Lista de semântica/ortografia

Questão 01: (PM/MG) Houve erro no emprego de ACERCA DE/ A CERCA DE/HÁ
CERCA DE na alternativa:
a) Nós retornamos à PM/MG há cerca de um ano.
b) Há cerca de cinquenta mil militares na PM/MG.
c) Não falávamos acerca de concurso na PMMG.
d) Estou acerca de cem metros de um quartel.

Questão 02: (Gas Brasiliano/SP) Assinale a alternativa em que está correto o emprego de
a/há.
a) Há razões pelas quais não a tempo para decidir.
b) Fiquei há uma distância de 100 metros do alvo a que se referia.
c) Há muito tempo estive a ponto de dizer a verdade a você.
d) Se dedicou a fazer um curso há distância e há poucos dias se formou.

Questão 03: (Câmara de Santa Rosa - RS) Mas ou Mais? Assinale a alternativa CORRETA:
a) Eu iria ao cinema, mais não tenho dinheiro.
b) Ela é a menina mais bonita da escola.
c) Os médicos fizeram todos os possíveis mais o paciente não sobreviveu.
d) Nenhuma das alternativas

Questão 04: (TST -2012) O elemento em destaque está empregado corretamente na frase:
a) O desempenho de um mau aluno deixa a desejar.
b) Um mal professor não é capaz de incentivar os alunos.
c) O aluno respondeu mau aos questionamentos do professor.
d) O mau desse curso reside na falta de bibliotecas.
e) O curso presencial foi mau recebido pelos aluno

Questão 05: (Câmara de Santa Rosa - RS) Mal ou mau? Assinale a alternativa CORRETA.
a) Ele é um homem mal; só pratica o mau.
b) O mal da sociedade moderna é a violência urbana.
c) Você é um mal amigo.
d) Nenhuma das alternativas

Questão 06: (Câmara de Santa Rosa - RS) “Pedia ao Senhor que lhe visse as lágrimas, e
houvesse piedade delas.” (Camilo Castelo Branco)
Na frase apresentada o Verbo haver está sendo usado em que caso:
a) Auxiliar para um verbo pessoal.
b) Possui o sentido de ter
c) Usado como verbo pronominal com o sentido de proceder, portar-se.
d) Nenhuma das alternativas

Questão 07: Leia as afirmativas a seguir.

I. Não havia nada _____ em beijá-la ali.
II. Dinheiro nunca é ______.
III. Falou _______.
Marque a opção que completa CORRETA e respectivamente as frases.
a) demais / demais / demais.
b) de mais / de mais / de mais.
c) de mais / demais / demais.
d) de mais / de mais / demais.
e) demais / demais / de mais.

Questão 08: (CREA/SP) Leia as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que
preenche correta e respectivamente as lacunas.

1. __________ vocês passarão as férias?
2. Estava de __________ humor esta manhã.
3. Comprei a passagem ___________ de um ano.

a) Aonde/ mal/ acerca
b) Aonde/ mau/ a cerca
c) Onde/ mau/ há cerca
d) Onde/ mal/ a cerca
e) Aonde/ mal/ há cerca

Questão 09 - (CREA/SP) Leia as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que
preenche correta e respectivamente as lacunas.
1. __________ chegou, saiu.
2. __________ comprou essa bolsa nova?
3. Discutia-se __________ de uma melhor saída para o caso.

a) Mal/ Onde/ acerca
b) Mau/ Aonde/ a cerca
c) Mal/ Aonde/ acerca
d) Mau/ Onde/ há cerca
e) Mal/ Aonde/ à cerca

Questão 10 - (TJRS/RS) Assinale a alternativa correspondente à sentença em que a palavra
destacada está corretamente empregada.

a) Dirija-se à cessão de atendimento.

b) Machado de Assis foi um iminente escritor.
c) O meliante foi preso em flagrante delito.
d) Recomenda-se manter discrição em relação a assuntos sigilosos.
e) A intensão do magistrado era tão somente fazer justiça.

Gabarito:
Questão 01: D
Questão 02: C
Questão 03: B
Questão 04: A
Questão 05: B
Questão 06: B
Questão 07: D
Questão 08: C
Questão 09: A
Questão 10: D

