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1. A partir do trecho: “aspirar ao amor do outro só depois de se amar antes.", assinale a troca 

do complemento destacado que resultaria em uso correto de acento grave Indicativo de crase: 

a) "a qualquer emoção” 

b) “a tudo” 

c) “a emoção” 

d) “a emoções” 

e) " a dores" 

 

02. 'Só precisa de cuidado e paciência’, o verbo destacado classificado segundo os estudos de 

regência verbal como: 

a) intransitivo 

b) transitivo direto e indireto. 

c) transitivo direto 

d) transitivo indireto. 

e) verbo de ligação. 

 

Comentário: Gabarito letra C 

A questão exige conhecimentos sobre os usos da crase. 

Pessoal, percebam que o verbo "aspirar", no sentido de almejar, desejar muito, é transitivo 

indireto e exige a preposição "a". 

Assim, caso o objeto indireto aceite o artigo definido "o", teremos a contração "a + o = ao", 

como visto em "aspirar ao amor". 

De maneira análoga, caso aceite o artigo definido "a", teremos a contração "a + a = à", e 

ocorre o acento indicativo da crase. 

Nesse sentido, notem que: 

> "Qualquer" e "tudo" são pronomes indefinidos e não aceitam artigo; logo, não ocorre 

crase. 

> "Emoções" e "dores" aceitam artigo e há duas formas de escrevermos: 

1ª. Aspirar a emoções / a dores (sem artigo, apenas preposição) 

2ª. Aspirar às emoções / às dores (a + as = às) 

Entretanto, não podemos escrever aspirar à emoções / à dores, pois não estaríamos 

incluindo o plural correspondente! 

Portanto, a única alternativa que marca o uso correto do acento indicativo de crase é a letra 

C: "aspirar à emoção". 
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11.  

 

Sobre o fragmento “A melhor possível”, analise se está devidamente assinalado, e o que justifica 

a NÃO ocorrência de emprego de acento grave indicativo de crase. 

a) O acento de crase deveria ter sido empregado antes da palavra ‘melhor’. 

b) É opcional (facultativo) o acento visto que o verbo anterior exige preposição ‘a’. 

c) Não se usa acento porque o “A” é apenas artigo que acompanha o substantivo (oculto no 

texto) ‘aparência’. 

d) O emprego de acento de crase é obrigatório porque ‘melhor’ é palavra feminina. 

e) O utilização de acento de crase é proibitivo em tirinhas por ser texto com linguagem informa 

Podemos observar que o período é composto por três verbos: é, tenha e avaliar. Sendo 

assim, o período não pode ser classificado como absoluto ou simples. 

Em seguida, podemos observar que a oração "que o profissional de Segurança do Trabalho 

tenha capacidade técnica necessária" depende da oração "é importante", enquanto a oração 

"para avaliar desde os riscos grandes até os pequenos" depende da oração anterior.  

Sendo assim, temos um período composto por subordinação. 

Comentário: Gabarito letra C 

Não se usa acento porque o “A” é apenas artigo que acompanha o substantivo (oculto no 

texto) ‘aparência’. 

Conceito de crase: é a fusão de duas vogais da mesma natureza (a + a). Na Língua Portuguesa, 

utilizamos o acento grave (`) para marcar a ocorrência de crase. 

Regra geral 

Haverá crase sempre que: 

o termo antecedente exigir a preposição "a" e 

o termo consequente aceitar o uso do artigo "a". 

Na sentença: "A melhor possível", não há nenhum termo exigindo a preposição "a".  
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e) Concordância nominal 

 

 

17. Considere o emprego do pronome relativo QUE e assinale a alternativa com equivalência 

que não altera o significado original. 

a) As pessoas que estão conscientes são sustentáveis. / As pessoas as quais estão conscientes 

são sustentáveis. 

b) O desmatamento que destrói o planeta é crescente. / O desmatamento a qual destrói o 

planeta é crescente.  

c) Os ensinamentos que remetem a práticas sustentáveis devem ser incentivados. / Os 

ensinamentos as quais remetem a práticas sustentáveis devem ser incentivados.  

d) Terra, que é chamada Planeta Azul, ainda é nosso lar. / Terra, o qual é chamada Planeta Azul, 

ainda é nosso lar.  

e) Os seres humanos que vivem sob iminência de catástrofes climáticas devem agir. / Os seres 

humanos as quais vivem sob iminência de catástrofes climáticas devem agir. 

Comentário: Gabarito letra C 

A regra que regula o uso das preposições destacadas é uma regra de regência nominal, uma 

vez que são os nomes "atentados" e "nocivos" que regem as respectivas preposições. 

Observe que o substantivo "atentados" exige um complemento com a preposição "contra". 

São atentados CONTRA alguma coisa. Que coisa? "A natureza". Note que quem exige a 

preposição é o termo "atentados", o qual é um substantivo, portanto, um nome. 

Assim, trata-se de regência nominal. 

Já o termo "nocivos" é um adjetivo. É ele que exige um complemento com a preposição "a". 

O que é nocivo, é nocivo A alguma coisa. Que coisa? "Sobrevivências". Veja que é um adjetivo 

que exige esta preposição. Adjetivo, para fins de regência, são também um nome. 

Dessa forma, também é um caso de regência nominal. 

Comentário: Gabarito letra A 

"As pessoas as quais estão conscientes são sustentáveis." 

- As pessoas (feminino e plural); 

- as quais (feminino e plural). 

O pronome relativo "as quais" retoma corretamente o substantivo antecedente "as 

pessoas", pois preserva a sua concordância de gênero e de número (feminino e plural). 

Essa substituição é usada para evitar a repetição do substantivo "pessoas" na oração 

subordinada adjetiva restritiva "as quais estão conscientes". Logo, os pronomes relativos são 

pronomes relativos substantivos, ou seja, substituem um substantivo para evitar a repetição 

dos mesmos.  
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22. No trecho: “O que antes era praticamente creditado a questões estritamente 

socioeconômicas, hoje já tem uma análise mais aprofundada.”, a forma destacada está grafada 

corretamente como a palavra a seguir: 

a) ultra-som. 

b) autoestima.  

c) microondas. 

d) superhomem.  

e) ante-sala. 

 

23. No fragmento: “Compreender os processos migratórios no Brasil tem sido objeto de 

pesquisadores da área ambiental, especialmente de mudanças climáticas, nos últimos anos”. o 

trecho entre vírgulas possui caráter: 

a) retificador. 

b) ratificador.  

c) enumerativo. 

d) explicativo.  

e) resumitivo. 

Comentário: Gabarito letra B 

As palavras "socioeconômicas" e "autoestima" estão grafadas corretamente, seguindo a 

mesma regra gramatical de uso do hífen. 

A palavra "socioeconômicas" é formada pela união do prefixo "socio" com "econômicas"; a 

palavra "autoestima", pelo prefixo "auto" com "estima". Segundo as regras, são grafadas sem 

hífen. 

De acordo com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, a seguinte regra se aplica às 

palavras "socioeconômicas" e "autoestima": 

-> Não se usa hífen quando a o prefixo terminar com vogal e a palavra seguinte começar 

com vogal diferente daquela. 

Comentário: Gabarito letra D 

A construção em destaque, que se apresenta entre vírgulas, traz uma informação adicional 

acerca da oração em que está inserida; diante do exposto, temos uma informação 

característica que define o aposto explicativo assumindo uma função explicativa para o 

trecho destacado. 

Aposto Explicativo - Essa ferramenta utilizada na construção textual se junta a outros termos 

de valor substantivo ou pronominal para explicá-los ou defini-los, de modo que tal 

informação seja uma característica adicional.  
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1. A partir do trecho: “aspirar ao amor do outro só depois de se amar antes.", assinale a troca 

do complemento destacado que resultaria em uso correto de acento grave Indicativo de crase: 

a) "a qualquer emoção” 

b) “a tudo” 

c) “a emoção” 

d) “a emoções” 

e) " a dores" 

 

02. 'Só precisa de cuidado e paciência’, o verbo destacado classificado segundo os estudos de 

regência verbal como: 

a) intransitivo 

b) transitivo direto e indireto. 

c) transitivo direto 

d) transitivo indireto. 

e) verbo de ligação. 

 

03. Assinale a alternativa que descreve o uso de vírgula em “Pode tentar, mas acho meio difícil”: 

a) o uso está correto porque a conjunção mas se associa à virgulação ao expressar explicação.   

b) o uso é facultativo porque a conjunção mas pode ou não ser antecedida de vírgula.   

c) o uso está correto, pois a conjunção mas (tendo valor adversativo no contexto exposto) exige 

virgulação anteposta.  

d) o uso está incorreto, pois a conjunção mas (tendo valor aditivo no contexto exposto) exige 

virgulação anteposta e posposta.  

e) o uso está incorreto, pois a conjunção mas (tendo valor conclusivo no contexto exposto) exige 

virgulação posposta. 

 

04. A forma destacada em: “Há uma piadinha sendo compartilhada na internet que resume bem 

o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento.” classifica-se morfologicamente 

como: 

a) um verbo com valor negativo, depreciativo. 

b) um substantivo com valor aumentativo.  

c) um substantivo com valor diminutivo indicando afetividade.  

d) uma conjunção com semântica de deboche, sarcasmo e ironia.   

e) um advérbio expressando circunstância de dúvida, incerteza, hipótese. 
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d) V. S.ª  - Vossa Senhoria. 

e) V. Em.ª - Vossa Eminência. 

 

77. Para realçar a caracterização de um ser ou de um objeto, costuma-se utilizar alguns recursos 

na escrita. Com a intenção de destacar o adjetivo, no exemplo: "Desde 2011, o país enfrenta 

uma sangrenta guerra civil que parece longe de terminar.", pode-se perceber que foi 

estabelecida uma: 

a) pausa nítida entre o adjetivo e o substantivo. 

b) posição do adjetivo anteposto ao substantivo. 

c) acentuação do sentido do adjetivo por meio de um advérbio. 

d) repetição intencional do adjetivo em relação ao substantivo. 

e) separação do adjetivo do substantivo , colocando-o no fim da frase. 

 

78. O substantivo LIMPEZA foi formado pelo processo de: 

a) derivação prefixal. 

b) derivação sufixal. 

c) derivação parassintética. 

d) composição por justaposição. 

e) composição por aglutinação. 

 

79. Os adjuntos adverbiais coordenados em: “COM A MESMA NATURALIDADE e NESTA MESMA 

ÉPOCA, descartei por alguns meses os copos do café” expressam, respectivamente, 

circunstâncias de: 

a) intensidade e modo. 

b) modo e dúvida. 

c) intensidade e lugar. 

d) modo e lugar. 

e) modo e tempo. 

 

80. A oração reduzida em: “É tudo de plástico, PARA EU NÃO PRECISAR LAVAR!” está 

corretamente desenvolvida em: 

a) para que eu não precisaria lavar! 

b) assim que eu não precisasse lavar! 
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
A B B D D E E D B A 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

D D C A D D E D A E 
 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
A B D E C B B B E C 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
B D D C A E A C C B 

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
C B B B B C C D A A 

 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
B A B B A E E D E A 

 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
B D C A B C C B D D 

 

121 122 
D C 

 


