1. Em qual das alternativas abaixo a oração é
exclamativa.
a) Este vestido é o mais bonito de todos.
b) Este vestido é o mais bonito de todos!
c) Este vestido é o mais bonito de todos?
d) Este vestido é o mais bonito de todos...
2.
a)
b)
c)
d)

As palavras estão escritas corretamente em:
Advinhar, adquirir, páteo, assistente;
Adivinhar, adiquirir, pátio, assistente;
Adivinhar, adquirir, pátio, assistente;
Adivinhar, adquirir, páteo, assistente.

3.
a)
b)
c)
d)

Aponte a frase que é declarativa:
Beethoven era um gênio.
Você está com dengue?
Deus te ajude!
Não sei por que não gostas de trabalhar.

4. Aponte a alternativa em que a palavra está
acentuada incorretamente:
a) Chalé, certidão;
b) Rúbrica, rústico;
c) Ótimo, eólico,
d) Convivência, dispêndio.
5. Indique a alternativa em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
a) Venus, urubus, táxi, caráter;
b) Imóvel, martir, fórceps, fórum;
c) Ciências, jóquei, armário, item;
d) Núvem, incrivel, fútil, remédio.
6. (PCI) “Maria Rita trancou-se no seu mundo dos
sonhos”. Na frase, o “se” é um pronome
reflexivo. Assinale a alternativa que descreve
sua função sintática
a) Sujeito;
b) Objeto direto;
c) Objeto indireto;
d) Objeto direto e indireto.

7. (PCI) Assinale a alternativa correta, quanto a
classificação da seguinte oração: “Segue o teu
ritmo, não contraries a tua índole!”
a) Coordenada sindética conclusiva;
b) Coordenada sindética explicativa;
c) Coordenada sindética adversativa;
d) Coordenada assindética.
8. (Vunesp) Na frase –“ E tudo isso no horizonte
de uma geração”. – o termo em destaque
significa:
a) Proposição;
b) Confronto;
c) Paisagem;
d) Perspectiva.
9. Identifique a alternativa correta da oração a
seguir, quanto a figura de linguagem:
“O amor é como uma caravana de rosas. ”
a) Metáfora;
b) Comparação;
c) Ironia;
d) Personificação.
10. Identifique a alternativa incorreta, quanto ao
tipo de figura de sintaxe:
a) “Quem vê um fruto, Não vê um furto”/
Paronomásia;
b) Vi tudo. Vi com estes olhos. Vi para nunca mais
esquecer / Anáfora;
c) Quem com ferro fere com ferro será ferido /
Aliteração;
d) Morrer, todos haveremos de morrer / Assíndeto.
11. Assinalar a alternativa cuja oração apresenta
um pronome demonstrativo:
a) A minha casa está aberta para todos.
b) Ninguém sabe quantos eram.
c) Este é o livro que eu te dei?
d) Tuas preocupações te inquietam.

12. Assinale a escrita correta para os antônimos de
amigo, responsável, leal, legal e atento.
a) Inimigo, irresponsável, desleal, ilegal e
desatento.
b) Inimigo, iresponsável, ileal, ilegal e desatento.
c) Colega, dedicado, fiel, feliz e cuidadoso.
d) Adversário, irresponsável, desleal, ilegal e
inatento
13. Assinale as palavras escritas corretamente com
o emprego de X e CH.
a) Feixe, Luxuoso, Engrachate, Fixário, Fachada.
b) Feiche, Luchuoso, Engraxate, Fixário, Faxada.
c) Feiche, Luchuoso, Engrachate, Fixário, Faxada.
d) Feixe, Luxuoso, Engraxate, Fichário, Fachada.
14. O acento gráfico de “três” justifica-se por ser o
vocábulo:
a) Monossilábico tônico terminado em ES
b) Oxítono terminado em ES
c) Oxítono terminado em S
d) Monossilábico átono terminado em ES
15. (PCI) Complete as lacunas com a devida grafia e
aponte a alternativa correta:
Estava ________com a _______do _____.
a) Irriquieto - displicência – estrangeiro.
b) Irrequieto - displicência - estrangeiro.
c) Irriquieto - desplicência - estrangeiro.
d) Irrequieto - displisência - estranjeiro.
16. Assinale a frase incorreta quanto a
concordância verbal:
a) As pessoas continuam adoecendo por causa da
Dengue.
b) Vamos combater a proliferação do Mosquito
Aedes Aegypti.
c) Fazem anos que o mundo está indo pelo mal
caminho.
d) Existem problemas criados pelo homem.

17. (Vunesp) Considerando as regras de regência
nominal, a expressão destacada na frase: - De
fato, o rosto da atriz é um alívio estético diante
de olhos tão acostumados a peles com textura
de borracha. – pode ser corretamente
substituída, sem alteração de sentido, por:
a) Acostumados de;
b) Acostumados em;
c) Acostumados com;
d) Acostumados por.
18. (PCI) Em todas as opções, a regência verbal está
correta, EXCETO em:
a) Sempre aspirei a um futuro melhor.
b) O empregado visava a confiança do chefe.
c) Os jovens rapazes assistiram à briga
estarrecidos.
d) As circunstâncias do crime interessam à polícia.
19. (Vunesp) Assinale a alternativa em que todos
os verbos estão conjugados segundo a normapadrão.
a) Perderam seus documentos durante a viagem,
mas já os reaveram.
b) Avisem-me, se vocês verem que estão
ocorrendo conflitos.
c) Só não haverá acordo se nós propormos uma
boa indenização.
d) Antes do jantar, a criançada se entretinha com
jogos eletrônicos.
20. Assinale a alternativa que substitui as locuções
verbais em destaque por um único verbo,
mantendo o tempo verbal.
a) Maria estava saindo quando eu cheguei. (Saía)
b) Quem tinha aprontado tamanha desordem no
escritório? (Aprontou)
c) O escritor vai autografar seu novo livro na terçafeira. (Autografa)
d) Como eu ia dizendo, amanhã vai fazer um ano
que cheguei aqui. (Disse/Fez)

