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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA PORTUGUESA 
TESTE DE NÍVEL – P2 – PERÍODO 2010.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 
 

1. Os radicais de origem greco-latina integram muitas palavras da língua portuguesa. Assinale o item em que o 
significado do radical destacado está errado: 

a) agricultor - campo  b) operário – obra, trabalho  c) multinacional - vários  d) psicicultura –  
                 água 

 

Leia com atenção o texto abaixo, para responder às questões de 02 a 04. 
 

Os argumentos em favor da política industrial mudam, mas em geral eles continuam sofrendo da mesma falta de 
embasamento econômico. Um deles, que vem sendo repetido de uns tempos para cá, é o da economia de divisas. 
Identifica-se um item de peso na pauta de importações como, por exemplo, componentes eletrônicos. Ora, se o 
dispêndio com este produto é alto, por que então não fazer com que ele seja produzido no país por meio de uma 
política industrial ativa, poupando-se, desta forma, moeda forte? 
 

(Adaptado de Cláudio Haddad) 
 

02. Todas as palavras tiveram somente seu radical destacado, exceto: 
a) alto (l. 4)   b) continuam (l. 1)  c) argumentos (l. 1)  d) ativa (l. 5) 
 

03. Assinale o item em que o “s” não representa desinência de número: 
a) eles (l. 1)   b) tempos (l. 2)   c) divisas (l. 2)   d) país (l. 4) 
 

04. Ainda segundo o texto, assinale a alternativa verdadeira: 
a) “política” (linha 1) e “econômico” (linha 2) pertencem à mesma classe gramatical. 
b) “industrial” (linha 1) e “componentes” (linha 3) são adjetivos. 
c) “uns” (linha 2) é numeral. 
d) “dispêndio” (linha 4) e “produto” (linha 4) são substantivos. 
 

05. Assinale, dentre as palavras abaixo, a que possui prefixo: 
a) índio    b) prescrição   c) dígrafo   d) empada 
 

06. Considerando a forma “vacuolizávamos”, marque a opção correta: 
a) “vacuol-“ é o radical;    b) “-i -“ é vogal temática; 
c) “-va“ é desinência número-pessoal;  d) “vacuoliza-” é o tema.  
 

07. Sobre a estrutura das palavras em língua portuguesa, assinale o que for verdadeiro: 
a) A vogal temática, nos nomes, pode ser representada por “a”, “e” ou “i” tônicos. 
b) “Sofá” é uma palavra atemática. 
c) Em “cadeira” o elemento destacado é desinência de gênero feminino.  
d) Nos substantivos heterônimos, o feminino é feito com o uso da desinência de gênero “-a”. 
 

08. O elemento mórfico destacado foi identificado corretamente em:  
a) remédio – radical;    b) contente – vogal temática; 
c) nora- desinência de gênero;   d) óculos – desinência de número. 
 

09. Das alterações feitas na ordem das palavras dos enunciados abaixo, aquela em que houve sensível mudança 
de significado é: 
a) Parece uma hecatombe – mas é só o início dela./ Parece só uma hecatombe – mas é o início dela. 
b) (...) uma nevasca instaura o caos, em Nova Délhi (...) /  (...)em Nova Délhi, uma nevasca instaura o caos (...) 
c) A espécie humana tem uma atração atávica por imaginar a própria aniquilação (...)/A espécie humana tem uma 
atávica atração por imaginar a própria aniquilação (...) 
d) (...) o filme toca num assunto escaldante para o governo americano (...) /  (...) o filme toca num escaldante 
assunto para o governo americano (...) 
 

10. O texto a seguir, de João Bernardo, aplica-se bem a qual das classes de palavras? 
“A verdade é que gostamos de dar nome às coisas. Mas nunca é um nome qualquer. É o nome com que 
sonhamos, que idealizamos, que almejamos. Dificilmente conseguimos dar o nome real daquilo que vivemos.” 
 

a) artigo   b) adjetivo   c) substantivo   d) pronome 
 

11. A palavra destacada no texto da questão anterior pertence à classe gramatical dos: 
a) artigos   b) adjetivos   c) substantivos   d) pronomes 
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12. Das alternativas abaixo, assinale aquela em que o plural não está correto: 
a) demão – demãos;  b) capitão – capitães;   c) ladrão – ladrões;  d) pistão – pistões; 
 

13. “(...) árvores, tijolos, barcos, tudo pesa e tudo se agita (...)”. A dupla marca de plural (o “–s” e a mudança de 
timbre) presente na palavra sublinhada não se verifica na flexão de número de: 
a) composto   b) miolo   c) poço    d) moço 
 

14. Indique a alternativa em que as palavras perderam a acepção de diminutivo e aumentativo, constituindo-se 
hoje formas normais, independente do termo derivante: 
a) pratinho, papelzinho  b) tampinha, cigarrilha  c) cartão, cavalete  d) palhacinho,  
                 narigão 
 

15. Em “Casei, comprei uma casinha lá no Bom Jardim”, o diminutivo expressa, além de tamanho e carinho, o 
sentido de: 
a) penúria   b) humilhação  c) simplicidade   d) pobreza 
 

16. É um substantivo comum-de-dois-gêneros: 
a) mártir   b) javali  c) resposta   d) pianista 
 

17. Assinale a opção em que ambos os termos não admitem flexão de gênero: 
a) moça ideal   b) jovem leitor  c) alguns mestres  d) pessoa semelhante 
 

18. Sobre a formação do plural dos substantivos, assinale a alternativa incorreta: 
a) cinco beija-flores  b) dois padres-nossos c) os guarda-noturnos  d) poucos sofás-cama 
 

19. Os substantivos a seguir são usados somente no plural, exceto: 
a) costas    b) óculos  c) fezes    d) hemorróidas 
 

20. Marque o item que apresenta um substantivo deverbal: 
a) abraço   b) martelo  c) âncora   d) planta 
 

21. Assinale o item em que há erro quanto à determinação do gênero: 
a) Helena era o cabeça do grupo.   
b) A nascente do rio fica logo ali! 
c) Cante! Dance! Sorria! Seu moral vai melhorar rapidamente! 
d) Precisaremos de duzentas gramas de açúcar para o bolo. 
 

22. Marque a alternativa em que todos os substantivos são heterônimos: 
a) lobo, zebra   b) garoto, professora c) boi, abelha   d) javali, presidente 
 

23. O trecho abaixo foi retirado do poema Desfile das letras, de Horácio Dídimo: 
(...) 
A letra v é valente 
A letra x é xereta 
A letra z é zambeta 
Zangadinha e zoadenta. 
 

As palavras destacadas acima pertencem à classe dos: 
a) substantivos   b) pronomes  c) adjetivos   d) numerais 
 

24. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada tem o mesmo significado nas duas frases apresentadas: 
a) A linguagem é fonte de identidade e comunidade – Por causa da estiagem, a fonte secou. 
b) Esta sessão do filme tem entrada franca. – É pessoa franca: diz sempre o que pensa. 
c) As indicações mais confiáveis mostram o contrário. – Leio apenas jornais confiáveis. 
d) São poucas as pessoas que falam japonês. – Aquele japonês já está ocidentalizado. 
 

25. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada não tem valor de adjetivo: 
a) A malha azul estava molhada.  b) Ele carrega um pesado fardo. 
c) Tinha os cabelos branco-amarelados.  d) O sol desbotou o verde da bandeira. 
 

26. Na oração: “Certos amigos jamais chegam a ser amigos certos”, o termo sublinhado é sucessivamente: 
a) adjetivo e pronome;    b) pronome adjetivo e adjetivo; 
c) pronome substantivo e pronome adjetivo; d) adjetivo anteposto e adjetivo posposto. 
 

 
 



 

________________________________________________Teste de Nível P2 10.1________________________________________________ 

3 
27. Um exemplo de comparação construída por meio de adjetivo está em: 
a) O desenvolvimento da ciência pode percorrer caminhos diversos. 
b) O controle não é técnico nem científico; o controle é ético. 
c) Por isso que a prática ética adquire, cada dia mais, uma importância maior. 
d) Dentro de uma escala hipotética de valores vitais para a humanidade (...) 
 

28. Assinale a alternativa que contém o superlativo absoluto sintético dos adjetivos doce, magro, fiel e nobre: 
a) dulcíssimo, macérrimo, fidelíssimo, nobilíssimo;  b) docérrimo, magérrimo, fidelíssimo, nobérrimo; 
c) docíssimo, magríssimo, fielíssimo, nobilíssimo; d) docíssimo, magérrimo, fidelíssimo, nobríssimo; 
 

29. Assinale a opção em que o adjetivo, se colocado depois do substantivo a que se refere, altera o sentido da 
frase: 
a) Era um simples texto.   b) Possuía um vago sentimento. 
c) Olhava uma bela garota.   d) Havia uma grande diferença. 
 

30. Identifique o item em que o adjetivo aparece no grau superlativo relativo de superioridade: 
a) Maurício é mais pobre que André.  b) Marta é a pior funcionária da instituição. 
c) Pedro é riquíssimo.    d) Ana é tão talentosa quanto a mãe. 
 

31. Marque o item em que há erro quanto ao uso do artigo: 
a) Li a notícia em O Povo.   b) A velha Roma está sendo modernizada. 
c) O Havre é um porto de muito movimento. d) O gato escaldado tem medo de água fria.  
 

32. A alternativa que apresenta um numeral cardinal é: 
a) a quinta casa;  b) o triplo de folhas; c) a metade do caminho;  d) a folha vinte e um. 
 

33. Em qual dos itens todos os numerais estão corretamente empregados? 
a) João Paulo primeiro sucedeu ao Papa Paulo seis. 
b) Li o capítulo décimo terceiro, sem ter lido o capítulo quinto. 
c) Após lermos o parágrafo nono, leremos o parágrafo décimo. 
d) Antes do artigo onze, leia o artigo oitavo. 
 

34. Na frase “Apenas um garoto pareceu acreditar que, um dia, poderemos falar em relações sinceras”, as 
palavras destacadas se classificam, respectivamente, como: 
a) artigo indefinido e numeral;    b) numeral e artigo indefinido; 
c) artigo definido e artigo indefinido;  d) numeral e pronome. 
 

35.  Assinale a alternativa em que a palavra destacada se classifica como preposição: 
a) Tenho que fazer o almoço hoje.  b) Que pena! 
c) Seu filho tem um quê de rebeldia.  d) Penso que você deve observá-lo. 
 

36. Marque a alternativa em que a classe morfológica da palavra destacada foi indicada corretamente: 
a) Compramos bastantes livros. – pronome  
b) Detesto certos provérbios! – adjetivo 
c) Mauro nunca se preocupa com os demais. – advérbio de intensidade 
d) Eles têm um quê de misterioso. - conjunção 
 

37. Qual das alternativas completa corretamente as lacunas da frase a seguir? 
Ontem vi __________ garota ___________  pai é o engenheiro sobre _______ conversamos. 
a) esta, que, quem  b) essa, cujo, de quem  c) aquela, que, o qual  d) aquela, cujo,  
                  o qual 
 

Leia o texto a seguir para responder da questão 38 à 42. 
 Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de “você”, se dirigiu 
ao autor chamando-o “o senhor”: 
 Senhora – 
 Aquele homem a quem chamastes senhor aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que senhor 
ele não é, de nada, nem ninguém. (...)  

(O senhor, de Rubem Braga) 
38. O pronome “você” classifica-se como: 
a) pronome de tratamento;   b) pronome demonstrativo;  
c) pronome pessoal reto;   d) pronome pessoal oblíquo; 
 

39. A palavra “senhor”, em sua última ocorrência no texto, classifica-se com um: 
a) substantivo   b) adjetivo  c) pronome possessivo   d) advérbio 
 

40. Os pronomes que (linha 01), aquele (linha 04), vos (linha 04) e ninguém (linha 05), respectivamente, 
classificam-se como: 
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a) demonstrativo, relativo, pessoal reto, indefinido; b) indefinido, demonstrativo, relativo, pessoal reto; 
c) relativo, indefinido, demonstrativo, relativo;  d) relativo, demonstrativo, pessoal oblíquo, indefinido. 
 

41. Considerando no texto os pronomes da questão anterior, qual deles não é pronome substantivo? 
a) ninguém;  b) vos;   c) aquele;  d) que. 
 

42. As palavras autor (linha 02), aqui (linha 04) e magoado (linha 04) classificam-se, respectivamente, como: 
a) adjetivo, substantivo, advérbio,   b) substantivo, adjetivo, advérbio; 
c) adjetivo, substantivo, adjetivo;   d) substantivo, advérbio e adjetivo; 
 

43.  Considere o uso dos pronomes nas frases abaixo: 
I. Nunca houve discordância entre ti e ela. 
II. Trataram do assunto com nós mesmos. 
III. Transferiram muito trabalho para mim fazer. 
Está correto o uso no(s) item(ns): 
a) I e II   b) II e III   c) I e III  d) apenas em I 
 

44. Assinale a alternativa em que não há erro no uso pronominal: 
a) Vossa Excelência já apresentou vossos projetos na Câmara? 
b) Só lhe peço isso: não falte à minha festa de aniversário. 
c) O bolo foi feito por elas mesmas. 
d) Para ti, estudo deveria ser prioridade, já que você quer ser aprovado no concurso. 
 

45. Observe as frases a seguir: 
• Pus a caneta no bolso. 
• Põe a carteira sobre a mesa. 
• Queria perguntar a questão ao professor. 

Os elementos destacados podem ser substituídos, respectivamente, pelos pronomes: 
a) na – lhe – la  b) la – na – la   c) lhe – a – lhe  d) la – na - lhe 
 

46. Assinale o item que apresenta erro de colocação pronominal 
a) O motorista entregou-me um pacote.  b) Deixei de a acompanhar e arrependi-me. 
c) Que os céus protejam-nos!   d) Ele parou, olhando-me com atenção. 
 

47. Indique a alternativa que completa corretamente as frases a seguir: 
I. Aqui está a mulher  _______ me referi. 
II. Este é o cofre  _________ segredo estamos precisando. 
III. Reencontrei um amigo _______ me ajudou muito no passado. 
IV. O batom ________ Antônia se maquilou desapareceu. 
 
a) que; com cujo; o qual; de que;  b) a que; de cujo; que; com que; 
c) a qual; de cujo;o qual; com que;  d) à qual; de cujo; o qual; que; 
 

48. Há, no texto a seguir, de Manuel Bandeira: 
No meio da noite despertei 
(...) 
Balões passavam errantes 
Silenciosamente 
Apenas de vez em quando 
O ruído de um bonde. (...) 
 

a) 2 locuções adverbiais e 2 advérbios;  b) 2 locuções adverbiais e e 1 advérbio; 
c) 2 locuções adverbiais e e 3 advérbios; d) 1 locução adverbial e 3 advérbios. 
 

49. Na frase “Não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci”, o trecho destacado expressa uma 
circunstância de: 
a) comparação  b) condição   c) conseqüência  d) causa 
 

50. Assinale a frase em que o advérbio não contém a idéia de superlativo: 
a) Marcos agiu muito ponderadamente.  b) Amanhã sairemos cedinho. 
c) Acreditamos muitíssimo em seu talento. d) Eudes escutava tudo mais pacientemente que eu. 
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CANDIDATO COM CURSO SEQUENCIAL CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 

CANDIDATO CURSANDO 3º GRAU TÉCNICO  CURSO ___________________________________________________ SEMESTRE EM CURSO ___________ 

CANDIDATO COM CURSO 3º GRAU TÉCNICO CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 
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CANDIDATO COM CURSO DE GRADUAÇÃO CONCLUIDO  ANO/SEM DE CONCLUSÃO ________________ 
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** Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta de cada item. 

01. a b c d  21. a b c d  41. a b c d 

02. a b c d  22. a b c d  42. a b c d 

03. a b c d  23. a b c d  43. a b c d 

04. a b c d  24. a b c d  44. a b c d 

05. a b c d  25. a b c d  45. a b c d 

06. a b c d  26. a b c d  46. a b c d 

07. a b c d  27. a b c d  47. a b c d 

08. a b c d  28. a b c d  48. a b c d 

09. a b c d  29. a b c d  49. a b c d 

10. a b c d  30. a b c d  50. a b c d 

11. a b c d  31. a b c d       

12. a b c d  32. a b c d       

13. a b c d  33. a b c d       

14. a b c d  34. a b c d       

15. a b c d  35. a b c d       

16. a b c d  36. a b c d       

17. a b c d  37. a b c d       

18. a b c d  38. a b c d       

19. a b c d  39. a b c d       

20. a b c d  40. a b c d       

RESULTADO: APROVADO REPROVADO 

NOTA : ________________ASSINATURA DO PROFESSOR: ______________________________ 

FOLHA DE RESPOSTAS 


