
                                                                                      

 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que completa as lacunas. 
 
________ a carne é fraca? É fraca _______ é insaciável. Ninguém 
pergunta ao corrupto o _______ de sempre querer mais e mais. 
______? _______ só se descobre quando era o momento de parar 
de roubar quando o momento já passou. 
 
a) Por que – Porque –Porque – Por quê – Porque 
b) Por que – Porque – Porquê – Por quê – Porque 
c) Porque – Porque – Por que – Por quê – Por que 
d) Porque – Porquê – Porque – Por que – Por quê 
e) Por que – Porque – Por que – Por quê – Porque    
 
02. Assinale a alternativa que não apresenta desvio da norma 
padrão. 
a) Ele está chateado porque brigou com o pai? 
b) Não entendo porque tantas pessoas cultivam o ódio nas redes 
sociais 
c) Não o vejo a dois dias 
d) O que você me fez há anos atrás ainda faz mau para minha 
saúde 
e) Ele só faz o mau para as crianças  
 
03. Considerando: “O ____________ de não estar  conversando 
é__________quero estar concentrada.” 
 
A sequência correta de palavras que completa o excerto encontra-
se em: 
a) por quê – por que    c) porquê – porquê    e) porquê – porque 
b) porque – porque      d) por quê – por quê 
 
04. Assinale a alternativa na qual os termos “onde” e “aonde" 
estejam empregados INCORRETAMENTE.  
a) Todos sabem aonde os proprietários da casa foram passar o 
final de semana?  
b) Aonde estão todos os que moram na casa?  
c) Alguém poderia informar onde ela está?  
d) As notícias chegaram ao lugar aonde ninguém havia ido 
e) Aonde eles foram? 
 
05. A frase em que se trocou o emprego de onde/aonde é: Parte 
superior do formulário 
a) Não sei aonde vou, mas já estou a caminho. 
b) Quantas vezes eu descobri onde deveria ir apenas por partir 
para algum outro lugar.  
c) Se você não sabe para onde vai, todos os caminhos o levam 
para lugar nenhum.  
d) Eu irei, não importa aonde, desde que seja para frente.  
e) A coisa mais importante não é de onde se veio, mas aonde se 
vai.  
 
06. Assinale a alternativa em que o seu uso está INCORRETO. 
a) Bento Rodrigues, onde fica a mineradora Samarco, talvez vire 
outra barragem. 
b) A barragem de Germano, onde há risco de rompimento, deverá 
receber reparos. 
c) Mariana, cidade onde fica Bento Rodrigues, faz parte da história 
do ouro em Minas Gerais. 
d) As pessoas perderam tudo o que tinham, ficou apenas a 
lembrança onde estão os laços afetivos 
 
 
07.Assinale a frase em que não há erro de ortografia. 
a) Eu te vi a cerca de 50 minutos no shopping 
b) A cerca desse assunto, não tenho nada a declarar 

c) Eu nasci a 20 anos  
d) Vou te encontrar a cerca de 1 hora 
e) A muitas pessoas aqui 
 
08. Marque a alternativa em que o ONDE/AONDE foi empregado 
corretamente 
a) A casa aonde moro é alugada 
b) A situação onde me envolvi ainda não foi resolvida 
c)Os lugares aonde estou sempre são movimentados  
d) As conversas aonde estou não me levam a nada 
e) A igreja aonde vou fica na rua da minha casa 
 
09. O pronome relativo foi mal empregado em: 
a) Conheço a mulher a quem você ama.                         
b) Vi o filme cujos os atores você se referiu 
c) A rua em que moro é arborizada.                                   
d) Tenho uma companheira que amo  
e) Este é o assunto sobre o qual falaremos. 
 
10. Preencha com o pronome relativo adequado: 
a)Vi a moça __________ você gosta 
b)Vi o país ___________ você vai 
c)Vi o país ___________ você vem 
d)Vi o país ___________ mora 
e)Tenho tudo _________ quero 
f)Vi a moça ________ tu amas 
 
11. Marque a alternativa que não apresenta erro em relação ao 
pronome relativo 
a) A pessoa a cujas qualidades me refiro acaba de chegar. 
b) Consegui a posição com que sempre desejei.  
c) Você é um amigo a quem lealdade não me esquecerei jamais.  
d) Envolvi-me em uma briga onde foi difícil sair 
e)O escritor a cuja a obra o professor fez referência é modernista.  
 
12. Marque a alternativa em que o pronome relativo deve ser 
precedido de PREPOSIÇÃO 
a) Nós conhecemos uma pessoa que não víamos há tempos  
b) O professor passou um trabalho cujo tema não gosto 
c) Eles conheceram o lugar onde moramos 
d) O presidente o qual conheço não chegou ainda 
e) As mulheres que dançam são inteligentes 
 
13.  Assinale a alternativa que não apresenta problema de 
concordância.  
a) Chegou pais e filhos ao shopping 
b) Houve moradores que não se importaram com o grupo de 
jovens. 
c) Ergueu-se altas grades no muro.  
d) Fazem dias que os jovens não se reúnem na frente do edifício.  
 
14.No trecho “as empresas de tecnologia da informação têm 
que operar sob condições bastante incertas.” a concordância 

segue as regras da gramática normativa, o que também acontece 
em:Parte superior do formulário 
a) O mercado de TI tem características bastantes específicas. 
b) Uma boa dose de comprometimento resolve bastantes 
problemas em uma empresa de TI. 
c) As empresas de TI tem bastantes problemas com as incertezas 
do mercado. 
d) A maioria das empresas de TI tem bastante problemas com as 
incertezas do mercado.  
 
15. Segundo os princípios da norma culta, ocorre desvio de 
concordância verbal na oração   
Parte superior do formulário 
a) “nos falta silêncios”  
b) “talvez estejamos nos imbecilizando”  
c) “Quando tudo é grito não há mais grito”  
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d)  “Os espasmos esgotam, exaurem, consomem” 
 
16. Quanto à concordância verbal, marque a alternativa incorreta:  
Parte superior do formulário 
a) Houveram muitos apelos para que ele não fosse preso. 
b) Faz vinte anos que não a vejo. 
c) Deve haver poucas informações sobre o acidente de avião.  
d) São dez horas de estudo sem cessar. 
e) Existem motivos para duvidar dos depoimentos dos réus.  
 
17. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma 
regra de acentuação gráfica: 
a) pés, hóspedes 
b) sulfúrea, distância 
c) fosforescência, provém  
d) últimos, terrível  
e) satânico, porém  
 
18. As palavras após e órgãos são acentuadas por serem 

respectivamente: 
a) paroxítona terminada em s e proparoxítona  
b) oxítona terminada em o e paroxítona terminada em ditongo  
c) proparoxítona e paroxítona terminada em s  
d) monossílabo tônico e oxítona terminada em o, seguida de s  
e) proparoxítona e proparoxítona  
 
19. A mesma regra que justifica a acentuação de monótona 

aplica-se em  
a) possível 
b) técnicas 
c) constituídos 
d) eficiência 
e) inevitáveis 
 
20. Reconheça o par em que as palavras se acentuam pela mesma 
regra.  
a) há - à  
b) difícil – países 
c) previsíveis - sérios  
d) é - ética  
e) três – violência 
 
21. Assinale a alternativa que contém palavras que são acentuadas 
pelo mesmo motivo que as palavras silêncio e até, 

respectivamente.  
a) próprio – mecânico 
b) também - José  
c) líderes - mármore  
d) atlântico - fé  
e) miséria – jacaré 
 
22. Assinale a alternativa de vocábulo corretamente acentuado:  
a) hífen 
b) ítem 
c) itens 
d) rítmo  
e) Pequí  
 
23. Na palavra “consequência” o acento gráfico se justifica em 

função de ser:  
a) proparoxítona terminada em hiato 
b) paroxítona terminada em tritongo 
c) paroxítona terminada em ditongo  
d) proparoxítona terminada em ditongo  
e) paroxítona terminada em hiato  
 
 
 
 

 
 
 


