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Simulado de Português – Fonemas e Letras 
(FUNDATEC/Prefeitura de Gramado - RS/2019) 

01) Considerando o emprego do vocábulo “perenes” (l. 10), analise a assertiva abaixo: 
O vocábulo é uma paroxítona e pode ser classificado como polissílabo. 

Comentário: 
 
Perenes: Pe-re-nes. (Trissílaba e Paroxítona). 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/SEDF/2018) 
02) Considerando o tema tratado no texto e a função da linguagem nele predominante, julgue o seguinte 
item. 
São dissílabas as palavras “impõe” e “outro”, ao passo que “realidade” tem quatro sílabas. 

Comentário: 
 
Impõe: Im-põe. (2 sílabas) 
Outro: Ou-tro. (2 sílabas) 
Realidade: Re-a-li-da-de. (5 sílabas) 
 
Gabarito: Errado. 

(COMVEST UFAM/UFAM/2016) 
03) A divisão silábica de “caatinga” é ca-a-tin-ga; a de “subliminar” é su-bli-mi-nar. 

Comentário: 
 
Caatinga: Ca-a-tin-ga. 
 
Subliminar: Sub-li-mi-nar. 
 

Prefixos Bis, Dis, Sub, Cis, Trans, Super, Ex, Inter 

Prefixos Bis, Dis, Sub, Cis, Trans, Super, Ex, Inter + Consoante = Sílaba Separada. 
 
Ex: Bis-ne-to; Sub-li-mi-nar; Sub-li-nhar; Cis-pla-ti-no; Dis-cor-dar. 
 
Prefixos Bis, Dis, Sub, Cis, Trans, Super, Ex, Inter + Vogal = Consoante se une a vogal. 
 
Ex: Bi-sa-vó; Su-pe-ra-do;  

 
Gabarito: Errado. 

(INSTITUTO AOCP/SES-DF/2018) 
04) Em “impregnam”, destaca-se um encontro consonantal perfeito e um ditongo nasal. 

Comentário: 
 
Im-preg-nam: Encontro Consonantal Perfeito (Pr); Ditongo nasal (am – Som de: ãu) 
 

Encontro Consonantal 

Trata-se da união de consoantes no mesmo vocábulo. O Encontro Consonantal pode ocorrer: 
* Na mesma sílaba (Encontro Consonantal Perfeito): Cla-ro; Pra-to; Tra-to; Blu-sa; Pla-ne-ta; Pri-mo; Gra-
ma-do; Pneu; La-vra; Fran-go; Mne-mô-ni-co; Psi-có-lo-go. 
 
* Em Sílabas vizinhas (Encontro Consonantal Imperfeito): Car-ta; Par-to; De-ter-mi-na-do; Car-ní-vo-ro; 
Ser-vo. 

OBS: Uma palavra pode ser foneticamente considerada Encontro Consonantal.  
 
Ex: Tóxico; Taxi; 
         Ks        ks 

OBS: O Encontro Consonantal não se confunde com o dígrafo. 
 
Dígrafos: É o encontro de 02 letras, vogais ou consoantes, formando um único som. 
 
Ex: Ch, Gu, SS, RR, SC, SÇ, XC, XS, Lh, Qu, Nh, Am, em, im, om, um, an, en, in, on, un. 

 
Gabarito: Correto. 
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(INSTITUTO AOCP/UFBA/2017) 
05) Em relação ao Texto 2, julgue, como CERTO ou ERRADO, o item a seguir. 
Tanto o vocábulo “comprar” quanto o vocábulo “garanto” têm 7 letras, 6 fonemas e 1 dígrafo nasal cada. Apesar 
disso, possuem número de sílabas diferente. 

Comentário: 
 
Comprar: Com-prar. (Dissílaba, 7 Letras, 6 Fonemas) 
                 Cõ-prar 
 
Comprar: Ga-ran-to. (Trissílaba, 7 Letras, 6 Fonemas) 
                 Ga-rã-to 
 
Gabarito: Correto. 

(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN/2018) 
06) Em “quando”, há encontro consonantal; em “país”, há hiato; em “profissional”, há encontro consonantal 
e dígrafo; em “abandono”, há encontro consonantal. 

Comentário: 
 
Quan-do: 1 dígrafo nasal (an); 
 Quã-do 
 
Pa-ís: hiato; 
 V + V 

 
Pro-fis-sio-nal: 1 Encontro Consonantal (Pr) e 1 dígrafo (ss); 
 
A-ban-do-no: 1 dígrafo nasal (an);  
 A-bã-do-no 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CREA-GO/2019) 
07) No que se refere ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue o item. 
Os vocábulos oxítonos “após”, “País” e “até” são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de 
acentuação gráfica. 

Comentário: 
 
A-pós: Palavra acentuada por ser Oxítona terminada em “o”. 
 
Pa-ís: Palavra acentuada por ser hiato com a letra “i”. 
 
A-té: Palavra acentuada por ser Oxítona terminada em “e”. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/2019) 
08) Considerando as relações sintático-semânticas do texto 4A4AAA, julgue o próximo item. 
O emprego de acento na palavra “memória” (l.19) pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. 

Comentário: 
 

Proparoxítonas “Aparentes ou Eventuais” 

Conforme alguns autores, Proparoxítonas aparentes são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 
Sendo considerada correta a separação silábica do ditongo crescente.  
 
Ex: his-tó-ria ou his-tó-ri-a. 

 
Me-mó-ria: Paroxítona terminada em Ditongo. 
 
Me-mó-ri-a: Proparoxítona Aparente ou Eventual. 
 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CRF-BA/2019) 
09) Considerando o texto e seus aspectos linguísticos, julgue o item. 
Os vocábulos monossílabos tônicos “têm” e “pé” são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de 
acentuação gráfica. 
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Comentário: 
 
“Pé”: Monossílabo tônico. 
 
“têm”: Acento diferencial para representar a palavra no plural. 
 

Monossílabas Tônicas 

As palavras monossílabas tônicas que terminam em a(as), e(es) e o(os) são acentuadas. 
 
Ex: Lá, Já, Fé, Pé, Pó,  

Ter x Vir – Acentos Diferenciais 

Verbo Ter 
  
Ele tem/Eles têm (Acentuação para diferenciar a 3º pessoa do singular em relação a 3º do plural); 
 
Verbo Vir 
 
Ele vem/Eles vêm (Acentuação para diferenciar a 3º pessoa do singular em relação a 3º do plural); 

 
Gabarito: Errado. 

(PUC-PR/TJ-PR/2017) 
10) Segundo o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa, o acento diferencial de palavras homógrafas 
como pelo (verbo pelar) e pêlo (substantivo) foi mantido. 

Comentário: 
 

Palavras com Acentos Diferenciais - Atualmente 

Pôde (Pret. Perf.) Pode (Presente do Ind.) 

Pôr (Verbo) 
Ex: Irei pôr o dinheiro na carteira 

Por (Preposição) 
Ex: A escola é por ali. 

Tem e Vem (Singular) 
Ex: Ele tem coragem. 

Têm e Vêm (Plural) 
Ex: Eles têm coragem. 

Fôrma (Objeto) Forma (Verbo formar) 

 

Palavras que não possuem mais acentuação diferenciada 

Pela (Verbo pelar) Pela (Preposição) 

Polo (O esporte) Polo (Por + Lo) 

Pelo (Verbo pelar) Pelo (Substantivo) 

Pera (Fruta) Pera (Preposição arcaica) 

 
Gabarito: Errado. 
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