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Simulado de Português 
(FUNDATEC/Prefeitura de Chuí - RS/2019) 

01) Assinale a alternativa que apresenta palavra classificada como trissílaba, ou seja, que possui três 
sílabas. 
A) Adolescentes. 
B) Benefícios. 
C) Saúde. 
D) Simples. 
E) Essas. 

Comentário: 
 

Classificação quanto ao número de sílabas 

Monossílabas: Palavras formadas por apenas uma sílaba.  
Ex: Pá, pé, fé, pó, tem, em; 
 
Dissílabas: Palavras formadas por duas sílabas. 
Ex: ci-pó, Ca-fé, so-fá; 
 
Trissílabas: Palavras formadas por três sílabas. 
Ex: Car-tei-ra, Ca-fu-né, mer-ca-do, Ár-vo-re; 
 
Polissílabas: Palavras formadas por quatro ou mais sílabas. 
Ex: Je-ru-sa-lém, Ma-ra-cu-já, Es-cu-ri-dão. 

 
Letra A: Errada. 
 
A-do-les-cen-tes (Polissílaba). 
 
Letra B: Errada. 
 
Be-ne-fí-cios (Polissílaba). 
 
Letra C: Correta. 
 
Sa-ú-de (Trissílaba). 
 
Letra D: Errada. 
 
Sim-ples (Dissílaba). 
 
Letra E: Errada. 
 
Es-sas (Dissílaba). 
 
Gabarito: Letra C. 

(IDECAN/Câmara Municipal de Aracruz - ES/2016) 
02) Assinale a alternativa em que o encontro vocálico está analisado corretamente 
A) Poeta – hiato. 
B) Cheio – tritongo. 
C) Bebedouro – ditongo oral crescente. 
D) Espécie – ditongo nasal decrescente. 

Comentário: 
 
Po-e-ta: Hiato; 
   V  V 
 
Chei-o: 1 Ditongo Decrescente (eu); 
   V SV V 
 

Grupo EIO 

Palavras formadas com as letras “eio” não são tritongos, mas sim ditongo decrescente “ei” + vogal “o”. 

Ex: Es-can-tei-o; Fei-o, Chei-o; 

 
Be-be-dou-ro:  ditongo oral decrescente. 

https://quebrandoquestoes.com/


 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

             V SV 
 
Es-pé-cie: ditongo oral crescente. 
           SV V 
 
Gabarito: Letra A. 

(Quadrix/CRN - 3ª Região (SP e MS)/2017) 
03) Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue o seguinte item. 
As palavras “saúde” e “País” são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação. 

Comentário: 
 
Sa-ú-de; Pa-ís. 
 

Acentuação do hiato 

Uma palavra em hiato será acentuada quando a vogal isolada for “I” ou “U” e a letra antecedente seja 
uma vogal ou ditongo. 
 
Ex: Sa-ú-de, Ba-la-ús-ter, Pa-ís, A-ça-í, Ru-í-do, Sa-ú-va. 
 
OBS: hiato seguido de Nh não é acentuado.  
 
Ex: Ra-i-nha, Mo-i-nho. 
 
OBS: hiato seguido com letras iguais não se acentua. 
 
Ex: Sa-a-ra, Xi-i-ta, Vadi-i-ce. 
 
OBS: O “U” e “I” tônico que vêm após ditongo decrescente numa paroxítona não é acentuado: Fei-u-ra, 
Bo-cai-u-va, Sau-i-pe. 
 
OBS: Guaíra e Guaíba são acentuadas, pois o “U” e “I” tônico vêm após ditongo crescente. 
 
Piauí, Tuiuiú, teiú, tuiuiús são acentuados por serem hiatos. 

 
Gabarito: Correto. 

(FAURGS/UFRGS/2018) 
04) Das palavras a seguir, qual NÃO é formada por mais de um radical? 
A) Arqueólogos. 
B) Tecnologia. 
C) Território. 
D) Fotográficas. 
E) Ciberarqueologia. 

Comentário: 
 
Letra A: Dois Radicais. 
 
Arqueólogos: Arqueo (Antigo) + logos (Profissão). 
 
Letra B: Dois Radicais. 
 
Tecnologia: Tecno (Ofício, Ciência) + gia (Estudo) 
 
Letra C: Correta. 
 
Território: Terra + tório = Derivação Sufixal; 
 
Letra D: Dois Radicais. 
 
Fotográficas: Foto + gráficas. 
 
Letra E: Dois Radicais. 
 
Ciberarqueologia: Ciber (Comando) + Arqueologia. 
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Gabarito: Letra C. 

(FUNDATEC/Prefeitura de Imbé - RS/2018) 
05) O verbo “Refletir” (l. 10) é formado pelo prefixo latino “re”. Por sua vez, este é indicativo, entre outras 
possibilidades semânticas, da ideia de: 
A) Divisão ao meio. 
B) Ir além de. 
C) Repetição. 
D) Ação completa. 
E) Oposição. 

Comentário: 
 
Rever: Ver novamente; 
 
Refletir: Pensar novamente; 
 
Repisar: Pisar novamente. 
 
Prefixo “re”: Ideia de repetição, reforço. 
 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/SEMEF Manaus - AM/2019/ADAPTADA) 
06) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 
Nada satisfaz mais as pessoas obsecadamente competitivas do que haver cada vez mais e mais metas a se 
alcançarem. 

Comentário: 
 
Nada satisfaz mais as pessoas obsecadamente (obcecadamente) competitivas do que haver cada vez mais e mais 
metas a se alcançarem. 
 
Gabarito: Errado. 

(Prefeitura de Imperatriz - MA/Prefeitura de Imperatriz - MA/2019) 
07) De forma que atenda as novas regras da nossa língua portuguesa, marque a alternativa em que as 
palavras estão escritas corretamente. 
A) Antiinflacionário, co-réu, co-fundador; 
B) Anti-inflacionário, co-réu, cofundador; 
C) Antiinflacionário, correu, co-fundador; 
D) Anti-inflacionário, corréu, cofundador. 

Comentário: 
 

Prefixos com Consoantes e Vogais Iguais – Há Hífen 

Ex: Micro-ondas, Contra-ataque, Anti-inflamatório, micro-ônibus, arqui-inimigo. 
 
Ex: Inter-resistência, Sub-banco, inter-racial, super-romântico.  

 
Corréu; 
 

Prefixo termina com vogal + Palavra iniciada com R ou S (Duplica) 

Antes do Novo Acordo Após o Novo Acordo 

Mini-saia Minissaia 

Contra-regra Contrarregra 

Anti-rugas Antirrugas 

Anti-social Antissocial 

 
Cofundador; 
 
Gabarito: Letra D. 

(CESPE/PC-GO/2016) 
08) O emprego do hífen no vocábulo “bem-estar” justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a 
grafia do antônimo desse vocábulo: mal-estar. 

Comentário: 
 

Bem e Mal 
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Utiliza-se o Hífen com o prefixo “Mal”, caso a segunda palavra comece com vogal ou H. 
 
Ex: Mal-educado, Mal-Humorado, Malfeito, Malcriado, Mal-Estar. 
 
Utiliza-se o Hífen com o prefixo “Bem”, exceto com palavras derivadas do verbo fazer. 
 
Ex: Bem-visto, Benfeitor, Benfeito, Bem-vindo,  
 
Exceção: Benquisto. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/SABESP/2018) 
09) A constante exposição à mídia acaba levando o filósofo... (último parágrafo) 
No segmento acima, o sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substitua “mídia” por 
A) imprensa. 
B) programas. 
C) meio de comunicação. 
D) debates. 
E) propagandas. 

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 
Letra B: Errada. 
 
É vedada a crase antes de palavra no plural quando o artigo estiver no singular feminino. 
 
Letra C: Errada. 
 
É vedada a crase antes de palavra masculina. 
 
Letra D: Errada. 
 
É vedada a crase antes de palavra no plural quando o artigo estiver no singular feminino. 
 
Letra E: Errada. 
 
É vedada a crase antes de palavra no plural quando o artigo estiver no singular feminino. 
 
Gabarito: Letra A. 

(IF-SP/IF-SP/2012) 
10) Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas, respectivamente. 
Compareci __ reuniões e __ festas. 
É obrigatório o comparecimento __ aulas. 
Ensino __ distância. 
A) a; a; as; a 
B) a; a; às; a 
C) as; as; as; a 
D) às; às; as; a 
E) às; às; às; à 

Comentário: 
 
Compareci a reuniões e a festas. 
 
É proibida a utilização da crase com o artigo “a”, no singular, antes de palavras no Plural. 
 
Ex: Assistimos a partidas espetaculares. 
 
OBS: Caso o artigo venha no plural ocorrerá crase. 
 
Ex: Assistimos às partidas espetaculares. 
 
É obrigatório o comparecimento às aulas. 
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Ensino a distância. 
 
OBS: O termo “a distância” não será acentuado, pois se trata de uma exceção. Caso o termo “a distância” venha 
determinado, teremos uma a crase será permitida. 
 
Ex: Dirigiram-se até a porta e ficaram observando-as à distância de quarenta metros. 
 
Gabarito: Letra B. 
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