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QUESTÕES 1 

 
 
 



1)  

 



2) Que opção apresenta a correta afirmação sobre os 
termos destacados? 

 

a) Em “[...] por um círculo virtuoso [...]” (4º §) e “Esse 
processo é potencializado pela escola [...]” (1º §) 
ocorrerá metafonia ao passar os dois termos destacados 
para o plural.  

b) No plural, o período “A chamada alfabetização 
científico-tecnológica mostra [...] (2º §) deve ser escrito 
da seguinte maneira: As chamadas alfabetizações 
científicos-tecnológicas mostram [...]  



c) Em “[...] como a maquete que vi numa cidadezinha 
mostrando a escola, [...] (3º §), o termo destacado 
apresenta, no contexto, um valor pejorativo, depreciativo.  

d) O adjetivo destacado em “[...] mas já faz uma enorme 
diferença [...]” (6º §) está no grau superlativo absoluto 
sintético.  

e) Em “Cada estudante que, numa aula de Geografia [...]” 
(3º §) e “[...] deve fazer isso sozinho e em associação com 
seus colegas” (2º §), os dois termos destacados 
classificam-se como comuns de dois. 
 
 



3) A única palavra masculina é 
 

a) alface. 

b) testemunha. 

c) criatura. 

d) milhar. 

e) sentinela. 
 

 

 

 

 

 



4) Em que opção todas as flexões e graus dos termos 
destacados estão de acordo com a norma padrão da 
língua? 

 

a) Fizemos amizades lusos-brasileiras. 
b) Esse foi o livro mais pequeno que já li. 
c) Nunca conversei com os foras da lei. 
d) Os vai-voltas da vida sempre nos impressionam.  
e) Neste carnaval, todos os recos-recos foram 

consertados. 
 

 

 



5) A palavra cujo plural se faz do mesmo modo que fura-
buxos e pelas mesmas razões é 
 

(A) navio-escola 
(B) surdo-mudo 
(C) bolsa-família 
(D) guarda-roupa 
(E) auxílio-educação 
 

 

 

 

 



6) A flexão de número correta é: 
 

a) corres-corres.  
b) guardas-mor.  
c) grãos-priores.  
d) altos-falantes. 
e) vices-reis. 
 

 

 

 

 



7) O substantivo composto que apresenta flexão de 
número como amor-perfeito é 

 

a) cana-de-açúcar  
b) cavalo-vapor  
c) jararaca-de-cauda-branca 
d) zum-zum  
e) lugar-comum 
 
 
 
 



 
8) A respeito da formação de plural, assinale a alternativa 

correta. 
 

 

a) os disse me disses  
b) as estou-fracas  
c) os bumba meu bois 
d) os guardas-marinha  
e) os guardas-civil 
 
 



9) A respeito da formação do plural dos substantivos 
compostos, quando os termos componentes se ligam 
por hífen, podem ser flexionados os dois termos ou 
apenas um deles. 

 

O substantivo composto que NÃO apresenta flexão de 
número como matéria-prima, contido no Texto II, é 
 

(A) água-benta 
(B) batalha-naval 
(C) bate-bola 
(D) batata-doce 
(E) obra-prima 



 
10) A flexão de número dos substantivos está correta em 
 
a) blitze  
b) Júpiters 
c) Lúcifers 
d) caráteres 
e) júniors 

 
 
 
 



 
11) A flexão de número dos substantivos está correta em 

 
(A) florezinhas – troféis  
(B) salário-famílias  – coraçãozinhos  
(C) os vaivéns – anães  
(D) paisezinhos – beija-flores. 
(E) limãos – refrões.  
 
 
 
 



12) A redação correta é: 

(A) A regente insistiu junto à auxiliar que caberia à ela 
falar com a imprensa e nós, não aquiecendo, impusemos 
que a mídia tem de lidar com nós mesmos, os 
funcionários. 
(B) Diz-se que o tio é mais bom do que preparado, mas 
o convívio com a adolescente tem sido dulcíssimo, em 
que lhe pesem os excessivos maus humores da jovem. 
(C) Pai extremoso, ele soe ser o melhor conselheiro 
dos filhos, salvo se o exacerbam os ânimos ao reincidirem 
pela enésima vez no mesmo erro. 



(D) Em se cuidando dessa doença no início, não existe 
dúvidas de que haverá cura – é o que os Estados Unidos, 
recentemente, provou ao mundo. 
(E) Desejando intensamente alçar-se diretor e ele 
passou a agir com zelo e discrição, não exitando em 
exceder suas funções e o horário do fim do expediente. 
 
 
 
 
 
 



13) Está em conformidade com o padrão culto escrito a 
seguinte frase: 

 
(A) Eram tantos os salvo-condutos expedidos 
aleatoriamente, que eles intervieram para regulamentar a 
sua concessão. 
(B) No caso de ele propuser um abatimento no aluguel, o 
proprietário exigirá contrapartidas. 
(C) Combinamos todos que, assim que o vermos chegar, 
apresentaremos os abaixo-assinados que exigirão dele 
uma atitude digna. 



(D) O chefe tanto se incomodou com os bate-bocas na 
cozinha, que explodiu: - Deixem que eu fateio tudo isso 
sozinho! 
(E) Ele é que mantem o arquivo em ordem, como se fosse 
um sentinela sempre alerta. 
 
 
 
 
 
 
 



14) Segundo a norma culta, em “supostos”, a pronúncia da 
vogal tônica da palavra é aberta. A palavra que, no 
plural, NÃO apresenta esse mesmo fenômeno é 
 

(A) poços. 
(B) socorros. 
(C) mornos. 
(D) esforços. 
(E) contornos. 
 
 
 



15) O texto mostra o par infecção-infecções; o par abaixo 
que mostra uma forma ERRADA de plural é: 
 

(A) escrivão-escrivãos. 
(B) cidadão-cidadãos. 
(C) folião-foliões. 
(D) senão-senões. 
(E) artesão-artesãos. 
 
 
 
 



16) A alternativa abaixo em que o termo destacado NÃO 
está empregado em função adjetiva é:  

 
(A) ruas DE PORTO ALEGRE;  
(B) adolescentes DAS RUAS;  
(C) fugiu DE CASA;  
(D) crianças DO BRASIL;  
(E) morte DE POBRE. 
 
 
 
 



17) O seguinte par de palavras (verbo e substantivo a ele 
relacionado) está grafado corretamente:  

 

(A) Escavar - excavação  
(B) Expulsar - espulsão  
(C) Expandir - espansão  
(D) Explicar - esplicação  
(E) Estender - extensão 
 
 
 
 



18)  

 



19)  

 



20) O substantivo seleção admite apenas uma forma de 
plural. 

 
Entre os apresentados a seguir, o substantivo que 
também só admite uma forma para o plural é 
 
(A) refrão.  
(B) cidadão.  
(C) verão.  
(D) corrimão.  
(E) ancião.  
 



21) Cidadãos e opiniões são substantivos formados com o 
sufixo -ão, que fazem seus plurais, exata e 
respectivamente, como:  

 
(A) escrivão / vulcão;  
(B) cristão / ademão;  
(C) anão  / corrimão;  
(D) chorão / ancião;  
(E) cartão / aldeão. 
 
 



22) A alternativa abaixo em que ambos os termos mudam 
de sentido em caso de troca de posição das palavras 
é:  

 
(A) calor excessivo / tais barbaridades.  
(B) tais barbaridades / vários graus.  
(C) vários graus / tendências sádicas.  
(D) tendências sádicas /violência cotidiana.  
(E) violência cotidiana / calor excessivo. 
 
 
 



23) Assinale a opção em que os dois vocábulos não 
fazem o plural da mesma forma.  

 
(A) previsão – vazão. 
(B) região – população. 
(C) transmissão – situação. 
(D) adoção – cidadão. 
(E) geração – contribuição. 
 
 
 
 



24) Assinale a opção em que a mudança de posição dos 
termos altera o seu significado.  

 
(A) Longa estiagem.  
(B) Média histórica.  
(C) Considerável reforço.  
(D) Novo racionamento.  
(E) Chuvas abundantes. 
 
 
 
 



25) O gênero do substantivo está adequado em qual 
opção?  

 
(A) o cal. 
(B) a champanha. 
(C) o sentinela. 
(D) a alface. 
(E) a dó. 
 
 
 
 



26) O termo em função adjetiva sublinhado que está 
substituído por um adjetivo inadequado é:  

 
(A) “A arte da previsão consiste em antecipar o que irá 
acontecer e depois explicar por que não aconteceu”. 
(anônimo) / divinatória;  
(B) “Por mais numerosos que sejam os meandros do rio, 
ele termina por desembocar no mar”. (Provérbio hindu) / 
pluviais;  
(C) “A morte nos ensina a transitoriedade de todas as 
coisas”. (Leo Buscaglia) / universal;  



(D) “Eu não tenho problemas com igrejas, desde que elas 
não interfiram no trabalho de Deus”. (Brooks Atkinson) / 
divino;  
(E) “Uma escola de domingo é uma prisão onde as 
crianças pagam penitência pela consciência pecadora de 
seus pais”. (H. L. Mencken) / dominical. 
 
 
 
 
 
 



27) Os dois verbos do texto que possuem substantivos 
cognatos formados com o mesmo sufixo são:  

 
(A) continuar / conseguir;  
(B) convencer / adquirir;  
(C) encontrar / funcionar;  
(D) resistir / equivaler;  
(E) perder / alterar.  
 
 
 



28) Duas missões estrangeiras vieram ao Brasil para 
negociar com o governo novas parcerias econômicas. 
O nome oficial dado pela assessoria de imprensa a 
esse encontro, que tinha a China e a Alemanha como 
países convidados, foi  

 
A) Encontro sino-teuto-brasileiro.  
B) Encontro nipo-germano-brasileiro.  
C) Encontro anglo-austro-brasileiro.  
D) Encontro sardo-franco-brasileiro.  
E) Encontro chino-curdo-brasileiro. 
 



29) “É preciso levar em conta questões econômicas e 
sociais”; se juntássemos os adjetivos sublinhados em 
forma de adjetivo composto, a forma correta, no 
contexto, seria:  

 
(A) econômicas-sociais;  
(B) econômico-social;  
(C) econômica-social;  
(D) econômico-sociais;  
(E) econômicas-social. 
 
 



30) Entre os exemplos abaixo, compostos de substantivo 
+ adjetivo ou adjetivo + substantivo, retirados do texto, 
aquele em que a troca de posição dos termos provoca 
modificação de sentido é:  

 
(A) página desbotada;  
(B) conflito sangrento;  
(C) discussões acadêmicas;  
(D) pesquisas rigorosas;  
(E) grande reportagem. 
 
 


