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Língua Portuguesa  
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ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo 

temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e 

compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas 

e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando 
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As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento 

tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia.  ....................................................................................................... 45 

Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica.  .................................................................. 51 

Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, 

composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego.  .... 61 

Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e 

nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a 
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