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Simulado de Português – Morfologia Parte I 
(FEPESE/FEPESE/2017) 

01) Contém substantivo próprio em: 
A cidade de Fraiburgo é hospitaleira. 

Comentário: 
 
A cidade de Fraiburgo é hospitaleira. 
 

Substantivo 

Classe gramatical que dá nome a seres, coisas, sentimentos, qualidades, ações. É a palavra que nomeia 
algo. 
 
É variável. Flexiona em gênero, número e grau. 

Classificação dos Substantivos 

Primitivo: Dá origem a outros substantivos, não possui prefixo nem sufixo.  
 
Ex: Casa, Espada, Feliz, Papel. 
 
Derivado: Deriva do primitivo, possui prefixo ou sufixo. 
  
Ex: Casebre, Papelaria, Espadachim; 
 
Simples: Possui apenas um radical.  
 
Ex: Jornal, Caneta, Fone. 
 
Composto: Tem mais de um radical.  
 
Ex: Arco-Íris,  
 
Próprio: Nome de pessoas, lugares.  
 
Ex: João, Itália, São Paulo. 
 
Concreto: Designa um ser de existência autônoma e concreta. Pode ser material, espiritual, real ou imaginário. 
 
Ex: Deus, Fada, Casa, Menina, gato, girafa, Ouro. 
 
Abstrato: Estabelece ação, sentimento, qualidade e estado. 
 
Ex: Esperto, Doente, Medo, Feliz; 
 
Coletivo: Pluralidade de seres da mesma espécie. 
 
Ex: Povo, Cardume, Alcateia, Rebanho, Frota (Veículos), Esquadrilha. 
 
O substantivo nunca será absoluto, pois dependerá do seu contexto. 
 
Ex: A saída para emagrecer é a academia. (Abstrato=solução).  
Ex: A saída do baile é ali. (Concreto=Porta). 

 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
02) O “correr” dos tempos está claro.  
A palavra “correr” é considerada um substantivo por derivação imprópria. 

Comentário: 
 
O Verbo “correr” está sendo substantivado, com isso, ocorre uma derivação imprópria. 
 

Derivação Imprópria 

Trata-se da derivação de uma palavra, sendo a classe gramatical originária desta convertida em outra; 
 
Exemplo: 
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O cantar de Maria foi bonito. (Substantivo – Derivação Imprópria); 
 
João vai cantar dia 04. (Verbo); 

 
Gabarito: Correto. 

(IBFC/IDAM/2019) 
03) No trecho: Guarde “o” que quer que guarda um poema, o termo destacado é um artigo definido. 

Comentário: 
 
Trata-se de um pronome demonstrativo. 
 
Guarde o que quer que guarda um poema. 
        Aquilo 
 
Gabarito: Errado. 

(INSTITUTO AOCP/SES-PE/2018) 
04) A palavra em destaque está classificada corretamente. 
Hoje, depois de uma aula “sobre” o tema, uma aula crítica e analítica [...] (conjunção). 

Comentário: 
 

Preposições 

Classe invariável que conecta palavras e orações. Faz parte da transitividade de nomes e verbos, 
compõe as locuções dos adjuntos adnominais e adverbiais. 
 
Preposições: A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, per, perante, por, sob, sobre, trás. 
 
Ex: Eu gosto de correr. (Preposição que: Complementa o verbo) V.T.I. 
 
Ex: Você tem medo de cachorro. (Preposição que complementa um nome). Complemento Nominal; 
 
Ex: Eu corro de noite. (Locução Adverbial) 
 
Ex: Esta é a casa de papel. (Locução Adjetiva) 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/SANASA Campinas/2019) 
05) Foi um dos primeiros a perceber “o” gênio do escritor e “o” estimulou sem trégua “a” acreditar em si 
mesmo (7° parágrafo) 
Os termos sublinhados acima constituem, respectivamente: 
artigo – pronome – preposição 

Comentário: 
 
 O gênio 
Art. Subs. 
   
 e o estimulou = estimulou ele 
Pronome Oblíquo Átono 
 
...o estimulou sem trégua a acreditar 
                               preposição    
 
Gabarito: Correto. 

(EDUCA/Prefeitura de Várzea – PB/2019) 
06)... fomos ontem ao parque da cidade de Várzea, um lugar “agradabilíssimo”... 
O adjetivo acima descrito, está flexionado em: 
Grau, pois encontra-se flexionado no superlativo absoluto sintético. 

Comentário: 
 

Grau dos Adjetivos 

Comparativo 

Pode ser de superioridade, inferioridade ou igualdade. 
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Ex: Bolt é mais rápido que (ou do que) Nizem.  
  (Comparativo de superioridade)  
 
Ex: Maria é menos feia que (do que) Mona. 
  (Comparativo de inferioridade)  
 
Ex: João é tão feio quanto/como José.  
  (Comparativo de igualdade) 

OBS: O elemento “do” é facultativo nas estruturas comparativas.  

Superlativo Relativo 

A qualidade de uma pessoa ou coisa é intensificada em relação a um conjunto relacionado. 
Ex: José é o ladrão mais procurado da cidade. 
Ex: Bolt é o velocista mais rápido do planeta. 

Superlativo Absoluto 

A qualidade de uma pessoa ou coisa é intensificada. 
Ex: Bolt corre muito rápido.  
     José é muito alto. 
(Superlativo Absoluto Analítico) 
 
Ex: Bolt corre rapidíssimo.  
     José é altíssimo. 
(Superlativo Absoluto Sintético) 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/CGM de João Pessoa - PB/2018) 
07) Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem, sim, 
ser combatidas.  
Os termos “antiéticas”, “ilegais” e “combatidas” qualificam a palavra “práticas”. 

Comentário: 
 
Errado. Combatidas não é um adjetivo como antiéticas e ilegais, mas sim um verbo na voz passiva. “Práticas 
antiéticas devem ser combatidas”. 
  
Gabarito: Errado. 

(INAZ do Pará/Prefeitura de Rolim de Moura - RO/2017) 
08) Na frase: O estudo “do cérebro” e do sistema “nervoso” é chamado de “neurociência” ou neurobiologia, 
os termos em destaque são respectivamente: 
Locução adjetiva, adjetivo, substantivo. 

Comentário: 
 
“O estudo do cérebro e do sistema nervoso é chamado de neurociência ou neurobiologia” 
                   Loc. Adj.                      Adjetivo                        Substantivo 
 

Locução Adjetiva 

É formada por duas ou mais palavras que atuam como adjetivo, caracterizando um substantivo. Normalmente 
é formada por Preposição + Substantivo. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/BNB/2018) 
09) “que mereçam ser mais bem avaliados” poderia ser reescrito da seguinte forma: e que mereçam ser 
melhores avaliados. 

Comentário: 
 
Errado. Melhor é advérbio, com isso é invariável, devendo ficar no singular. 
 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
10) Analise a frase: Os bolos de pés de moleques estão feitos. 

Comentário: 
 

Plural dos Substantivos Compostos 

Caso a composição seja variável entre Substantivo, Adjetivo ou Numeral é possível os dois irem ao plural. 
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Substantivo + Substantivo (Ambos vão para o plural) 
 
Ex: Redator-chefe, Redatores-chefes; 
Ex: Cirurgião-dentista, Cirurgiões-dentistas; 
 
Numeral + Substantivo (Ambos Variam) 
 
Ex: Terça-Feira, Terças-Feiras. 
 
Adjetivo + Substantivo (Ambos Variam) 
 
Ex: Alto-relevo, Altos-relevos; 
 
Substantivo + Preposição + Substantivo (Varia apenas o primeiro) 
 
Ex: Pé de Moleque, Pés de Moleque. 
Ex: Água-de-colônia, águas-de-colônia. 
Ex: Mão de Obra, Mãos de Obra. 
 
Substantivo + Substantivo que indica a finalidade do primeiro (Varia apenas o primeiro ou ambos) 
 
Ex: Pombo-correio, Pombos-correio. 
 
Ex: Palavra-chave, Palavras-chave, Palavras-chaves. 
 
OBS: “guarda-chuva” é um composto em que apenas o segundo termo vai ao plural, pois o primeiro é 
verbo. Já “guarda-noturno”, os dois termos vão ao plural, ficando guardas-noturnos, pois guarda nesse 
composto é considerado substantivo. 
 
Ex: guarda-roupa, guarda-roupas; (Verbo) + (Substantivo) 
 
Ex: guarda-civil, guardas-civis. (Subst.) + (Subst.)  

 
Gabarito: Errado. 
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