
01. QUESTÃO 
Indique a opção cujo vocábulo grifado apresenta a mesma classe de 
palavras que o destacado em “Deixe sair o poeta que há em você e diga 
tudo o que seu coração mandar”. 
 
A) Ele comprou o presente da amada. 
 
B) Não o quero aqui perto de você, minha amada! 
 
C) Ele não sabia o melhor caminho para viver um grande amor. 
 
D) Não se pode esquecer tudo o que já conseguimos! 
 
E) O único sentimento o qual me interessa é o amor! 

02. QUESTÃO 
Assinale a opção correta: 
 
A) Trissilábica, a palavra maioria apresenta um tritongo e um hiato. 
 
B) Trissilábica, a palavra existem apresenta um ditongo. 
 
C) Proparoxítona, a palavra rúbrica recebe acento gráfico. 
 
D) Paroxítona, a palavra Nobel não é acentuada graficamente. 
 
E) Paroxítona, a palavra gratuito apresenta um hiato. 

03. QUESTÃO 
Assinale a única alternativa que apresenta um pronome relativo. 
 
A) “...entre nádegas perfeitas, tão bonitas que ele parou.” 
 
B) “...quando reconhecer que a mulher foi feita para você, tome-a...” 
 
C) “...o homem que seus hormônios esperavam, ...” 
 
D) “Ainda nem vira o seu rosto e sabia que era ela.” 
 
E) “Ele sentia – na garganta, no peito, onde quer que fique o diabo do 
detector –.” 

04. QUESTÃO 
Identifique a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
 
A) Marquize – contagio – espontâneo – jiló – estiagem. 
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B) Herege – obsessão – assessor - trapézio – laje. 
 
C) Agiota – lambugem – cocheira – casulo – congestão. 
 
D) Pesquisar – analizar – sintetizar – popularizar - sensibilizar. 
 
E) Macacheira – alcachofra – chuchu - berinjela. 

05. QUESTÃO 
Escolha a alternativa que completa corretamente a frase: Se você ________ 
e a sua irmã ________, talvez você ________ sua casa. 
 
A) requisesse – intervisse – reavesse.  
 
B) requeresse – intervisse – reavesse. 
 
C) requeresse – interviesse – reouvesse.  
 
D) requeresse – interviesse – reavesse. 
 
E) requisesse – intervisse – reouvesse. 

06. QUESTÃO 
As palavras grifadas no período “Mas ser senhor é triste; eu sou, senhora, 
e humildemente, o vosso servo” exercem, respectivamente, a função 
sintática de: 
 
A) predicativo do sujeito, vocativo, adjunto adverbial, núcleo do predicativo 
do sujeito. 
 
B) sujeito, vocativo, adjunto adnominal, núcleo do objeto direto. 
 
C) predicativo do sujeito, aposto, adjunto adverbial, núcleo do sujeito. 
 
D) predicativo do sujeito, aposto, adjunto adverbial, núcleo do predicativo do 
sujeito. 
 
E) sujeito, vocativo, adjunto adverbial, núcleo do sujeito. 

07. QUESTÃO 
Assinale a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por 
outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação 
entre eles. 
 
A) Metáfora  
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B) Hipérbole.  
 
C) Catacrese. 
 
D) Sinédoque.  
 
E) Antonomásia. 
 
 
 

08. QUESTÃO 
Preserva-se a correção gramatical na opção: 
 
A) Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. 
 
B) Na minha terra devem haver palmeiras, em que canta o sabiá. 
 
C) Na minha terra devem ter palmeiras, que cantam o sabiá. 
 
D) Na minha terra haviam palmeiras, onde cantava o sabiá. 
 
E) Na minha terra deve haver palmeiras, em que canta o sabiá. 

09. QUESTÃO 
Os textos dramáticos podem ser definidos como aqueles em que: 
 
A) a “voz narrativa” está entregue a um narrador onisciente. 
 
B) uma “voz particular” manifesta a expressão do mundo interior 
 
C) uma “voz particular” pertence a um personagem que conta a história. 
 
D) a “voz narrativa” está entregue às personagens. 
 
E) a “voz narrativa” exalta os feitos de um povo e de um herói. 
 

10. QUESTÃO 
O recurso sonoro utilizado na composição de poemas que consiste na 
repetição de um mesmo fonema 
consonantal é: 
 
A) Assonância. 
 
B) Aliteração. 
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C) Paronomásia. 
 
D) Paralelismo. 
 
E) Rima. 
 

11. QUESTÃO 
Julgue as frases abaixo e marque a alternativa correta: 
 
I – As palavras “está”, “baú” e “você” são acentuadas pelo mesmo motivo: 
 
II – “transformação”, “infinitamente”, “artísticos” possuem mesmo processo 
de formação de palavras. 
 
III – A divisão silábica de “varia”, “pia” e “abrupto” é: va-ri-a, pi-a, ab-rup-to. 
 
A) Somente a frase I está correta. 
B) Somente a frase II está correta. 
C) Somente a frase III está correta. 
D) Somente as frases I e II estão corretas. 
E) Nenhuma das frases acima está correta. 

12 - QUESTÃO 
Durante o ________, os namorados admiravam a ________ flautista com a 
________ de ________ a paixão. 
 
A alternativa que melhor completa o período é: 
 
A) conserto, insipiente, tensão, ascender. 
B) concerto, incipiente, tensão, ascender. 
C) conserto, incipiente, tenção, ascender. 
D) concerto, incipiente, tenção, acender. 
E) concerto, insipiente, tenção, acender 

 

 

 

 

 

 

 

http://projeto-militar.blogspot.com.br/2016/05/11-questao.html
http://projeto-militar.blogspot.com.br/2016/05/12-questao.html


GABARITO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

D B C B C A D E D B 

11 12         

C E         
 


