
01. QUESTÃO 
Analise a frase e classifique o termo destacado: Era 
necessário que atravessássemos o rio. 
A) Pronome relativo. 
B) Partícula expletiva. 
C) Conjunção integrante. 
D) Conjunção subordinativa consecutiva. 
E) Pronome indefinido. 

02. 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. 

03. QUESTÃO 
Assinale a opção em que todos os vocábulos estão grafados corretamente. 
A) aspersão, extinção, infração, promoção, retensão 
B) descrição, distenção, isenção, reivindicação, rescisão 
C) cessão, exceção, isenção, submersão, absolvição 
D) comoção, resolução, expansão, distorção, absorsão 
E) apreensão, conversão, disperção, prescrição, abstenção 

04. QUESTÃO 
Quanto à poesia parnasiana, é correto afirmar que se caracteriza por 
A) buscar uma linguagem capaz de sugerir a realidade, fazendo, para tanto, 
uso de símbolos, imagens, metáforas, sinestesias, além de recursos 
sonoros e cromáticos, tudo com a finalidade de exprimir o mundo interior, 
intuitivo, antilógico e antirracional. 
B) cultivar o desprezo pela vida urbana, ressaltando o gosto pela paisagem 
campestre; elevar o ideal de uma vida simples, integrada à natureza; conter 
nos poemas elementos da cultura greco-latina; apresentar equilíbrio 
espiritual, racionalismo. 
C) apresentar interesse por temas religiosos, refletindo o conflito espiritual, 
a morbidez como forma de acentuar o sentido trágico da vida, além do 
emprego constante de figuras de linguagem e de termos requintados. 
D) possuir subjetivismo, egocentrismo e sentimentalismo, ampliando a 
experiência da sondagem interior e preparando o terreno para investigação 
psicológica. 
E) pretender ser universal, utilizando-se de uma linguagem objetiva, que 
busca a contenção dos sentimentos e a perfeição formal. 
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05. QUESTÃO 
Marque a única alternativa em que o emprego do verbo haver está correto. 
A) Todas as gotas de água havia evaporado. 
B) Elas se haverão comigo, se mandarem meu primo sair. 
C) Não houveram quaisquer mudanças no regulamento. 
D) Amanhã, vão haver aulas de informática durante todo o período de aula. 
E) Houveram casos significativos de contaminação no hospital da cidade. 

06. QUESTÃO 
É correto afirmar sobre o Trovadorismo que 
A) os poemas são produzidos para ser encenados. 
B) as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. 
C) nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. 
D) as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. 
E) as cantigas de amor são de origem nitidamente popular. 

07. QUESTÃO 
A alternativa que apresenta vocábulo onomatopeico é: 
A) Os ramos das árvores brandiam com o vento. 
B) Hum! Este prato está saboroso. 
C) A fera bramia diante dos caçadores. 
D) Raios te partam! Voltando a si não achou que dizer. 
E) Mas o tempo urgia, deslacei-lhe as mãos... 

08. QUESTÃO 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase: 
“Este é o autor ___ obra tenho simpatia e ___ gosto muito.” 
A) cuja – que 
B) de cuja – de que 
C) por cuja – de quem 
D) cuja a – que  
E) por cuja a – de quem 

09. QUESTÃO 
A oração que apresenta complemento nominal é: 
A) O povo necessita de alimentos. 
B) Caminhar a pé lhe era saudável. 
C) O cigarro prejudica o organismo. 
E) As terras foram desapropriadas pelo governo. 
D) O castelo estava cercado de inimigos 

10. QUESTÃO 
Assinale a alternativa que contém um complemento verbal pleonástico. 
A) Assistimos à missa e à festa. 
B) As moedas, ele as trazia no fundo do bolso. 
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C) Deste modo, prejudicas-te e a ela. 
D) Atentou contra a própria vida e dos passageiros. 
E) Técnica e habilidade sobram-lhe e aos adversários. 

11. QUESTÃO 
Assinale a alternativa em que a palavra “bastante(s)” está empregada 
corretamente, de acordo com a norma culta da Língua. 
A) Os rapazes eram bastantes fortes e carregaram a caixa. 
B) Há provas bastante para condenar o réu. 
C) Havia alunos bastantes para completar duas salas. 
D) Temos tido bastante motivos para confiar no chefe. 
E) Todos os professores estavam bastantes confiantes. 

12. QUESTÃO 
Assinale a alternativa que contém um grupo de palavras cujos prefixos 
possuem o mesmo significado. 
A) compartilhar - sincronizar  
B) hemiciclo - endocarpo  
C) infeliz - encéfalo 
D) transparente - adjunto  
E) benevolente - diáfano 
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