
 
1.   Devem ser acentuados todos os vocábulos de:  

(A) bau, rainha, restituiste    
(B) construimos, distraido, substituia    
(C) faisca, gaucho, viuvez    
(D) saisse, saiu, uisque    

 
Texto para a questão 2:  
É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos, 

principalmente para fazerem suas necessidades fisiológicas no jardim do condomínio, 

onde pode por em risco a saúde das crianças que alí brincam descalças. 
(Extraído de um RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS da administração de um prédio.)  

2.   Assinale a opção em que os dois itens apresentam impropriedades com relação às 
normas gramaticais:  
(A) (1) - Flexão de "circular" e "fazer"; (2) - emprego de "onde".    
(B) (1) - Acentuação de "alí"; (2) - regência de "circular".    
(C) (1) - Flexão de "comum"; (2) - emprego de "onde".    
(D) (1) - Acentuação de "por" e "alí"; (2) - emprego de "onde".    
 
 3.   Considerando as frases a seguir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.“Minha nova bolsa da Luiz Vitão”. 

II. “Pelo tamanho, deve caber todos os seus sonhos”.  

(A) Na frase II, “tamanho” é um pronome demonstrativo, pois substitui o 
substantivo “bolsa”.    

(B) Na frase II, segundo a norma padrão, é inadequada a concordância de número 
entre o sujeito e o verbo.    

(C) Na frase I, as palavras “nova” e “minha” são, respectivamente, advérbio e 
pronome.    

(D) Na frase I, é inadequada a concordância do pronome possessivo com o 
substantivo “Luiz Vitão”.    

 
4.   A questão refere-se ao romance O outro pé da sereia, de Mia Couto. 
Assinale a alternativa em que as palavras, retiradas do romance, correspondem a 
verbos originados de substantivos.  

(A) Anfitriando e parentear.    
(B) Bonitando e descrucificar.    
(C) Anfitriando e desanimista.    
(D) Bonitando e parentear.    
(E) Descrucificar e desanimista.    



  
Texto para as questões 5 e 6:  
Leia o fragmento a seguir. 
 
[...] a capoeira, a guardiã do jogo, da 7brincadeira, do 1faz de conta que 8luta, mas joga 
com 3o outro, que simula um 9golpe e tira 4o outro para dançar e que tem uma 
vinculação 5étnica e racial com o percurso e o lugar da 2negritude em nosso país, 
acabou, em algumas 6escolas, ensinada sob o 10controle da 11esportivização, com 
regras e pontuações. 
 

Fonte: Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério da 
Educação, Volume 1, 2008, p.231.  

5.   O substantivo que, formado com o auxílio de um sufixo, conota no fragmento um 
processo desvantajoso à prática da capoeira na escola é  

(A) brincadeira (ref. 7).    
(B) luta (ref. 8).    
(C) golpe (ref. 9).    
(D) D) esportivização (ref. 11).    

  
6.   Qual alternativa apresenta uma análise correta sobre o conteúdo ou a organização 
linguística do fragmento?  

(A) Na linha 1, no contexto em que são usados, os substantivos jogo, 
brincadeira e faz de conta se opõem para evidenciar os contrastes da 
capoeira como prática escolar.    

(B) Os processos de formação de faz de conta (ref. 1) e negritude (ref. 2) 
são, respectivamente, derivação e composição.    

(C) As duas ocorrências de o outro (ref. 3 e 4) servem para fazer referência 
a um espectador qualquer de um jogo de capoeira, indeterminando 
essa referência.    

(D) Sem prejuízo da adequação gramatical, o adjetivo composto étnico-
racial poderia substituir a sequência dos dois adjetivos empregados na 
referência 5.    

 
7.   Leia a tirinha a seguir. 
 

 
Os mesmos processos de formação dos termos em negrito aparecem, 
respectivamente, em  

(A) anoitecer, votação, inútil, violação e tristemente.    
(B) retenção, suavidade, desmatamento, infelizmente e firmamento.    
(C) enlatado, ajuda, remissão, dignidade e abolição.    
(D) reação, geração, abstenção, lição e afrontamento.    

 
 
 
 
 



8.   Examine a tira. 
 

 
 
O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de a personagem, no 
segundo quadrinho, considerar que “carinho” e “caro” sejam vocábulos  

(A) derivados de um mesmo verbo.    
(B) híbridos.    
(C) derivados de vocábulos distintos.    
(D) cognatos.    



 


