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1.  CONHECIMENTOS GERAIS
01. Utilize o texto abaixo para responder a questão.

Texto III

 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclui a proteção 
de dados pessoais como direito fundamental do cidadão, aprovada pelo 
Senado nesta semana, é extremamente relevante para os dias de hoje, 
de acordo com o professor da Singularity University e especialista em 
digital, Ricardo Cavallini.

 Em entrevista à CNN, ele afirmou que o conceito de privacidade 
mudou muito. “No mundo conectado, tudo é gravado, ninguém mais 
será anônimo, não tem mais escolha, a cada milissegundo tem alguém 
capturando dados sobre a gente, com quem fala, onde está, por onde 
passa”, explicou.

(Matéria publicada em 22/10/2021.Disponível em: 

https://www.cnnbrasil. com.br/

business/privacidade-e-protecao-de-dados-hoje-são

-sinonimo-deliberdade-diz-especialista/Acesso em 07/12/2021) 

Considere o emprego do acento grave em “A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC)” e “Em entrevista à CNN” e as relações sintáticas 
estabelecidas entre os termos. Pode-se notar uma ocorrência em contexto 
sintático semelhante em: 

a) Lutamos pelo direito à literatura. 

b) Reuniam-se à noite para a festa. 

c) À medida que se viam, gritavam. 

d) Entregou à filha suas memórias.

e) Assistiram à televisão com atenção.

02. Utilize o texto abaixo para responder a questão.

Texto I

 Os caminhões chegaram às sete e meia e todas as famílias que res-
tavam na favela havia muito tempo já estavam de pé. Era difícil continuar 
na cama. Desde os bons tempos, as mulheres levantavam bem cedo para 
a lavagem das roupas, para o apanho da água, para o preparo das pobres 
marmitas. Os homens também. Uns saíam para o trabalho. Outros, em 
busca do primeiro gole de cachaça no balcão do armazém de sô Ladislau, 
[...]. As crianças maiores acordavam cedo também, trazendo nos olhos 
e no estômago a desesperada expectativa. Será que hoje tem pão? Os 
menores, os nenéns brigando com a vida, dando socos no ar exigindo o 
peito da mãe ou a mamadeira completada com mais água sempre.

(Conceição Evaristo, Becos da Memória, p.168)

No contexto em que se encontram, os vocábulos destacados em 
“para a lavagem das roupas, para o apanho da água, para o preparo das 
pobres marmitas” devem ser classificados, morfologicamente, como: 

a) verbos.

b) adjetivos.

c) pronomes.

d) substantivos.

e) advérbios. 

03. De acordo com as regras normativas pertinentes à Língua Portuguesa 
do Brasil, observe a explicação dada sobre uma das pontuações utili-
zadas na representação do discurso.
__________ representa uma maior pausa do que a marcada 

pela vírgula, comumente utilizada. Seu uso ocorre para separar orações 
coordenadas quanto muito longas. Sua função é a de conceder clareza 
em uma frase, principalmente a fim de organizar os itens apresentados.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

a) Ponto e vírgula. 

b) Ponto final.

c) Trema.

d) Dois pontos. 

e) Hífen.

04. O Sueco mudará para uma nova residência no próximo mês. Ele 
elaborou uma lista com algumas pendências a serem solucionadas 
antes de sua mudança. Leia atentamente as alternativas abaixo e 
assinale, dentre as palavras em destaque, a única que apresenta 
uma palavra contendo desvio ortográfico.
a) Reivindicar a alteração do endereço residencial junto ao banco.

b) Solicitar a compania elétrica o religamento da energia

c) Pintar a fachada.

d) Retirar o enxame de abelhas da varanda.

e) Verificar o funcionamento de registro de água.

05. Observe atentamente os hábitos do Sueco. Considerando-se a norma 
culta da Língua Portuguesa e o uso dos acentos ortográficos, assinale 
a alternativa em que há desvio a essas normas.
a) O Sueco está tranqüilo, pois contratou uma empresa de 

mudanças.

b) A empresa de mudanças teve dificuldade em embalar o 
micro-ondas.

c) Como consequência, quebraram o eletrodoméstico.

d) O Sueco reclamou sobre a infraestrutura da empresa de 
mudanças.

e) A empresa marcou ao meio-dia, mas chegou quase duas horas 
depois.

Texto I

A Mulher do Vizinho
 Contaram-me que na rua onde mora (ou morava) um conhecido 

e antipático general de nosso Exército morava (ou mora), também um 
sueco cujos filhos passavam o dia jogando futebol com bola de meia. 
Ora, às vezes acontecia cair a bola no carro do general e um dia o general 
acabou perdendo a paciência, pediu ao delegado do bairro para dar um 
jeito nos filhos do sueco.

 O delegado resolveu passar uma chamada no homem, e intimou-o 
a comparecer à delegacia.

 O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e pelo aspecto não 
parecia ser um importante industrial, dono de grande fábrica de papel (ou 
coisa parecida), que realmente ele era. Obedecendo a ordem recebida, 
compareceu em companhia da mulher à delegacia e ouviu calado tudo o 
que o delegado tinha a dizer-lhe. O delegado tinha a dizer-lhe o seguinte:

 - O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país 
pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar numa coisa chamada 
AUTORIDADES CONSTITUÍDAS? Não sabe que tem de conhecer as leis do 
país? Não sabe que existe uma coisa chamada EXÉRCITO BRASILEIRO que 
o senhor tem de respeitar? Que negócio é este? Então é ir chegando assim 
sem mais nem menos e fazendo o que bem entende, como se isso aqui 
fosse casa da sogra? Eu ensino o senhor a cumprir a lei, ali no duro: dura 
lex! Seus filhos são uns moleques e outra vez que eu souber que andaram 
incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar gringos 
feito o senhor.
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 Tudo isso com voz pausada, reclinado para trás, sob o olhar de 
aprovação do escrivão a um canto. O sueco pediu (com delicadeza) licença 
para se retirar. Foi então que a mulher do sueco interveio:

 - Era tudo que o senhor tinha a dizer a meu marido?

 O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento.

 - Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o 
senhor. Meu marido não e gringo nem meus filhos são moleques. Se por 
acaso incomodaram o general ele que viesse falar comigo, pois o senhor 
também está nos incomodando. E fique sabendo que sou brasileira, sou 
prima de um major do Exército, sobrinha de um coronel, E FILHA DE UM 
GENERAL! Morou? Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em 
seco e balbuciar humildemente:

 - Da ativa, minha senhora?

 E ante a confirmação, voltou-se para o escrivão, erguendo os 
braços desalentado:

 - Da ativa, Motinha! Sai dessa… 
Fernando Sabino

06. As classes de palavras possuem formações sufixais. Retorne ao texto 
“A Mulher do vizinho” e observe a lista das palavras abaixo em seu 
contexto. Assinale a alternativa que apresenta a única em que o 
sufixo “-ADO” é formador de um substantivo.
a) Reclinado.

b) Delegado. 

c) Espantado.

d) Desalentado. 

e) Descuidado. 

07. Analise cuidadosamente todos os substantivos grafados abaixo 
e quanto a sua classificação, assinale a alternativa que os 
apresenta incorretamente.
I. Guarda-chuva.

II. Girassol.

III. Café.

IV. Cafeteira.

a) Guarda-chuva é um substantivo composto. 

b) Girassol é um substantivo simples.

c) Café é um substantivo primitivo.

d) Cafeteira é um substantivo derivado.

08. Leia atentamente a seleção de frutas abaixo. Considerando-se a 
norma culta da Língua Portuguesa e o uso dos acentos ortográficos, 
assinale a alternativa em que há desvio a essas normas.
a) Abacaxí.

b) Açaí.

c) Cajá.

d) Maracujá.

Você é mais tênis ou frescobol?

O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. 
E a sua derrota se revela no seu erro: o outro foi incapaz de devolver a 
bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que 
tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário, e é justamente para 
aí que ele vai dirigir a sua cortada - palavra muito sugestiva, que indica 
o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. O prazer 
do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo 
não pode mais continuar porque o adversário foi colocado fora de jogo. 
Termina sempre com a alegria de um e a tristeza de outro.

O frescobol se parece muito com o tênis: dois jogadores, duas 
raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum 
dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de 
propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa, no 
lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário porque 
não há ninguém a ser derrotado. Aqui ou os dois ganham ou ninguém 
ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra - pois o que se deseja é 
que ninguém erre. O erro de um, no frescobol, é (...) um acidente lamen-
tável que não deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir 
e vir, ir e vir, ir e vir... E o que errou pede desculpas; e o que provocou o 
erro se sente culpado. Mas não tem importância: começa-se de novo este 
delicioso jogo em que ninguém marca pontos...

Adaptado de “Você é mais tênis ou frescobol?” - Rubem Alves.

09.  Utilize o texto acima para responder à questão.
No decorrer do texto, o autor utiliza o adjetivo “sádico”. Assinale a 

alternativa que apresenta um significado equivalente ao adjetivo citado.

a) Compassivo.

b) Perverso.

c) Indulgente.

d) Aprazível.

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas INCORRETAMENTE:
a) Vírgula, ônibus, lâmpada, mobília.

b) Idéia, embarcaçâo, farófa, legál.

c) Rã, contrário, português, família.

d) Próprio, reunião, silêncio, auxílio. 

11. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
escritas INCORRETAMENTE:
a) Cerâmica, sereno, cerimônia, sertanejo.

b) Lampião, utilizar, pêssego, atualizar

c) Jornal, enchente, veloz, limpeza.

d) Dezenho, modernisar, senário, censação.

12. Lourdes aproveitou as longas férias para ir ao nordeste, visitar os 
pais. A este respeito, assinale a alternativa correta:
a)  “Lourdes” não é um nome próprio, é um nome simples.

b) A palavra “aproveitou” é uma ação, um verbo.

c) Em “longas férias”, “longas” é um nome, e “férias” é uma 
qualidade.

d) A palavra “pais” é um nome composto. 

Texto III

Considere o texto abaixo para responder à questão.

Academia Brasileira de Letras inclui novas palavras no vocabulário 
atualizado da língua portuguesa

Sororidade, home office, lockdown e feminicídio são apenas alguns 
dos mil novos termos incluídos no Volp

 Criptomoeda, feminicídio, homoparental, infodemia e sororidade. 
O que essas palavras têm em comum? Além de serem usadas pelos brasi-
leiros, elas vão constar, pela primeira vez, no Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa (Volp), da Academia Brasileira de Letras.[...]

 A Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL, presidida por 
Evanildo Bechara, vem reunindo novos vocábulos colhidos em textos lite-
rários, científicos e jornalísticos ou recebidos como sugestão por quem 
consulta o Volp.[...]
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 Telemedicina, ciberataque, judicialização, Covid-19, pós-verdade, 
negacionismo, necropolítica, gentrificação e ciclofaixa também são ver-
betes acrescidos ao Volp. Ainda foram registrados novos estrangeirismos 
como botox, bullying, compliance, crossfit, home office, lockdown, podcast 
e emoji.

 De acordo com a ABL, muitos dos acréscimos feitos no Volp se 
referem a termos oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico, 
do contexto da pandemia do novo coronavírus, do registro mais abran-
gente de nomes de povos indígenas, assim como de termos técnicos das 
diversas áreas do conhecimento e novos vocábulos de uso comum, sempre 
de acordo com os critérios de formação de palavras da línguapadrão.

 O Volp é um levantamento de palavras existentes na língua, com 
indicação da grafia correta. Com 382 mil entradas, o novo Volp tem mil 
palavras novas, além de correções e informações complementares nos 
verbetes, como acréscimos de ortoépia (pronúncia correta), variadas 
possibilidades de plural e, em alguns casos, significados diversos para 
palavras que têm a mesma grafia ou mesma pronúncia (homonímia) ou 
grafia e pronúncia parecidas (paronímia), visando desfazer dúvidas e 
ambiguidades.

(Disponível: https://www.gaz.com.br/

academia-brasileirade-letras-inclui-novas-palavras-no-vocabulario-atualizadoda-
-lingua-portuguesa/. Acesso em: 30/07/2021)

13. No quarto parágrafo do texto, empregou-se a expressão “De acordo 
com” para introduzir uma ideia. Segundo a Gramática Tradicional, 
tal expressão deve ser classificada como locução: 
a) adverbial

b) conjuntiva

c) adjetiva

d) prepositiva

Texto III

Considere o texto abaixo para responder à questão.

Academia Brasileira de Letras inclui novas palavras no vocabulário 
atualizado da língua portuguesa

Sororidade, home office, lockdown e feminicídio são apenas alguns 
dos mil novos termos incluídos no Volp

 Criptomoeda, feminicídio, homoparental, infodemia e sororidade. 
O que essas palavras têm em comum? Além de serem usadas pelos brasi-
leiros, elas vão constar, pela primeira vez, no Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa (Volp), da Academia Brasileira de Letras.[...]

 A Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL, presidida por 
Evanildo Bechara, vem reunindo novos vocábulos colhidos em textos lite-
rários, científicos e jornalísticos ou recebidos como sugestão por quem 
consulta o Volp.[...]

 Telemedicina, ciberataque, judicialização, Covid-19, pós-verdade, 
negacionismo, necropolítica, gentrificação e ciclofaixa também são ver-
betes acrescidos ao Volp. Ainda foram registrados novos estrangeirismos 
como botox, bullying, compliance, crossfit, home office, lockdown, podcast 
e emoji.

 De acordo com a ABL, muitos dos acréscimos feitos no Volp se 
referem a termos oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico, 
do contexto da pandemia do novo coronavírus, do registro mais abran-
gente de nomes de povos indígenas, assim como de termos técnicos das 
diversas áreas do conhecimento e novos vocábulos de uso comum, sempre 
de acordo com os critérios de formação de palavras da línguapadrão.

 O Volp é um levantamento de palavras existentes na língua, com 
indicação da grafia correta. Com 382 mil entradas, o novo Volp tem mil 
palavras novas, além de correções e informações complementares nos 

verbetes, como acréscimos de ortoépia (pronúncia correta), variadas 
possibilidades de plural e, em alguns casos, significados diversos para 
palavras que têm a mesma grafia ou mesma pronúncia (homonímia) ou 
grafia e pronúncia parecidas (paronímia), visando desfazer dúvidas e 
ambiguidades.
(Disponível: https://www.gaz.com.br/academia-brasileirade-letras-inclui-novas-pa-

lavras-no-vocabulario-atualizadoda-lingua-portuguesa/. Acesso em: 30/07/2021)

14. O ensino das classes gramaticais, quando muito pragmático, pode 
provocar várias dúvidas. Por exemplo, quanto ao vocábulo destacado, 
em “O Volp é um levantamento de palavras existentes na língua” 
(5º§), tem-se um substantivo que expressa:
a) uma ação

b) uma circunstância

c) um estado

d) uma substituição

15. Muitos anos depois da publicação de Quarto de despejo, diário de 
uma favelada, novas escritoras negras brasileiras, inspiradas na obra 
de Carolina Maria de Jesus, formam o livro Carolinas: a nova geração 
de escritoras negras brasileiras, publicado em 2021, do qual se extrai 
o texto abaixo.

Entre a rua, este quarto e o ser
(Camila de Oliveira Silva)

Recebo a manhã de pé. Consciente da minha insone madrugada, eu 
estou à beira das 6h. Pressinto o dia longo, que vai arrastar esse corpo que 
sequer se esticou. Pronto o café, pronta uma manhã e nem importa que eu 
não esteja preparada para absolutamente nada hoje. Alguma vez já quis 
pedir ao dia que me levante. Não sei seguir por essa hora em chamas, nesse 
amarelo que cai sobre o dia, que não me socorre. Às vezes, antes de ir à rua, 
me pego querendo ir direto para a noite. Algo me vem em cheio nessas horas 
e não é a saudade que ontem, sem razão, me consumia de vida e morte. 

E de repente já estou na rua, rumando, rearrumando e esfregando 
meus olhos secos. Esforçando em segurar lágrimas e sabendo que preciso, 
agora, despejar meu olhar sobre o mundo: o mais seco que eu quiser. 
Desejo despejar meu olhar dentro dos olhos de todo mundo. Ando, e 
sinto que os passos só escorrem para alcançar sentido. Quando estou 
aqui, parece que a rua é tudo o que tenho, sou e tudo o que sobrei. [...] 

(LUDEMIR, Julio (org.). Carolinas: a nova geração de escritoras negras brasileiras. 
Rio de Janeiro: Bazar do Tempo: Flup, 2021)

O título do texto, além de ser constituído por substantivos, também 
apresenta outros vocábulos que cumprem papéis específicos. Dentre esses 
vocábulos, assinale o único que indica uma relação de proximidade entre 
o substantivo e o emissor do texto.

a)  “entre”.

b) “a”.

c) “este”. 

d) “o”.

16. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as 
lacunas.
Moro________São Paulo e assisto frequentemente _________ 
partidas do meu time no estádio do Pacaembu. No próximo ano, 
servirei___________exército.

a) em / as / o.

b) a / às / o. 

c) na / as / ao.

d) em / às / ao.


