
01. QUESTÃO 
Assinale a alternativa certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de 
crase. 
 
a) Estarei sempre a disposição dos senhores. 
b) Ele disse que viria à partir de hoje. 
c) Nas férias, iria à terra dos meus sonhos. 
d) O homem de quem lhe fale estava à cavalo. 
e) Ela saiu do escritório as pressas. 

02. QUESTÃO 
Há um caso típico de palavra formada por composição em 
 
A) aguardente. 
B) pesca. 
C) amanhecer. 
D) perigosamente. 
E) repatriar. 

03. QUESTÃO 
Identifique a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 
 
A) disenteria – privilégio – excêntrico – superstição – empecilho 
B) imprescindível – pajem – discussão – estrupo – mendingo 
C) enxarcar – pesquisar – frustração – bugiganga – acumpuntura 
D) prazeirosamente – consciência – cônjuge – salchicha – exceção 
E) fingimento – encapuzar – beneficiente – aterrisagem – compania 

04. QUESTÃO 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do parágrafo a 
seguir. 
 
O chefe perguntou-lhe ____ chegara atrasado, já antevendo a explicação 
de sempre:_____o trem não cumpriu o horário;_____o trânsito estava muito 
lento; e os engarrafamentos_____passara eram infindáveis. 
 
A) por que - porque - porque - por que 
B) por que - por que - porquê - porque 
C) por que - por que - porque - porquê 
D) porquê - porque - por que - por que 
E) porque - por que - porque – porque 

05. QUESTÃO 
Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. 

http://projeto-militar.blogspot.com.br/2015/06/01-questao_25.html
http://projeto-militar.blogspot.com.br/2015/06/02-questao_25.html
http://projeto-militar.blogspot.com.br/2015/06/03-questao_25.html
http://projeto-militar.blogspot.com.br/2015/06/04-questao_25.html
http://projeto-militar.blogspot.com.br/2015/06/05-questao_25.html


 
A) A aluna estava meia desconfiada de suas colegas. 
B) Compareceram menas pessoas do que esperávamos. 
C) Na sala havia bastantes candidatos aguardando. 
D) É proibido a entrada de pessoas sem identificação. 
E) Seguem anexos aos currículos as cópias dos documentos. 

06. QUESTÃO 
Em relação ao uso dos pronomes pessoais, todas as alternativas abaixo 
estão de acordo com a norma culta 
da Língua Portuguesa, exceto em: 
 
A) Vossa Excelência é generoso em dar-me vosso apoio. 
B) Amigo, dá-me um cigarro. 
C) Pedi-lhe um favor e ainda não tive resposta. 
D) Ela nunca te revelou o que sentia. 
E) Eles guardam as sobras e dão-nas para o cachorro. 

07. QUESTÃO 
A obra literária que marca o final do Romantismo e o início do Realismo no 
Brasil é 
 
A) “Suspiros Poéticos e Saudades”, de Gonçalves de Magalhães. 
B) “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo. 
C) “O Guarani”, de José de Alencar. 
D) “O Ateneu”, de Raul Pompéia. 
E) “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis. 

08. QUESTÃO 
Em "A arte _______________ é a expressão das contradições e do conflito 
espiritual do homem da 
época.", qual a alternativa que completa corretamente a lacuna? 
 
A) clássica 
B) barroca 
C) romântica 
D) árcade 
E) parnasiana 

09. QUESTÃO 
A alternativa em que podemos encontrar um exemplo de catacrese (figura 
de linguagem) é: 
 
A) Aquela menina é um doce de pessoa. 
B) Estou lendo Fernando Pessoa ultimamente. 
C) Coloque dois dentes de alho na comida. 
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D) Estava triste e chorou rios de lágrimas. 
E) Ela faz tortas como ninguém. 

10. QUESTÃO 
Assinale a opção que segue o padrão culto da língua. 
A) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem 
suficientes opções que evitem atos mal sucedidos. 
B) Seus projetos de vida são os mais bem elaborados, pois garantem 
suficientes opções que evitem atos mal sucedidos. 
C) Seus projetos de vida são os mais bem elaborados, pois garantem 
suficiente opções que evitem atos mal sucedidos. 
D) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem 
suficientes opções que evitem atos mau sucedidos. 
E) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem 
suficiente opções que evitem atos mau sucedidos. 

11. QUESTÃO 
Nas orações “A poetisa está emocionada” e “Ela está à janela”, os 
predicados classificam-se, respectivamente, como 
A) verbal e verbal. 
B) nominal e nominal. 
C) verbo-nominal e verbo-nominal. 
D) verbal e nominal. 
E) nominal e verbal. 

12. QUESTÃO 
Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo 
significado do prefixo destacado na palavra “inverdades":  
A) afônico  
B) iminente  
C) encéfalo  
D) anteposto  
E) introvertido 

13. QUESTÃO 
Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal:  
A) O bom cidadão obedece as leis e os regulamentos.  
B) O caçador visou ao alvo, disparou o tiro, mas não acertou.  
C) Assistimos o desfile cívico ao lado do palanque das autoridades.  
D) Lembrei a resposta correta no último minuto de prova.  
E) O estabelecimento de ensino já informou aos alunos das notas das 
provas finais. 

14. QUESTÃO 
Marque a alternativa que apresenta informação correta sobre autor e obra 
representativos da literatura brasileira 
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A) Aluísio de Azevedo escreveu “O Cortiço”, obra em que fica evidente a 
zoomorfização das personagens. 
B) Machado de Assis escreveu “Dom Casmurro”, romance idealista sobre a 
experiência do amor inacessível. 
C) Raul Pompéia escreveu “Lira dos Vinte Anos”, e é um representante do 
mal-do-século no Romantismo. 
D) Gregório de Matos escreveu peças teatrais populares e de conteúdo 
religioso para catequizar os indígenas. 
E) Olavo Bilac escreveu “Navio Negreiro” e “Vozes da África”, poemas com 
evidentes intenções abolicionistas. 

15. QUESTÃO 
A forma fixa caracterizada por versos heroicos ou alexandrinos dispostos 
em duas quadras e dois tercetos é chamada: 
A) haicai.  
B) oitava.  
C) soneto.  
D) décima.  
E) espinela. 

16. QUESTÃO 
Assinale a opção em que todas as palavras têm, em sua sílaba tônica, uma 
vogal nasal:  
A) alemã, ombro, penumbra, elefante  
B) campo, ímã, órfã, cantado  
C) bomba, andar, combate, cambada  
D) mundo, inchado, empresa, âmbar  
E) pombo, chumbo, planta, plantio 

17. QUESTÃO 
A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva é:  
A) Come-se bem neste restaurante.  
B) Precisa-se de operários.  
C) A maior parte das reservas florestais foi destruída.  
D) O menino feriu-se.  
E) Poucos viram o acidente 

18.QUESTÃO 
O tipo de sujeito presente na oração “Todas as profissões têm sua visão do 
que é felicidade” é : 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito indeterminado. 
C) Sujeito simples. 
D) sujeito composto. 
E) Oração sem sujeito. 
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19. QUESTÃO 
No período " Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela 
sua desgraça”, os vocábulos em destaque são, respectivamente 
A) adjetivo e substantivo. 
B) pronome indefinido e adjetivo. 
C) pronome adjetivo e substantivo. 
D) substantivo e adjetivo.  
E) advérbio de intensidade e substantivo. 

20. QUESTÃO 
Na frase: “Faria isso mil vezes novamente, se fosse preciso.”, encontra-se a 
seguinte figura de linguagem 
A) metáfora. 
B) hipérbole. 
C) eufemismo. 
D) antítese. 
E) personificação. 
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