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1 - A classe gramatical (palavra ou locução) que expressa um estado emocional, 
exprimindo uma diversidade de sentimentos e emoções: 
 

A. Interjeição 

B.  Substantivo 

C.  Artigo 

D.  Conjunção 

E.  Advérbio 

 
 
2 - Em Não supões a gratidão de que se mostrou capaz. só não podemos concluir: 
 

A. Oração complexa 

B.  Oração subordinada adjetiva restritiva = de que se mostrou capaz. 

C.  Adjunto adnominal oracional de gratidão = que se mostrou capaz. 

D.  Verbo transitivo direto = supões. 

E.  De que se mostrou capaz = predicado nominal. 

 
 
3 - Essa indagação perplexa é o lugar-comum  de cada história de gente.  
 
A palavra sublinhada na frase acima faz o plural da mesma forma que, EXCETO: 
 

A. carro-forte 

B.  cachorro-quente 

C.  obra-prima 

D.  ave-maria 

E.  curto-circuito 
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4 - (Msconcursos - 2012 - Prefeitura de Pelotas - RS) O verbo ESTAR no seguinte 
trecho: “ A escolha desse período para dormir está ligada à evolução humana” , 
expressa: 
 

A. Estado permanente. 

B.  Estado transitório. 

C.  Mudança de estado. 

D.  Continuidade de estado. 

 
 
5 - Alice tinha diminuído  tanto de tamanho que... Pertence à mesma regra de 
acentuação gráfica, de diminuído, a palavra: 
 

A.  países 

B.  inevitável 

C.  ridículas 

D.  complacência 

E.  ninguém 

 
6 - Leia o Texto 
 
A economia do Nordeste beneficiou-se, principalmente, de um modelo econômico 
que priorizou a demanda. A expansão dos programas sociais e, sobretudo, o 
aumento do salário mínimo tiveram sobre a região um impacto bem maior do que no 
restante do país. A economista Tânia Bacelar, da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), lembra que metade das famílias que ganham um salário 
mínimo se encontra no Nordeste. A população nordestina também absorve 55% do 
orçamento destinado ao Bolsa Família. "Pela estrutura de renda da região, mais 
baixa que no resto do país, o efeito das políticas que mexeram com a renda foi maior 
aqui. O aumento dessas receitas impulsionou o consumo e atraiu investimentos, 
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especialmente dos grandes grupos de alimentos, bebidas, varejistas e distribuição de 
alimentos."  
 
Investimentos em infraestrutura, como a duplicação da BR-101, a transposição do rio 
São Francisco e a construção da ferrovia Transnordestina injetaram bilhões na 
economia e ajudaram a dinamizar a construção civil, assim como os investimentos 
da Petrobras que asseguraram à indústria naval a demanda necessária para voltar a 
investir depois de mais de uma década sem produzir um único navio. 
 
A interiorização das universidades federais e a criação de novos institutos 
tecnológicos também mudam a cara do Nordeste, especialmente nas cidades 
médias. É o caso de Caruaru, um dos municípios que mais crescem na região. Nos 
últimos anos, a "Princesa do Agreste", mais conhecida por suas confecções e pelas 
feiras que movimentam milhões de reais, atraiu estudantes e professores de todos os 
lugares e observou uma profunda transformação em seus hábitos.  
 
A outra face do "novo Nordeste" está no campo. Nas áreas de Cerrado, como no 
oeste da Bahia e no sul do Maranhão, o agronegócio avança e transforma 
chapadões em imensas propriedades produtoras de soja. No Semiárido, onde as 
condições são bem menos favoráveis, o aumento dos recursos destinados a 
financiar a agricultura familiar e o empreendedorismo dos pequenos ajudam a mudar 
a vida das pessoas. É o que se observa em Picos, polo produtor de mel e caju no 
sertão do Piauí.  
 
(Gerson de Freitas Jr., Carta Capital, 15 de dezembro de 2010, p. 24, com 
adaptações) 
 
De acordo com o texto, o aumento da demanda no Nordeste se deu, principalmente, 

 

A.  devido ao fato de que a maior parte da população nordestina recebe apenas o 
salário mínimo. 

B.  em consequência dos recursos trazidos pelos programas sociais e pelo 
aumento do salário mínimo. 
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C.  em razão do estabelecimento na região de diversos distribuidores de 
alimentos e de bebidas. 

D.  pela transformação de áreas antes pouco aproveitáveis em produtoras de 
grãos, como a soja. 

E.  pelas mudanças ocorridas em cidades médias, que se tornaram polos de 
desenvolvimento tecnológico. 

 
 

7 - Em A lembrança de Cilene alegrou-me. podemos depreender da passagem 
destacada que: 

 

A.  Temos complemento nominal 

B.  Temos adjunto adnominal 

C.  Temos tanto complemento nominal como adjunto adnominal 

D.  Podemos ter tanto complemento nominal quanto adjunto adnominal 

E.  Não podemos ter nem complemento nominal nem adjunto adnominal 

 
 

8 - Um dos complexos estuarinos mais importantes do país  

está morrendo. Em parte das lagoas já não se encontram mais as grandes e 
suculentas ostras, os siris tradicionais por seu coral e também o caranguejo. Sem 
falar na ausência que mais atinge os pescadores, a dos próprios peixes. Eles 
afirmam que existem mais pescadores do que peixe para ser pescado.  

No trecho da Mundaú, que vai do cais da lancha no dique estrada até ao papódromo, 
não existe quase mais vida lacunar. É só lixo, e lixo, e lixo. E os peixes que ainda 
sobrevivem não são bons para o consumo  (O Jornal, 28/02/2010). 

 

Considerando-se o contexto, é correto afirmar: 
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A.  como não há mais siris, peixes, ostras e caranguejos, as lagoas certamente 
estão mortas. 

B.  o grande número de pescadores tem provocado a morte das lagoas. 

C.  parte das lagoas já está morta, pois não há mais siris, ostras e caranguejos 

D.  o trecho da Mundaú, que vai até ao papódromo, está completamente morto 

E.  segundo a reportagem, também não há mais peixes nas lagoas 

 
 

9 - Cesgranrio - 2010 - Banco do Brasil - Em redações oficiais, é certo 

 

A.  identificar o autor da correspondência com seu nome e cargo abaixo da 
assinatura. 

B.  escolher a forma de tratamento Vossa Senhoria, se o destinatário for mulher. 

C.  fechar o texto com respeitosamente, para pessoas do mesmo nível 
hierárquico. 

D.  usar a expressão Digníssimo Senhor para o destinatário em posição 
hierárquica superior. 

E.  usar o pronome vosso, no caso de ter sido escolhida a forma de tratamento 
Vossa Excelência. 

 
 

10 - Considere o período e as afirmações que se seguem: 

 

Na rua, viam-se os manifestantes que pediam por eleições diretas. 

I. O período é composto por subordinação. 

II. Existem três orações no período. 
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Está correto o que se afirma em: 

A.  somente I 

B.  somente II 

C.  I e II 

D.  I e II 

E.  Nenhuma 
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Gabarito: 1 - b,  2 - c, 3 - d, 4 - b, 5 - a, 6 - b, 7 - d, 8 - c, 9 - a, 10 - a 
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