
 
Prova de Português 
 
Questão 01 – Gabarito A  
 
- “o” , o verbo “desmentir” é transitivo direto, portanto não cria condições para a ocorrência da crase. 
- “a”, aparece apenas o artigo “a”, pois se trata de sujeito. 
- “à” , “restrição” que fizeram “ao hino”. 
- “a” diante de palavra pluralizada, se o “a” estiver no singular, não ocorre crase. 
 
 
Questão 02 – Gabarito B 
 
É a única que encontra suporte no texto. “A letra do hino é antiga, solene, ...”; “Suas anástrofes e seus cacófatos até hoje aturdem as 
crianças.” 
 
 
Questão 03 – Gabarito C 
 
I – Errada, pois a expressão sugere justamente o oposto: houve muitas lutas e guerras. 
II – Errada, já que o parágrafo não faz alusão à escola. 
III – Certa, como se observa no fragmento “E um pouco por desconfiar que sempre vivemos deitados...” 
 
 
Questão 04 – Gabarito B  
 
Por eliminação, as alternativas D e E ficam facilmente descartadas, já que o termo “queimada” não substitui adequadamente, no texto, 
a palavra “inflamada”. As alternativas A e C apresentam a palavra “velho” como sinônimo de “antiga”, que, noutro contexto, seria 
correto. Entretanto, por referir-se à letra do hino nacional brasileiro, o termo mais apropriado é “antiquada”. 
 
 
Questão 05 – Gabarito B 
 
(F) A expressão “assim que” é conjunção subordinativa temporal. 
(V) O nexo QUE, substituído por “os quais” , prova que é um pronome relativo. 
(V) O nexo QUE, substituído por “os quais” , prova que é um pronome relativo. 
(F) O nexo QUE é conjunção integrante. 
(F) O nexo QUE é conjunção integrante. 
 
 
Questão 06 – Gabarito E  
 
Nas três afirmativas, as expressões “um famoso jornal da Inglaterra” , “ele”  e “o jornal” poderiam substituir “The Guardian”. 
 
 
Questão 07 – Gabarito C  
 
A conseqüência da desclassificação da seleção francesa foi a retirada do hino nacional francês do evento. 
 
 
Questão 08 – Gabarito C 
 
I – Ao contrário. A afirmação feita é a de que, eliminado o hino francês, o brasileiro passa a ser o melhor. 
II – A expressão “o mais” é um superlativo absoluto, indicando que o hino brasileiro supera os demais. 
III – A palavra “desfavoravelmente” indica que a belicosidade é inferior à beleza e ao estímulo aos sentimentos nacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questão 09 – Gabarito A 
 
(1) AGORA é um adjunto adverbial pequeno. As vírgulas são facultativas e dependem da ênfase que se queira dar ou não à palavra. 
(2) “... que Joaquim Osório Duque Estrada escreveu” é uma oração restritiva, cujo objetivo é limitar o substantivo anterior. 
(2) A expressão “não raro jingoístas” é uma observação do autor; deve, portanto, ficar entre vírgulas. 
(2) Itens de uma série devem ser separados por vírgulas. 
(1) “um pouco” é considerado adjunto adverbial pequeno, o que permite a utilização ou não das vírgulas. 
 
 
Questão 10 – Gabarito A  
 
“da competição” é adjunto adverbial, enquanto as outras expressões são adjuntos adnominais. 
 
 
Questão 11 – Gabarito E  
 
I – Incorreta, pois, na palavra “invencível” , o prefixo IN indica negação e, nas demais, não tem esse sentido. 
II – Correta, pois ambas contêm o prefixo HIPER, que indica superioridade, excesso. 
III – Correta. Todas as palavras derivam de “melodia” . 
 
 
Questão 12 – Gabarito A  
 
I – Correta, pois, realmente, confirma que os naturalistas dependem dos moradores locais para realizarem suas pesquisas. 
II – Errada, pois diz que os historiadores não têm conhecimento dos relatos dos naturalistas, porém o texto afirma que eles 
desconsideram os relatos dos naturalistas sobre as culturas locais. 
III – Errada, porque o texto não menciona casos de espoliação dos nativos pelos naturalistas. 
 
 
Questão 13 – Gabarito A 
 
I – Os nexos “e” e “bem como” estabelecem relação de adição, logo o significado seria mantido. 
II – Ocorreria alteração de significado. 
III – Ocorreria alteração de significado. 
 
 
Questão 14 – Gabarito D 
 
 “Seu” (l. 22) retoma “cientistas como Alfred Wallace, Henry Bates e Louis Agassy” (o trabalho desses cientistas), e não “habitantes 
locais”. 
 
 
Questão 15 – Gabarito D 
 
No período “Com freqüência, eles descrevem as populações locais como iletradas e ignorantes; porém, delas dependia, em boa 
medida, o êxito das expedições dos naturalistas” , se a expressão destacada fosse colocada no singular, os adjetivos “iletrados” , 
“ignorantes” e o pronome contido na expressão “delas” também deveriam ser flexionados no singular porque referem-se à expressão 
destacada. 
 
 
Questão 16 – Gabarito D 
 
Visto tratar-se de, em “contribuíram”, “i”sozinho na sílaba, formando hiato, e, em “conteúdos”, “u”sozinho na sílaba, formando hiato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questão 17 – Gabarito D (apenas I e II) 
 
I – Os verbos “percorrer” e “palmilhar” são transitivos diretos, por isso podem ser substituídos um pelo outro, sem que isso acarrete 
mudança na estrutura do período. 
II – Tanto o verbo “contribuir” quanto o verbo “ajudar” podem reger a preposição COM. 
III – O verbo “haver” está empregado no sentido de existir, logo é impessoal, mantendo-se no singular. Caso fosse substituído pelo 
seu equivalente, existir, permaneceria no singular, porque o sujeito deste verbo , “o previsível apoio logístico e de infra-estrutura” , 
também está no singular. 
 
 
Questão 18 – Gabarito C  
 
“Viriam a ser sistematizados” dá idéia de um acontecimento que, previsivelmente, se realizaria no futuro, e isso é confirmado apenas 
por “seriam sistematizados” , que encerra o mesmo sentido. 
 
 
Questão 19 – Gabarito B 
 
A palavra “naturalistas”faz parte do adjunto adnominal “trabalho de campo dos naturalistas” (l. 5). Além disso, não há sujeito 
preposicionado. 
 
 
Questão 20 – Gabarito C 
 
Trata-se de uma questão de grafia, que depende do conhecimento do aluno. 
 
 
Questão 21 – Gabarito C 
 
NÃO é a alternativa A, porque o autor não escreve sobre falsidade, mas, sim, sobre a contradição humana. 
NÃO é a alternativa B, porque o adjetivo “tradicional” é atribuído à cultura islâmica. 
É a alternativa C, porque o substantivo “contradição”permeia o texto, constituindo-se a palavra chave (l. 22 a 28); l. 33 a 37; l. 38 a 
43). 
NÃO é a alternativa D, porque o autor não se refere ao soldado como fraco, mas, sim, à sua humanidade (l. 16). Além disso, em 
nenhum momento afirma ser “total a ausência de alternativas num país devastado”. 
NÃO é a alternativa E, porque, ao longo do texto, o autor não se refere a Abdul como “perplexo” ante a divisão Islamismo e 
Cristianismo, nem mesmo afirma ter o soldado consciência disso. 
 
 
22. Questão 22 – Gabarito D 
 
Na alternativa I, a expressão interrogativa entre parênteses não permite subentender que o pedido de Abdul fora atendido logo em 
seguida. 
Já as afirmativas II e III – embasadas na palavra “oficialmente” e na expressão “em princípio” , respectivamente, estão plenamente de 
acordo com aquilo que se pode implicitar a partir da relação de tais termos com o contexto apresentado. 
 
 
Questão 23 – Gabarito E 
 
 “Tem-se levantado”indica fato iniciado no passado, que apresenta continuidade no presente (Pretérito Perfeito Composto do 
Indicativo), ao passo que “levantara-se”(Pretérito mais-que perfeito do Indicativo) indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já 
passada. 
 
 
Questão 24 – Gabarito E 
 
As três afirmativas estão corretas, visto que: 
* o nexo adversativo da frase original é substituído por outros igualmente adversativos: Ëntretanto”, “Contudo”e “Porém”; 
* a relação de causa, presente em “pois a cristandade está diluída na modernidade”, está mantida em em ëstando a cristandade diluída 
na modernidade”(reduzida), em “como a cristandade...” (como = porque) e em “em virtude de a cristandade...”(em virtude = por causa 
de). 
 



 
Questão 25 – Gabarito A 
 
Os verbos SER (sou) e RESUMIR (resume) estão no presente do indicativo no discurso direto e passam para o imperfeito do 
indicativo no discurso indireto, mantendo o sentido original. 
 
 
Questão 26 – Gabarito D  
 
I – Errada, porque essas palavras não pertencem à mesma família. 
II – Certa, pois EX e IN são antônimos (fora e dentro). 
III – Certa, pois são palavras da mesma família. 
 
 
Questão 27 – Gabarito B 
 
A palavra “aos” é a combinação da preposição A, exigida pelo verbo “dissesse” , com o pronome demonstrativo OS. Ao substituir-se 
o pronome OS por AQUELES, é necessário manter-se a preposição A, portanto a palavra correta para substituir AOS seria 
ÀQUELES. 
 
 
Questão 28 – Gabarito E 
 
“contudo” é a única conjunção que indica oposição, enquanto as outras indicam conclusão. 
 
 
Questão 29 – Gabarito D  
 
I – Errada, pois o sentido se manteria inalterado, mesmo que a palavra APENAS fosse deslocada. 
II – Certa, pois indica que a abundância de bugiganga é algo atrativo. 
III – Certa, pois o futuro do presente, sob a forma de pergunta, está propondo uma dúvida, que é também a idéia do futuro do 
pretérito. 
 
 
Questão 30 – Gabarito B  
 
I – Errada, pois o autor do texto, provavelmente, soube o nome do soldado por relatos jornalísticos. 
II – Correta, pois, realmente, o nome do indivíduo indica personalização e veracidade do relato. 
III – Errada, pois o texto enfatiza um caso especial, mas não elimina outros.   
 


