apenas uma das seguintes opções apresenta palavra acentuada graficamente pela 

mesma razão que a palavra côa: 

 

a) pôde;  

b) pólo;  

c) pólen; 

d) vôo; 

e) lêem. 

 

754. 

01. Assinale o item que não possui o mesmo significado dos demais: 

 

a) o Governo poderá, consoante declaração do Ministro, alterar sua política externa; 

b) o Governo poderá em face da declaração Ministro, alterar sua política externa; 

c) o Governo poderá, conforme declaração do Ministro, alterar sua política externa; 

d) o Governo poderá, segundo declaração do Ministro, alterar sua política externa; 

e) o Governo poderá, em conformidade com declaração do Ministro, alterar sua política 

externa. 
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02. Assinale a opção em que a mudança de posição do adjetivo sublinhado acarreta 

necessariamente alteração de sentido: 

 

a) a boa moça saiu do hospital; / a moça saiu boa do hospital; 

b) consideramos exequível a tua proposta; / consideramos a tua proposta exequível; 

c) deixem aberto o portão; / deixem o portão aberto: 

d) tudo está diferente; / diferente está tudo; 

e) cansado, dirigi-me ao trabalho, / dirigi-me cansado ao trabalho. 

 

03. Assinale a sentença cujo sentido difere substancialmente do das demais: 

 

a) o carro derrapou em razão do estado dos pneus; 

b) o carro derrapou em decorrência do estado dos pneus; 

c) o carro derrapou a despeito do estado dos pneus; 

d) o carro derrapou devido ao estado dos pneus; 

e) o carro derrapou em consequência do estado dos pneus. 

 

755.Cumpre diferenciar as palavras que indicam quantidade ou intensidade. Umas, de 

natureza adjetiva (modificam substantivo), são analisáveis como adjuntos adnominais; 

outras de natureza adverbial (modificam verbo ou adjetivo), são adjuntos adverbiais de 

intensidade. Aponte, nas alíneas abaixo, onde se grife um adjunto adnominal: 

 

a) falava mais alto, para espantar o próprio medo; 

b) tinha bastante tempo para pensar; 

c) não quero mais você... ; 

d) falou-se muito sobre a conjunto econômico; 

e) ela é, certamente, a mais lúcida das mulheres. 

 

756. Assinale a frase que não se completa com a palavra entre parênteses: 

 

a) confio na sua ________ para guardar um segredo; (DISCRIÇÃO) 

b) os noivos receberam os _________ na igreja; (COMPRIMENTOS) 

c) ele achou melhor __________ o prazo de pagamento; (DILATAR) 

d) o __________ ficou engarrafado quase duas horas;(TRÁFEGO) 

e) atualmente, chegam muitos ___________ italianos a São Paulo. (IMIGRANTES) 

 

757. Assinale a opção em que ocorre uma forma verbal INACEITÁVEL. 

 

a) o cientista não interveio nos debates; 

b) disseram-me que vários cientistas tinham intervindo nos debates; 

c) se o cientista se detiver a observar os fatos, chegará a alguma conclusão; 

d) os cientistas só serão compreendidos se exporem suas ideias com clareza; 

e) os cientistas requerem condições especiais de trabalho. 

 

758.A separação silábica de: cooperar, caieis, tainha, feldspato, é, respectivamente: 

a) coo - pe - rar, caí - eis, tai - nha, feld - spa - to; 

b) co - o - pe - rar, ca - í - eis, ta - i - nha; felds - pa - to; 

c) coo - pe - rar, ca - í - eis, ta - i - nha, fel - dspa - to; 

d) coo - pe - rar, ca - í - eis, tai - nha, fel - dspa - to; 

e) co - o - pe - rar, caí - eis, tai - nha, feld - spa - to. 
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759.Assinale a alternativa em que os três vocábulos, têm o X pronunciado, 

respectivamente como nas palavras: êxito, expectativa, remexe: 

 

a) axortar, êxodo, fluxo; 

b) exame, expender, bruxa; 

c) asfixia, extirpar, fuxico; 

d) exótico, nóxio, exonerar; 

e) buxo, exegético, paradoxo. 

 

760. Observe o plural dos compostos: 

1) os guardas-chuvas estavam quebrados; 

2) foram feitos muitos abaixo-assinados; 

3) houve rápidos bate-bocas; 

4) as obras-primas do autor estavam expostas; 

5) os últimos vice-presidentes foram homens desconhecidos; 

 

a) estão corretos 1 e 3;  

b) estão corretos 2 e 4;  

c) estão corretos 1, 3 e 5; 

d) nenhum está correto; 

e) todos estão corretos. 

 

761. A _________ a ser desenvolvida visava à ________ de objetivos 

bastante________ 

 

a) pesquisa - consecução - pretensiosos; 

b) pesquisa - consecussão - pretenciosos; 

c) pesquisa - consecucão - pretenciosos; 

d) pesquiza - consecução - pretenciosos; 

e) pesquiza - consecussão - pretenciosos. 

 

762.A série de palavras, acentuadas por serem paroxítonas, e: 

 

a) cútis, álbuns, caísse, cobrá-lo, fúria; 

b) geléia, Áurea, indomável, saída, excluído; 

c) comprá-lo, fácil, graúdo, raízes, angústia; 

d) grátis, cônsul, estéril, hífen, açúcar; 

e) César, moído, ímã, júri, estridência; 

 

763. Assinale o item em que todos os vocábulos estão corretamente grafados: 

 

a) delinque - argui - chucro; 

b) obsecar - dansa - passoca; 

c) ascensão - miçanga - misto; 

d) xuxu - briza - prazo; 

e) guela - páteo - gorjeta. 
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764. Substituir o vocábulo sublinhado por (1) ESTE, (2) ESSE ou (3) AQUELE (ou os 

respectivos femininos). 

1) Joaquim e Luís são ótimos estudantes; mas Luís sempre consegue o primeiro lugar; 

2) Joaquim e Luís são ótimos estudante mas é Joaquim que sempre consegue o primeiro 

lugar. 

3) Tenho uma fruta comigo. Dou-lhe a fruta. 

4) Você tem uma laranja consigo: pode me dar a laranja. 

 

a) 1, 2, 1, 2;  

b) 1, 2, 1, 3;  

c) 1, 3, 1, 2; 

d) 2, 1, 1, 2; 

e) 3, 1, 2, 1. 

 

 

765. Assinale a única alternativa em que há erro no emprego das formas SI / 

CONSIGO: 

 

a) Pedro, vá ao gabinete porque o chefe quer falar consigo; 

b) ele trazia consigo um mapa da região; 

c) ela pensava consigo no que iria fazer; 

d) queria a vaga para si; 

e) dava tudo de si para o êxito da missão. 

 

766. Os superlativos absolutos sintéticos de: comum, soberbo, fiel, miúdo, são, 

respectivamente: 

 

a) comuníssimo, super, fielíssimo, minúsculo; 

b) comuníssimo, sobérrimo, fidelíssimo, minúsculo; 

c) comuníssimo, superbíssimo, fidelíssimo, minutíssimo; 

d) comunérrimo, sobérrimo, filíssimo, miudérrimo; 

e) comunérrimo, sobérrimo, filíssimo, minutíssimo. 

 

767. Assinale a alternativa na qual todos os pontilhados possam ser preenchidos pela 

letra O: 

 

a) trib __ , mág __ a, búss __ la, p __ eira; 

b) tab __ ada, brux __ lear, lég __ a, c __ biçar; 

c) eng __ lir, ming __ a; b __ lir, c __ alhada; 

d) ab __ lir, b __ urb __ lhar, m __ leque, c __ chilo; 

e) ent __ pir, epíst __ la, caç __ ada, g __ l __ dice . 

 

768. Indique a alternativa em que todos os pontilhados devem ser preenchidos com a 

letra J: 

 

a) o __ eriza, cafa __ este, __ ente, gara __ em; 

b) gor __ eta, ultra __ e, la __ es, laran __ eira; 

c) man __ ericão, __ eito, here __ e, verti __ em; 

d) ti __ ela, en __ eitar, ma __ estade, vir __ em; 

e) mon __ e, lambu __ em, boba __ em, can __ ica. 
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769. Em todas as alternativas as palavras têm o “O” pronunciado fechado no plural, 

EXCETO em: 

 

a) esposo – pescoço;  

b) estojo – bolso;  

c) rogo – esforço; 

d) gosto – sogro; 

e) adorno – almoço. 

 

 

Gabarito 

731. 1.C/2.C  

732. C 

733. D 

734. E 

735. E 

736. B  

737. D  

738. A 

739. B  

740. E 

741. B 

742. E 

743. B  

744. C 

745. A 

746. A 

747. A 

748. B 

749. A  

750. C 

751. A  

752. D  

753. A 

754. 1.B/2.A/3.C  

755. B 

756. B 

757. D 

758. B 

759. B 

760. B 

761. A 

762. D 

763. C 

764. A  

765. A 

766. C 

767. A 

768. B 

769. C 

 

 

 


