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Tipologia Textual 
1. Dvorak aproximou-se do alto da colina e debruçou-se sobre uma pequena pedra para olhar a 

paisagem abaixo. Observou que havia uma grande caverna, cercada de vegetação, mas não 

conseguiu identificar a entrada. Fez um sinal para que o grupo o acompanhasse e começou a 

descer cuidadosamente a encosta. 

Acima aparece um pequeno texto narrativo; a frase, retirada desse texto, que mostra valor 

descritivo é: 

A) Dvorak aproximou-se do alto da colina; 

B) debruçou-se sobre uma pequena pedra; 

C) havia uma grande caverna, cercada de vegetação; 

D) não conseguiu identificar a entrada; 

E) Fez um sinal para que o grupo o acompanhasse. 

 

2. É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como 

pudermos. Mas é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que 

contribui efetivamente para a maior eficiência comunicativa. 

O texto 1 é formado por dois períodos. O segundo período, em relação ao primeiro, mostra uma: 

A) retificação do pensamento expresso no primeiro período; 

B) explicação necessária de opiniões manifestadas; 

C) limitação do alcance da afirmativa anterior; 

D) oposição a um pensamento já expresso; 

E) informação comprovadora do que é escrito antes. 

Comentários: 

Gabarito letra C 

Note que o trecho "grande caverna, cercada de vegetação" possui valor descritivo, pois 

qualifica a caverna. 

Comentários: 

Gabarito letra C 

Note que o segundo período inicia pela conjunção "mas". Tradicionalmente, "mas" é 

considerada uma conjunção que estabelece uma relação de oposição com a oração que 

antecede. Porém é preciso tomar cuidado! 
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Ortografia – Acentuação Gráfica 

28. Em todas as frases abaixo ocorre uma troca indevida do vocábulo sublinhado por seu 

parônimo; a única das frases cuja forma de vocábulo sublinhado está correta é: 

a) O motorista infligiu como leis do trânsito; 

b) O prisioneiro dilatou os comparsas do assalto; 

c) Não há nada que desabone sua conduta imoral; 

d) A cobrança é bimestral, ou seja, duas vezes por mês; 

e) Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. 

 

 

29. Na redação de um texto, pode ocorrer uma série de dificuldades com os vocábulos da língua 

portuguesa; as palavras abaixo que estão graficamente corretas são: 

a) advogado / metereologia; 

b) bicabornato / astigmatismo; 

c) babadouro / beneficência; 

d) reinvindicação / bugigangas; 

e) jaboticaba / cabelereiro. 

 

 

 

Comentários: 

Gabarito letra E 

a) INCORRETO. O motorista infligiu infringiu como leis do trânsito (INFLIGIR = aplicar castigo 

ou pena / INFRINGIR = transgredir leis, cf. Dicionário Michaelis). 

b) INCORRETO. O prisioneiro dilatou delatou os comparsas do assalto (DILATAR = aumentar 

o volume ou as dimensões de algo usando calor / DELATAR = apontar o responsável por algo 

censurável, cf. Dicionário Michaelis). 

c) INCORRETO. Não há nada que desabone sua conduta imoral moral (IMORAL = contrário à 

moral e aos costumes / MORAL = regras de conduta, cf. Dicionário Michaelis). 

d) INCORRETO. A cobrança é bimestral quinzenal, ou seja, duas vezes por mês (BIMESTRAL = 

algo que acontece a cada dois meses / QUINZENAL = algo que acontece duas vezes por mês). 

e) CORRETO. CUMPRIMENTOS = gesto ou saudação dirigido a alguém (cf. Dicionário 

Michaelis). 
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Emprego das classes de palavras: Substantivo, 

adjetivo, numeral, artigo, pronome e interjeição. 

Colocação Pronominal 

 

49. Observe a frase a seguir. 

É importante aprender muitas coisas / É importante o aprendizado de muitas coisas. 

O mesmo processo de substituição de um verbo por um substantivo correspondente foi feito de 

forma adequada em: 

A) É impossível ocultar a desonestidade / É impossível o ocultismo da desonestidade; 

B) Morrer é o ato final da existência humana / A mortandade é o ato final da existência humana; 

C) Enfrentar as dificuldades é o caminho da felicidade / O enfrentamento das dificuldades é o 

caminho da felicidade; 

D) Oferecer amizade é atitude rara / O ofertório de amizade é atitude rara; 

E) O mais difícil é viver / O mais difícil é a vivacidade. 

 

50. A frase em que a substituição do termo sublinhado foi feita de forma adequada ao sentido 

original é: 

A) Remédio sem efeito / Remédio ineficiente; 

B) Poço sem água / Poço árido; 

C) Livro sem autor / Livro desautorizado; 

D) Carro sem direção / Carro indireto; 

b) trânsito (proparoxítona) / é (monossílabo tônico terminado em A, E, O); 

d) vêm (acento diferencial de número) / propícia (paroxítona terminada em ditongo); 

e) há (monossílabo tônico terminado em A, E, O)/ veículos (proparoxítona). 

Comentários: 

Gabarito letra C 

Note que o processo de nominalização que ocorre no exemplo do enunciado (aprender => 

aprendizado) está expresso na Alternativa C: enfrentar => enfrentamento. 

Nas demais alternativas, por mais que haja uma relação de derivação, não há relação de 

sentido mantida. 
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D) conseguia-lhe alcançar 

E) a conseguia alcançar 

 

Conjunções 
80. Considere a passagem a seguir: 

"Para empreender, são necessários muitos anos de estudo. Além disso, a criatividade e a certeza 

de que vai dar certo possibilitam bons resultados." 

Os termos destacados são responsáveis por articular os enunciados do texto, estabelecendo 

entre eles, respectivamente, relações de sentido de 

a) Finalidade e adição 

b) Causa e oposição 

c) Explicação e adição 

d) Causa e explicação 

e) Explicação e concessão 

 

81. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem – Na estação final, o 

trem fica parado, mas ninguém desce.– preservando o sentido original, 

a) porquanto ninguém desce 

b) no entanto ninguém descia 

c) contudo ninguém desce 

d) porém ninguém desceu 

e) porque ninguém desce 

Comentários: 

Gabarito letra E 

Observando a oração, notamos a presença da palavra negativa "não", que atrai próclise do 

pronome átono. 

Note também que o verbo "alcançar", com o sentido de "chegar a", é um verbo transitivo 

direto. Dessa forma, o pronome que substitui corretamente o complemento "a Lua" é "a". 

Comentários: 

Gabarito letra A 

As relações de sentido são finalidade e adição.  
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99. A respeito do emprego do vocábulo contudo, assinale a afirmativa correta. 

a) Na qualidade de conjunção aditiva, seu conteúdo introduz apenas uma informação nova. 

b) Como advérbio, modifica o sentido do verbo. 

c) Na qualidade de conjunção adversativa, seu conteúdo sinaliza oposição. 

d) Na qualidade de conjunção aditiva, seu conteúdo sinaliza oposição. 

e) Na qualidade de conjunção conclusiva, seu conteúdo sinaliza um encerramento de raciocínio. 

 

100. “A ação da polícia ocorre em um ambiente de incertezas, ou seja, o policial, quando sai 

para a rua, não sabe o que vai encontrar diretamente;”. 

A expressão sublinhada indica a presença de uma 

a) retificação. 

b) conclusão. 

c) oposição. 

d) explicação. 

e) enumeração. 

 

Emprego dos tempos e modos verbais 

 

101. A frase “Foi observada a criação de uma nova empresa” está escrita na voz passiva com o 

verbo SER; se transformássemos essa frase para a voz ativa, a forma correta seria: 

a) Observou-se a criação de uma nova empresa; 

b) Observa-se a criação de uma nova empresa; 

c) Criou-se uma nova empresa; 

d) A criação de uma nova empresa foi observada; 

e) Observaram a criação de uma nova empresa. 

 

Comentários: Gabarito letra C 

“Contudo” é uma conjunção adversativa, indica oposição, contraste. 

Comentários: Gabarito letra D 

A expressão “ou seja” foi utilizada para unir uma fala à sua explicação. Não saber o que vai 

encontrar é exatamente o esclarecimento do termo “ambiente de incertezas”. 
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116. Um leitor da revista Veja (fevereiro de 2015) escreveu o seguinte texto: “Ok, o transporte 

público deve ser priorizado. Ok, quanto menos carros circulando nas ruas, melhor. Ok, o uso de 

bicicletas é uma alternativa que deve ser incentivada. Mas o que não pode continuar é serem 

eliminadas vagas para carros nas ruas sem que se viabilize uma alternativa”. 

As opções a seguir apresentam formas verbais na voz passiva, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) “deve ser priorizado”. 

b) “deve ser incentivada”. 

c) “pode continuar”. 

d) “serem eliminadas”. 

e) “se viabilize”. 

 

 

Orações Coordenadas e Subordinadas 

 

117. Considere os termos destacados nos trechos do texto. 

Quem vai viajar e passar dias fora de casa, deve ficar atento ao que vai postar nas redes sociais... 

... cuidados que precisam ser tomados por quem planeja “abandonar” o lar para aproveitar as 

férias... 

Esses termos estabelecem entre as ideias, correta e respectivamente, as relações de 

Comentários: 

Gabarito letra D 

A forma “desse” está no pretérito imperfeito do subjuntivo, que se correlaciona com 

“ficaria”, no futuro do pretérito. Essa é a correlação mais importante. 

Bastava então perceber, que esses tempos e modos foram mantidos nos verbos auxiliares na 

letra D, com a diferença de mudar o marco temporal para o passado (com o uso dos 

particípios). 

Em outras palavras, passamos a ter o pretérito mais-que-perfeito composto: tivesse dado. 

Comentários: 

Gabarito letra C 

Questão simples, na letra C não há nem pronome apassivador nem locução de voz passiva 

analítica (ser+particípio). 
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137. Em “a imagem 'para muitos é mais simbólica que científica” (5º parágrafo), a palavra 

“que” marca relação de: 

A) causa 

B) condição 

C) comparação 

D) consequência 

 

Emprego dos sinais de pontuação 

 

138. Falando sobre uma passeata em São Paulo, um jornal paulista escreveu o seguinte: 

“Os alunos iam à frente da passeata, e os professores seguiam atrás”. 

A vírgula, nesse caso, 

a) tem emprego incorreto, pois não se emprega vírgula antes da conjunção coordenativa aditiva. 

b) tem emprego incorreto, pois, nesse caso, não há qualquer interrupção na leitura que 

demonstre pausa. 

c) tem emprego adequado, pois o sujeito da segunda oração não é o mesmo da anterior. 

d) mostra correção, pois a nova frase tem valor explicativo da primeira. 

 - parte que integra o verbo: nesse caso, tem a ver com os verbos pronominais como 

queixar-se, arrepender-se, ou seja, verbos que indicam ações e atitudes do próprio falante. 

 - pronome reflexivo: quer dizer "a si mesmo" e pode funcionar como objeto direto ou 

indireto ou, ainda, sujeito em caso de infinitivo. 

Agora, vejamos a frase em análise: 

No caso em análise, a partícula "se" poderia ser corretamente substituída por "caso" sem 

prejuízo dos sentidos do texto, pois ela expressa, nesse caso, valor condicional. 

Obs.: a expressão "contanto que" também cabe nessa situação, para isso, porém, deve 

haver antes uma alteração na disposição das palavras dentro da frase e o enunciado não 

pediu isso. 

Comentário: 

Gabarito letra C 

No trecho “a imagem 'para muitos é mais simbólica que científica” (5º parágrafo), a palavra 

“que” marca relação comparativa entre os termos "simbólica" e "científica". 
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154. "’Morar’ em uma caixa de metal sob um sol de escaldar não deve ser nada agradável". 

Nesse último período do texto, o vocábulo 'morar' aparece entre aspas porque 

a) recebe um sentido especial, de valor positivo. 

b) indica uma expressão de autoria alheia. 

c) mostra um termo empregado em sentido afetivo. 

d) destaca um termo importante para o sentido do texto. 

e) apresenta um significado irônico. 

 

 

Concordância Verbal e Nominal 

 

155. Assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância nas expressões percentuais. 

a) No Brasil, apenas 1% têm tudo. 

b) Apenas 10% das prostitutas caem na vida. 

c) Mais valem 10% de mil do que 100% de dez. 

d) O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção. 

e) Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo. 

 

 

Comentários: 

Gabarito letra E 

Uma das funções das aspas é demonstrar que uma palavra foi utilizada diferentemente de 

seu sentido habitual, com o objetivo de causar algum efeito no texto. Neste caso o verbo 

“morar” marca-se ironicamente, já que ninguém por escolha residiria em uma caixa de metal. 

Uma caixa não é uma casa, então o próprio uso do verbo “morar” já se mostra impróprio, 

diferente do esperado. 

Comentários: 

Gabarito letra A 

a) INCORRETA. Nos percentuais, a concordância é feita com a porcentagem ou com o 

determinante. Nesse caso, como não há um determinante (como a expressão "população", 

por exemplo), a concordância deve ser feita com o percentual (1%) que exige concordância 

do SINGULAR. Assim: No Brasil, apenas 1% TEM tudo. Lembre-se que o verbo TER flexionado 

na 3ª pessoa recebe acento circunflexo diferencial para marcar o plural. 
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Tipologia Textual 
1. Dvorak aproximou-se do alto da colina e debruçou-se sobre uma pequena pedra para olhar a 

paisagem abaixo. Observou que havia uma grande caverna, cercada de vegetação, mas não 

conseguiu identificar a entrada. Fez um sinal para que o grupo o acompanhasse e começou a 

descer cuidadosamente a encosta. 

Acima aparece um pequeno texto narrativo; a frase, retirada desse texto, que mostra valor 

descritivo é: 

A) Dvorak aproximou-se do alto da colina; 

B) debruçou-se sobre uma pequena pedra; 

C) havia uma grande caverna, cercada de vegetação; 

D) não conseguiu identificar a entrada; 

E) Fez um sinal para que o grupo o acompanhasse. 

 

2. É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como 

pudermos. Mas é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que 

contribui efetivamente para a maior eficiência comunicativa. 

O texto 1 é formado por dois períodos. O segundo período, em relação ao primeiro, mostra uma: 

A) retificação do pensamento expresso no primeiro período; 

B) explicação necessária de opiniões manifestadas; 

C) limitação do alcance da afirmativa anterior; 

D) oposição a um pensamento já expresso; 

E) informação comprovadora do que é escrito antes. 

 

3. Assim que toca o sinal indicando o fim das aulas, um grupo de alunos sai correndo das salas. 

Eles não estão com pressa de ir embora, como seria de se esperar após nove horas e meia de 

atividade escolar, mas para ir ao pátio, onde vão ensaiar para a fanfarra ou treinar handebol. 

Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio 

inicial em aumentar o tempo de classe, com o período integral. A solução surpreendeu, fez 

aumentar o interesse dos jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da 

unidade. 

O primeiro parágrafo do texto 4 mistura dois tipos de textos, que são: 

A) narrativo / dissertativo-expositivo; 

B) narrativo / descritivo; 
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Concordância Verbal e Nominal 

 

155. Assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância nas expressões percentuais. 

a) No Brasil, apenas 1% têm tudo. 

b) Apenas 10% das prostitutas caem na vida. 

c) Mais valem 10% de mil do que 100% de dez. 

d) O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção. 

e) Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo. 

 

156. “A maioria dos jovens de hoje se entregam ao esporte, mas muitos ainda permanecem 

refratários a ele, e quase todos param cedo demais. Acumular conhecimentos e deixar 

enferrujar o mecanismo que devem utilizar, parece-me rematada loucura”. 

Assinale a opção que indica a modificação inadequada da forma verbal. 

a) se entregam / se entrega. 

b) acumular / acumularem. 

c) deixar / deixarem. 

d) enferrujar / enferrujarem. 

e) devem / deve. 

 

157. Texto 1 

Um centro de reumatologia publicou em revista semanal o seguinte texto: 

 “Estima-se que 85% da população tem, teve ou terá dores nas costas. Muitos acreditam que 

basta tomar um analgésico, isso é um perigo! 

 Dores na coluna tem vários motivos e podem estar associadas a doenças. Só um especialista 

pode diagnosticar e propor o melhor tratamento”. (adaptado) 

No texto 1, o problema gramatical está: 

a) na forma verbal “tem” na primeira linha do texto; 

b) na forma do demonstrativo “isso” em lugar de “isto”; 

c) na forma verbal “tem” do segundo parágrafo; 

d) no uso de “vários motivos” em lugar de “motivos vários”; 

e) no emprego de “um especialista” por “especialistas”. 
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Regência Verbal e Nominal 

Crase 

171. Preenchem corretamente as lacunas I, II, III e IV das sentenças abaixo: 

I - Foi ali que o olhar filial primeiro assistiu ______ forma gráfica de algo que passaria a ser para 

ele a forma suprema da beleza: o verso. 

II - O assoalho encerado, sobre o qual ainda escorrega o fantasma da cachorrinha preta, revela 

_____ mesmas manchas (...). 

III – O narrador-personagem entrega todas as suas lembranças da infância ______ casa materna. 

IV – O adulto referia-se ____ uma casa onde toda a infância estava adormecida. 

a) a - as - à - a 

b) à - as - à - a 

c) à - as - a - a 

d) a - às - a - à 

e) à - as – à – à 

 

172. Na língua portuguesa, as preposições (combinadas ou não com artigos) podem ser exigidas 

por termos anteriores ou não. Entre as preposições abaixo, aquela que é exigida sintaticamente 

pelo termo anterior é: 

a) “...eleições estaduais do ano que vem” 

b) “Esta música de João Gilberto é linda mesmo”. 

c) “...e o copo de vinho reinava sozinho sobre a mesa de jantar”. 

d) “Apenas contei a verdade porque estava sob pressão”. 

e) “...necessitava de atenção e cuidados especiais” 

 

173. É difícil ignorar a sensação.......estamos sendo vigiados quando navegamos na internet. 

Preenche corretamente a lacuna da frase acima: 

a) de que. 

b) à qual. 

c) sobre a qual. 

d) em que. 

e) ao que. 
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
E C B D C C C A B E 

 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

C E E A D C D A A C 
 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
E B D E B D C E D B 

 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
E E E B A C C C E D 

 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
C B A D E A C B A B 

 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
D C A E A D C E C E 

 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 
E B B E D E A E A D 

 

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 
B E A C D D A D A C 

 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 
A B D B A B D B C B 

 

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
C E A C B B A B B A 

 

 

 

 

 

 

 


