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01. 
A expressão “viajar indefinidamente”, no Texto de Interpretação, só NÃO significa 

a) passear de modo errante, a esmo. 
b) sair por aí sem definir o nome das pessoas conhecidas. 
c) viajar sem se preocupar com o tempo de chegar. 
d) não ter a preocupação de saber o lugar para onde se vai. 
e) aventura-se pelo mundo sem ter um objetivo definido. 

 
02. 
Levando em conta o contexto do poema (Texto de Interpreta- ção), em qual das 
alternativas há um sentido semelhante ao de “acomodo-me no meu lugar”? 

a) Satisfaço-me com o lugar que me dão. 
b) Adapto-me ao meio em que vivo. 
c) Limito-me a ficar pensativo. 
d) Entendo-me com minhas ideias.  
e) Ajeito-me no meu canto. 
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03. Em função do que é dito nos versos do poema (Texto de Interpre- tação), 
observa-se que o “eu lírico” 

a) deseja ser mau e mórbido, por isso faz suas viagens pelas estrelas. 
b) tem fome e pouco dinheiro, logo não gasta com comidas que não 
alimentam. 
c) viaja, não só fisicamente, mais também por meio de seus pensamentos. 
d) é um homem agitado, que leva uma vida de passageiro com luxo e 
mordomias. 
e) é uma voz que clama por tranquilidade e brada contra a po- luição do ar. 

 
04. São formadas por derivação prefixal, sufixal e parassintética, res- 

pectivamente, a sequência: 
a) abdicar, pernoite, descer. 
b) suavisar,  dispneia, ensurdecer. 
c) superpor, forense, amanhecer. 
d) abotoar, ponteiro intravenoso. 
e) embainhar, sinfonia, bondosamente. 

 
05. Observe o vocábulo grifado na seguinte frase: “Há duas contri- buições 

fundamentais nesse encontro: uma mestiçagem do corpo e uma 
mestiçagem da cultura.” Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
foi empregada com esse mesmo sentido. 
a) Há de haver várias reclamações desse tipo. 
b) Ela há de chegar no horário. 
c) Há horas ouço a mesma história. 
d) Não a vejo há dias. 
e) Há um ano esperamos notícias. 

 
06. Sobre as obras e os autores do Realismo-Naturalismo no Brasil é correto 

afirmar que 
a) o teatro dessa época teve muitos adeptos dentre os quais podemos citar José 
de Alencar. 
b) Aluizio Azevedo e Machado de Assis produziram obras numa linha 
naturalista bem definida. 
c) Raul Pompéia é um autor significativo dessa época, porém suas obras 
mostram apenas traços impressionistas. 
d) o principal autor desse período é Adolfo Caminha que traba- lhou dentro de 
uma linha realista mais definida. 
e) a parte mais significativa da obra de Machado de Assis é representada por 
seus romances e contos. 

 
07. No período: “Dei-lhe de presente um computador moderníssimo para que 

pudesse trabalhar mais motivado.”, os vocábulos grifados são 
respectivamente, 
a) pronome relativo, locução adjetiva. 
b) pronome pessoal, locução adverbial. 
c) pronome demonstrativo, conjunção. 
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d) pronome pessoal, locução conjuntiva. 
e) pronome indefinido, interjeição. 

 
08. Assinale a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelo mesmo 

motivo dos existentes, respectivamente nas palavras cos- méticos, 
laboratórios e países (Os acentos gráficos das palavras abaixo estão omitidos) 

a) rubrica, barbarie, juizes 
b) misantropo, cranio, ruim 
c) parafrase, arrogancia, saude 
d) ilusorio, melancia, raiz 
e) catastrofe, metonimia, gratuito 

 
09. “Invadiu a mente de Fabiano a lembrança de que a chuva poderia demorar 
demais”. O termo em destaque desempenha a função de 
a) sujeito. b) objeto indireto. c) adjunto adnominal. d) complemento 
nominal. e) adjunto adverbial. 

 
10. 
“A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de rosto regulares e narizes bem 
feitos; andam nus sem nenhuma cober- tura; nem se importam de cobrir nenhuma coisa, 
nem de mostrar suas vergonhas.” 
Essa passagem pertence à Carta de Pero Vaz de Caminha, primei- ro texto escrito no 
Brasil, no qual eram descritos a terra e o povo que a habitava. A respeito da Literatura 
Quinhentista, é correto afirmar que 

a) os textos quinhentistas fazem parte do movimento literário intitulado Poesia Pau-Brasil. 
b) toda essa produção está diretamente relacionada à intenção de catequizar os 
selvagens. 
c) a literatura da época está relacionada ao espírito aventureiro da expansão marítima 
e comercial portuguesa. 
d) os textos dessa época têm grande valor literário. 
e) registra apenas o choque cultura entre colonizadores e colo- nizados. 

 

11. Na frase “Poderia ouvir o fogo gemer.” há a seguinte figura de linguagem: 
a) eufemismo. b) oxímoro. c) prosopopeia. d) sinédoque. 
e) metáfora. 

 

12. Qual das alternativas abaixo é formada por ditongos decrescentes? 
a) colégio, não, imediatamente, história. 
b) inquietação, pouco, aumenta, grau. 
c) cair, compreensível, beijar, treino. 
d) imponderáveis, atuar, psicologia, seu. 
e) pouco, loteria, contrário, estratégia. 

 
 
 
 
 
 
 
 


