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01. Na frase “Era visível o seu desamor”, a palavra destacada é formada por: 
a) Sufixação  b) Prefixação  c) Hibridismo  d) Parassíntese 

02. Marque a opção cuja palavra se enquadra no processo de sufixação. 
a) Bisavô  b) Declive  c) Lamaçal  d) Antepor 

03. A palavra cujo prefixo tem um sentido diferente do que ocorre em indelicado: 
a) Imutável  b) Inútil   c) Ilícito  d) Importar 

04. Marque a opção cuja palavra é exemplo de formação parassintética. 
a) Ajoelhar  b) Contrapor  c) Refazer  d) Lavagem 

05. A palavra integridade é formada pelos elementos: 
a) Íntegra +  idade b) Íntegro + idade c) Íntegro +i + dade d) Integra + i + dade 

06. Marque a opção em que os vocábulos são formados a partir do mesmo radical. 
a) Função, furgão, fundilho   b) Camucim, campina, campanha 
c) Citadino, cidadania, cidadela   d) Fungar, afundar, fundador 

07. Marque a opção cujos elementos mórficos destacados são sufixos. 
a) Copázio, bocejo, cegueira   b) Passeata, arvoredo, ouvimos 
c) Cavalo, minhoca, alameda   d) Amo, arrozal, almoço 

08. Marque a opção cujo prefixo é semanticamente igual ao de analfabeto 
a) Analogia  b) Anarquia  c) Anacrônico  d) Anagrama 

09. Marque a opção cujo vocábulo apresenta uma vogal de ligação. 
a) Lavadeira  b) Chorasse  c) Cafezal  d) Gasômetro 

10. Marque a opção que analisa corretamente o morfema destacado. 
a) CANTÁvamos (canta – radical)  b) PeZinho (z – consoante de ligação) 
c) CadernOs (o – desinência de gênero)  d) PartiRIA (ria – desinência número-pessoal) 

11. Marque a opção sem desinência modo – temporal. 
a) Vendam  b) Atirasses  c) Pescou  d) Aplaudiria 

12. Todas as palavras abaixo são femininas, EXCETO: 
a) sentinela  b) telefonema  c) apendicite  d) faringe 

13. Não está corretamente flexionado no plural o substantivo composto: 
a) limpa-pés  b) limpa-trilhos  c) guardas-chuvas d) guardas-noturnos 

14. Marque a opção em que a flexão de plural é INCORRETA. 
a) O escrivão – os escrivães   b) O coração – os corações 
c) O capitão – os capitães   d) A canção – as cançãos 

15. Legião é um coletivo que só NÃO se aplica a: 
a) soldados  b) médicos  c) demônios  d) anjos 

16. Marque a opção em que a classe gramatical da palavra destacada é igual a do termo grifado na frase: O 
Branco foi meio-campo na Copa de 2004. 
a) A moça comprou um sapato branco.  b) Eu quero a rosa mais linda do jardim. 
c) Andrea ganhou vestidos rosa.  d) Seu rosto estava meio amarelado. 

17. Marque a opção correta quanto ao gênero do substantivo. 
a) O pintor comprou o cal.   b) Os estudantes observaram o eclipse. 
c) Os soldados se feriram com o dinamite. d) Mamãe tem uma dó dessa garota! 

18. Marque a opção em que a classe gramatical da palavra destacada é igual a do termo males na frase: O 
homem expira e exala seus males. 
a) Se você quiser, a festa terá ares aristocráticos.  
b) Todos devem ler atentamente as tarefas propostas. 
c) É necessário frear o nervosismo para tirar boa nota. 
d) Costumo sair freqüentemente cedo para o trabalho. 

19. Marque a opção em que há uma locução adjetiva. 
a) A menina possui uma doçura de anjo. b) Você está muito magra, Luísa! 
c) Pedro de propósito empurrou o irmão. d) Achei um lápis quebrado no chão. 
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20. Marque a opção em que a locução destacada tem valor de adjetivo. 

a) O presente encheu (de alegria) a aniversariante. b) A menina aguardava (de pé) seu presente. 
c) O casebre (de madeira) pegou fogo.   d) Alguns abanaram a cabeça (em admiração) 

21. A expressão destacada na frase: Ele retrucou com uma resposta sem pé nem cabeça é exemplo de locução: 
a) pronominal  b) adverbial  c) conjuntiva  d) adjetiva 

22. Marque a opção em que o adjetivo NÃO está no grau comparativo. 
a) Paulo parecia o mais entusiasmado de todos.  b) Os colegas o acham forte como um touro. 
c) Ele era tão estudioso quanto a sua irmã.  d) Os jogadores estavam mais preparados que os de 
           hoje. 

23. Marque a opção em que há ERRO na pluralização do nome de cor. 
a) Vestidos violeta b) Blusas azul-escuras c) Blusas amarelo-canário d) Olhos azuis-claro 

24. A preposição de traduz posse na opção: 
a) Mário acabou de chegar de avião.  b) O avião parecia um pássaro de aço. 
c) A mochila de Pedro foi roubada.  d) Ele assistiu de perto ao casamento. 

25. Marque a opção que apresenta locução prepositiva. 
a) Havia cadernos e livros sobre a mesa.    
b) Os alunos ficaram a par dos resultados. 
c) Viaja à janela de forma que possa olhar a paisagem. 
d) A menos que aconteça um imprevisto, permanecerei em casa. 

26. Na frase: A seleção brasileira jogou contra os americanos, a preposição indica: 
a) direção  b) oposição  c) exclusão  d) contraste 

27. Marque a opção que completa a lacuna da frase: As lembranças _______ lhe falei são de há muitos anos.   
a) que    b) de que  c) as quais  d) cujas 

28. Na frase, Os jogadores estavam meio cansados, a palavra meio é: 
a) Advérbio  b) Numeral  c) Adjetivo  d) Substantivo 

29. Marque a opção em que a palavra sublinhada tem a mesma classificação morfológica do termo destacado 
em: As discórdias acabam depressa. 
a) O debate desenvolveu-se durante a audiência. 
b) O quintal ostenta uma delicada mangueira. 
c) O orador discursou devagar, durante a palestra. 
d) A professora saiu séria da sala de aula. 

30. Marque a opção em que há um advérbio exprimindo tempo. 
a) Provavelmente faltarei as aulas. 
b) Ele tinha aproximadamente 25 anos. 
c) Mário saiu imediatamente do teatro. 
d) O espetáculo começou exageradamente atrasado. 

31. Na frase, Os soldados se aproximavam lenta e perigosamente do território inimigo, as palavras destacadas 
são, respectivamente: 
a) Adjetivo e adjetivo b) Adjetivo e advérbio c) Advérbio e advérbio  d) Advérbio e adjetivo 

32. Marque a opção em que haja expressão numérica de sentido indefinido: 
a) Ele é o primeiro colocado da turma.  b) Já repeti esse conteúdo umas mil vezes. 
c) Moro na avenida 13 de Maio, número 100. d) Você tem o triplo da minha idade. 

33. Marque a opção em que há um pronome adjetivo. 
a) Isto aconteceu ontem comigo.  b) O que fizeste foi muito errado. 
c) Alguém comprou aquela casa.  d) A moça de quem eu gosto é esta. 

34. Na frase, Cada qual, sabiamente, traça o seu próprio rumo, as palavras grifadas são, respectivamente, 
locução e pronome: 
a) Pronominal, possessivo   b) Conjuntiva, demonstrativo 
c) Prepositiva, possessivo   d) Adjetiva, demonstrativo 

35. Marque a opção que completa as frases, CORRETAMENTE. 
1) Eu encomendei ________________ mercadorias: botões, agulhas e fazendas. 

  2) No ano passado, ____________ dia, estávamos viajando. 
  3) ________________  teu coração me deixou amargurado. 
 

a) Essas, nesse, esse b) Estas, neste, este c) Essas, nesse, este d) Estas, neste, esse 
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36. Marque a opção que preenche de modo CORRETO as frases:  

1) Sempre houve harmonia entre ______________ e ela. 
2) Este é o exercício para _______________ resolver. 
3) Quando partires, avisa – nos, pois vou ________________ . 

a) Eu, eu, consigo b) Mim, mim,consigo c) Mim, eu, contigo d) Eu, eu, contigo 
37. Os pronomes: certo, alguém, outro, são classificados como: 

a) Pessoal  b) Indefinido  c) Interrogativo  d) Demonstrativo 

38. Marque a opção em que MUITO é pronome indefinido. 
a) O médico estava muito apreensivo.  b) Ele comprou muito sorvete. 
c) Fábio vacilou muito durante o torneio  d) Muito eficiente foi nossa participação. 

39. Marque a opção em que o termo sublinhado é um pronome demonstrativo. 
a) O futebol é a paixão dos brasileiros.  b) Ela o fazia imensamente feliz. 
c) O que mais me alegra são as suas vitórias. d) Todo o estado homenageou o ídolo. 

40. Marque a opção que completa CORRETAMENTE a frase: Passamos por uma cidade _____ se fabricam 
automóveis. 
a) Onde  b) Aonde  c) No qual  d) Que 

41. Marque a opção que une corretamente as duas orações num só período. 
1) A árvore parecia ser forte. 
2) Seus galhos caíram. 

a) Cujo   b) Cujos os  c) Cujo o  d) Cujos 
42. Marque a opção em cuja oração aparece o pronome relativo. 

a) Por que estrada o comboio trafega?   b) A professora contava histórias que agradavam. 
c) Percebo um quê de alegria no seu olhar.  d) Que satisfação vê-lo outra vez, Paulo! 

43. Marque a opção em que o pronome grifado foi classificado de forma INCORRETA. 
a) Esta caneta é a que me deste. (pronome substantivo demonstrativo) 
b) Certo aluno não compareceu a prova. (pronome adjetivo indefinido) 
c) Tua irmã acabou de chegar ao colégio. (pronome substantivo possessivo) 
d) Comprei o livro de que você gostou. (pronome relativo) 

44. Marque a opção em que o artigo expressa familiaridade. 
a) O Carlos me trouxe uma lembrança.   b) O escritor João Ubaldo é baiano. 
c) “Os Patos” foi escrito por Dionélio Machado.  d) O rio São Francisco é genuinamente brasileiro. 

45. Marque a opção que analisa corretamente as palavras destacadas na frase: A tese a que me refiro, Paulo a 
dedicou a você. 
a) Artigo, preposição, pronome oblíquo, preposição  
b) Artigo, pronome oblíquo, preposição, preposição 
c) Artigo, pronome oblíquo, pronome oblíquo, preposição 
d) Preposição, preposição, pronome oblíquo, artigo 

46. Marque a opção que completa de forma CORRETA as frases. 
1) Esta é a vila _________  chegaremos. 
2) Aqui está o álbum ____________ fotos já não me lembrava. 
3) Estas são as frutas ______________ mais gosto. 
4) Você é o amigo _________________ tenho estima. 
a) Onde, cujas, que, quem    b) Aonde, de cujas, de que, a que 
c) Aonde, de cujas, que, quem    d) Onde, a cujas, de que, a quem 

47. Marque a opção que substitui a expressão sublinhada na frase: Eles apontavam as passagens mais 
interessantes do livro. 
a) Apontavam-lhe b) Apontavam-lhes  c) Apontavam-as  d) Apontavam-nas 

48. Considerando-se os elementos estruturais da palavra “indecentemente”, afirma-se que: 
a) O prefixo latino IN significa mudança   b) Há uma vogal de ligação 
c) O radical primário é INDECENTE   d) MENTE é um sufixo nominal. 

49. Marque a opção CORRETA. 
a) Zangão é substantivo epiceno   b) Gerente é sobrecomum 
c) Alface é substantivo feminino    d) Pessoa é comum de dois gêneros 

50. Os sufixos diminutivos ejo – ota – isco só concorrem para a formação das palavras: 
a) Raiz – águia – chuva     b) Vila – menina – fidalgo 
c) Papel – velho – perdiz    d) Lugar – ilha – pedra 


