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Simulado de Português – Morfologia Parte I 
(VUNESP/Prefeitura de Itapevi - SP/2019) 

01) Na frase: A teoria “mais” escandalosa é que a foto seria uma montagem. O termo “mais” expressa a 
mesma circunstância adverbial presente na expressão destacada em: 
Almoço, “bastante” inusitado, realizado no topo de um arranha-céu. 

Comentário: 
 

Advérbios de afirmação Sim, certamente, efetivamente, realmente, etc.; 

Advérbios de dúvida Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, etc.; 

Advérbios de intensidade 
Bastante, bem, demais, mais, menos, pouco, muito, quanto, quão, quase, tanto, 
tão, etc.; 

Advérbios de lugar 
Abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, através, cá, defronte, 
dentro, detrás, fora, junto, lá, longe, onde, perto, etc.; 

Advérbios de modo 
Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior e quase todos 
terminados em –mente: fielmente, levemente, etc.; 

Advérbios de negação Não; 

Advérbios de tempo 
Agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, já, 
jamais, logo, nunca, ontem, outrora, sempre, tarde, imediatamente etc. 

Advérbios de Inclusão Inclusive, Também, mesmo. 

 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Peruíbe - SP/2019) 
02) No texto do último quadrinho: “Agora” eu entendo! , a palavra destacada estabelece circunstância de 
afirmação. 

Comentário: 
 
 

Advérbios de afirmação Sim, certamente, efetivamente, realmente, etc.; 

Advérbios de dúvida Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, etc.; 

Advérbios de intensidade 
Bastante, bem, demais, mais, menos, pouco, muito, quanto, quão, quase, tanto, 
tão, etc.; 

Advérbios de lugar 
Abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, através, cá, defronte, 
dentro, detrás, fora, junto, lá, longe, onde, perto, etc.; 

Advérbios de modo 
Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior e quase todos 
terminados em –mente: fielmente, levemente, etc.; 

Advérbios de negação Não; 

Advérbios de tempo 
Agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, já, 
jamais, logo, nunca, ontem, outrora, sempre, tarde, imediatamente etc. 

 
Gabarito: Errado. 

(Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ/Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ/2019) 
03) Um artigo recente no New York Times explora a onda explosiva de gravações de eventos feitas em 
smartphones, “dos” mais significativos aos mais triviais. No trecho, o elemento destacado é equivalente a 
“desde”. 

Comentário: 
 
A preposição destacada na frase traz uma ideia de continuidade a partir de um início. Com isso, é possível ser 
substituída por “desde”. 
 
Gabarito: Correto. 

(INSTITUTO AOCP/SES-PE/2018) 
04) A palavra em destaque está classificada corretamente. 
[...] devolvendo-lhe ao campo da análise crítica “contra” a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado. (preposição) 

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. 
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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: Correto. 

(Itame/Prefeitura de Inhumas - GO/2015) 
05) A alternativa é composta somente por substantivos sobrecomuns: 
Algoz – vítima – criança – cliente. 

Comentário: 
 

Substantivo Comum de Dois, Sobrecomum e Epiceno 

Substantivo Comum de Dois Gêneros 

A diferença é feita apenas por meio de um determinante (podendo ser um artigo, numeral, pronome ou 
adjetivo) 
Ex: O artista/A artista; O cliente/A cliente; O dentista/A dentista. 

Substantivo Sobrecomum 

Substantivo que não faz o determinante variar em gênero, mas se refere às entidades do sexo masculino 
e feminino. 
Ex: A vida, a testemunha (homem ou mulher), o cônjuge (homem ou mulher), o indivíduo (homem ou mulher), 
a pessoa (homem ou mulher), a criança (homem ou mulher), a criatura (homem ou mulher). 

Substantivo Epiceno 

A diferenciação do gênero ocorre por meio da atribuição dos termos “macho e fêmea”. 
Ex: Jacaré macho / Jacaré Fêmea. 

 
O Algoz – A vítima – A criança – O cliente/A cliente. 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CRN - 8ª Região (PR)/2019) 
06)O excesso de peso na infância acarreta maior risco de a criança se tornar um adulto obeso...Pesquisas 
demonstram que a prevenção é a melhor forma de combater a obesidade infantil... 
Os termos “maior” (linha 1) e “melhor” (linha 2) estão empregados no texto com função adjetiva, pois ambos 
modificam substantivos. 

Comentário: 
 
Os termos “maior” e “melhor” apresentam qualidade, respectivamente, aos substantivos “risco” e “forma”. 
 

Adjetivo 

É uma classe variável que tem como finalidade qualificar, condicionar ou especificar o substantivo. 
 
Ex: Céu nublado, Pedra rosa, mulher alta, Casa azul. 
     Subs. Adj.          S       A        S       A       S      A 

 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
07) Passava por ali um carro verde e uma moto bonita.  
Na frase acima, a palavra “verde” em “Carro verde” é considerada um atributo ou opinião da frase, já a palavra 
“bonita” em “moto bonita” é um adjetivo com valor objetivo. 

Comentário: 
 
Carro verde: É um fato, pois não se trata de uma opinião. 
 
Moto Bonita: É uma opinião, pois é subjetivo. Pode ser que para outra pessoa seja uma moto feita. 
 

Classificação dos Adjetivos 

Valor objetivo (Fato) x Valor Subjetivo (Opinião) 
 
Adjetivo com valor objetivo. 
 
Ex: Turista Australiano; Carro Japonês; Carro verde. 
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Adjetivo com Valor subjetivo. (Dá um atributo a algo). 
 
Ex: Moça bonita; Casa feia. 

  
Gabarito: Errado. 

(IBADE/IBGE/2019) 
08) O substantivo QUINTAS-FEIRAS foi corretamente flexionado no texto. A palavra destacada também está 
correta no plural em: 
Os funcionários assinaram os “abaixos-assinados”. 

Comentário: 
 
Quando palavra for composta por advérbio + substantivo, apenas o último varia. 
 
Abaixo-assinados (Advérbio (Abaixo) + Substantivo (assinados)) 
 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
09) A palavra bomba-relógio pode ser escrita no plural das seguintes formas: Bombas-Relógios ou Bombas-
relógio. 

Comentário: 
 
Substantivo + Substantivo (Ambos vão para o plural) 
 
Ex: Redator-chefe, Redatores-chefes; 
Ex: Cirurgião-dentista, Cirurgiões-dentistas; 
 

Plural dos Substantivos Compostos 

Caso a composição seja variável entre Substantivo, Adjetivo ou Numeral é possível os dois irem ao plural. 
 
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.)  
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Gabarito: Correto. 

(IF SUL - MG/IF SUL - MG/2017) 
10) A palavra destacada em: Eu, porém, “trabalho” também por amor. Pertence à mesma classe de palavras 
que a palavra destacada em: temos grande dificuldade em lidar com o “trabalho”. 

Comentário: 
 
"Eu, porém, trabalho também por amor” 
                      Verbo 
                                                                  Art. 
"temos grande dificuldade em lidar com o trabalho." 
                                                                       Substantivo 
Gabarito: Errado. 
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