
Simulado de Português para Nível Médio - Edital Concursos Brasil 

1 - Qual das palavras abaixo é oxítona? 
 

A.  aqui 

B.  já 

C.  saia 

D.  véu 

E.  sua 

 
 

2 - Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 
 

O dito popular só não significa: 

 

A.  força de vontade 

B.  perseverança 

C.  insistência 

D.  preguiça 

E.  persistência 

 
 

3 - (Instituto Ludus - 2012 - APPM/PI) A frase “Que bela moça, você namora!”, 
finaliza com: 
 

A.  ponto de interrogação. 

B.  ponto de exclamação 

C.  ponto final 

D.  dois pontos 

E.  reticências 
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4 - Deve ser acentuada como rápida: 
 

A.  rubrica 

B.  pratica 

C.  lapis 

D.  validar 

E.  Nenhuma das alternativas. 

 
 

5 - A palavra documento é 
 

A.  Monossílaba 

B.  Dissílaba 

C.  Trissílaba 

D.  Polissílaba 

 
 

6 - (Instituto Ludus - 2012 - APPM/PI) Em qual das alternativas a separação silábica 
da palavra goleada está correta: 
 

A.  go – le – a - da 

B.  gol - eada 

C.  go – lea - da 

D.  go – le - ada 

E.  gol – e – ada 
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7 - Em qual das alternativas a separação silábica foi feita corretamente? 
 

A.  man-hã 

B.  de-sa-pa-re-ce-u 

C.  a-cei-ta 

D.  qu-e-ro 

E.  so-u 

 
 

8 - Agora, quanto à ortografia oficial, assinale o item correto: 
 

A.  cuscuz, maizena 

B.  ojeriza, angelical 

C.  espectador, espectativa 

D.  espectativa, geito 

E.  expectativa, jesto 

 
 

9 - São acentuadas por serem proparoxítonas: 
 

A.  Médico Paroxítona. 

B.  Tatuapé Tamanduá. 

C.  Gambá Língua. 

D.  Útil Látex. 

 
 

10 - Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas dos períodos 
seguintes.  

 

https://editalconcursosbrasil.com.br - Concursos Abertos no Brasil 

https://editalconcursosbrasil.com.br/
https://editalconcursosbrasil.com.br/


Simulado de Português para Nível Médio - Edital Concursos Brasil 

O chefe da _______ em que Paulo trabalha marcou uma _______ extraordinária 
para anunciar a _______ dos terrenos que a empresa havia prometido aos 
funcionários. 

 

A.  seção cessão sessão 

B.  seção sessão cessão 

C.  sessão seção cessão 

D.  cessão seção sessão 

E.  sessão cessão seção 
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Gabarito: 1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - b; 5 - d; 6 - a; 7 - c; 8 - b; 9 - a; 10 - b 
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