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Simulado de Português 
(COMVEST UFAM/UFAM/2016) 

01) 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. 

(FUNDATEC/Prefeitura de Chuí - RS/2019) 
02) A palavra “hábitos” possui 6 fonemas. 

Comentário: 
 
Quanto à grafia: Hábitos (7 Letras). 
 
O “H” é uma consoante que não possui som quando unida a uma vogal. 
 
Quanto ao som: ábitos (6 Fonemas). 
 
Gabarito: Correto. 

(FAPEC/UFMS/2018) 
03) A concordância, a grafia e o emprego de homônimos e parônimos estão corretos em: 
Há poucos metros do endereço determinado para cumprimento do mandato de busca e apreensão, os policiais 
foram surpreendidos por um grupo de indivíduos fortemente armado. 

Comentário: 
 
Há poucos metros do endereço determinado para cumprimento do mandato de busca e apreensão, os policiais 
foram surpreendidos por um grupo de indivíduos fortemente armado. 
 

Há A 

Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. 
Verbo no sentido de tempo decorrido. 

Artigo, também pode se referir ao futuro e a 
distância. 

Ex: Há anos não via você. Ex: Manoel cantará daqui a trinta minutos.  

 

Mandado Mandato 

Ordem Judicial 
Alguém que recebe de outrem poder, para, em 

seu nome, praticar atos, ou administrar 
interesses. 

Ex: A PF está com o mandado de prisão. Ex: O prefeito possui um mandato de 4 anos. 

 
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Serrana - SP/2018) 
04) A concordância das palavras está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em: 
Ela ficou meio preocupada com a situação. 

Comentário: 
 
Ela ficou meio preocupada com a situação. 
 

Meio (Advérbio – Mais ou Menos) x Meia (Adjetivo - Metade) 

Ex: Joana está meio fraca. 
          (Advérbio - Mais ou Menos) 
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Ex: Comi meia laranja. 
        (Adjetivo - Metade) 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/Prefeitura de Recife - PE/2019) 
05) A exclusão da vírgula alterará o sentido da seguinte frase: 
A música afeta aos ouvintes atentos, que conhecem seus mágicos poderes. 

Comentário: 
 
Quando uma oração adjetiva perde a(s) vírgula(s), ela passa de explicativa para restritiva.  
 

Orações Subordinadas Adjetivas 

Exercem Função de Adjunto Adnominal de um termo da oração principal.  
 
Começam, normalmente, com pronome relativo que. 
 
São divididas em duas: 
 
Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: Acrescenta uma informação, ampliando um detalhe de um 
conceito. a oração está entre vírgulas ou vírgula e ponto. 
 
Ex: José, que é jogador de futebol, perdeu. 
               P.R 
 
Ex: Maria, que é professora de Artes, casou. 
                P.R 
 
Ex: Mandei uma carta à Maria, que mora no Rio. 
                                              P.R 
 
Oração Subordinada Adjetiva Restritiva: têm função de restringir / limitar o nome da oração principal. A 
oração não está entre vírgulas ou vírgula e ponto. 
 
Ex: Pessoas que praticam esportes são mais saudáveis. 
                       P.R 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/DETRAN-SP/2019) 
06) É adequado o emprego de ambos os elementos destacados na frase: 
As promessas “de que” não cumprimos são aquelas “à quem” emprestamos a maior ênfase. 

Comentário: 
 
Cumprir = VTD (Não pede preposição); Quem cumpre cumpre algo. 
 
Emprestar = VTI (a), Quem empresta empresta algo a alguém. 
 
OBS: Por regra, é proibido o uso de crase antes do pronome “quem”. 
Além disso, o pronome quem refere-se a pessoas ou a seres personificados. Portanto, o adequado era usar 
que. 
 
As promessas que não cumprimos são aquelas a que emprestamos a maior ênfase. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MME/2013) 
07) A correção gramatical do texto seria mantida caso se inserisse o sinal indicativo de crase em “até as 
vinte e duas horas” (l.7) — até às vinte e duas horas. 

Comentário: 
 
A crase será facultativa quando: 
 
* A preposição “a” vier depois da preposição “até”; 
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Ex: Yuri irá até a classe de José. 
 
Ex: Yuri irá até à classe de José. 
  
Gabarito: Correto. 

(Instituto Legatus/Prefeitura de Matões - MA/2015) 
08) Em relação ao acento indicativo de crase, analise o trecho abaixo: 
[...] qualquer um que beber em um de 19 bares e restaurantes terá direito à corrida de Uber à casa. 

Comentário: 
 
[...] qualquer um que beber em um de 19 bares e restaurantes terá direito à corrida de Uber à (a) casa. 
 

Palavra Casa 

Palavra “casa” usada no sentido de deslocamento do “próprio lar” = Não usa crase. 
 
Ex: Vim de casa. / Vou a casa. (Própria casa). 
 
Ex: Vim da casa de Maria / Vou à casa de Maria. 
Ex: José volta a casa todos os dias (Casa de José) 
                   (para) 
 
Ex: José volta à casa de Maria (Casa de Maria) 
                  (Para a) 
 
OBS: Caso a palavra “casa” seja determinada, existirá crase. (Vem com letra Maiúscula). 
 
Ex: José informou à Casa que legisla o ocorrido. 
                      (Câmara ou Senado) 

 
Gabarito: Errado. 

(Crescer Consultorias/Prefeitura de Várzea Grande - PI/2019) 
09) Está em desacordo com a ortografia vigente: 
Ao redigir ofícios, os funcionários lêem sobre o uso correto da vírgula. 

Comentário: 
 

 “ee” e “oo” não recebem mais acento 

Antes Atualmente 

Crêem, Lêem, Vêem, Dêem Creem, Leem, Veem, Deem 

Vôo, Enjôo, Magôo, Abençôo Voo, Enjoo, Magoo, Abençoo 

 
O correto é leem. 
 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CRF-BA/2019) 
10) 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. 

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

 
Gabarito: Errado. 
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