
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

AULÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO 

PROFESSOR JOÃO CONDADO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
(QUINO. Mafalda inédita. São Paulo: Martins Fontes, 1993) 

 
1)  Observando as falas das personagens, 
analise o emprego do pronome SE e o 
sentido que adquire no contexto. No contexto 
da narrativa, é correto afirmar que o pronome 
SE,  
  
a) em I, indica reflexividade e equivale a “a si 

mesmas”.   
b) em II, indica reciprocidade e equivale a “a 

si mesma”.   
c) em III, indica reciprocidade e equivale a 

“umas às outras”.   
d) em I e III, indica reciprocidade e equivale 

a “umas às outras”.   
e) em II e III, indica reflexividade e equivale a 

“a si mesma ” e "a si mesmas", 
respectivamente.  

 
2) Leia o trecho: “Mas enquanto o governo 
trabalha numa estratégia, bactérias 
aprimoram sua capacidade de sobreviver aos 
remédios mais poderosos A termo em 
destaque estabelece um sentido que seria 
preservado havendo substituição por:  
 
A. Quando.  
B. Logo.  
C. Contudo.  
D. Assim.  
E. Ao mesmo tempo que. 
 
3) Analise a frase abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA: “A bactéria 
pode causar infecções de urina, da corrente 
sanguínea e pneumonia e foi incluída na lista 
da OMS como uma das 12 bactérias de maior 

risco saúde humana pelo seu alto poder de 
resistência”.  
A. Se a palavra “saúde” fosse substituída por 
“bem permaneceria o uso da crase.  
B. A expressão destacada é uma locução 
adverbial feminina.  
C. Se a palavra “risco” fosse substituída por 
“benefício”, haveria crase.  
D. A expressão destacada é complemento 
indireto do verbo.  
E. Se a palavra “saúde” fosse substituída po 
haveria crase. 
 
4) “Uma paisagem rica em belezas naturais, 
que atrai a atenção de turistas brasileiros e 
estrangeiros.” Quanto ao número de sílabas, 
as palavras atrai e estrangeiros são 
RESPECTIVAMENTE:  
 
A. Trissílaba, trissílaba, trissílaba.  
B. Dissílaba, trissílaba, polissílaba.  
C. Polissílaba, dissílaba, trissílaba.  
D. Dissílaba, polissílaba, polissílaba.  
E. Trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
 
5) Assinale a opção CORRETA em que todas 
as palavras estão acentuadas na mesma 
posição silábica.  
 
A. Água – espécies – municípios.  
B. País - biológicas – endêmicas.  
C. Ecológica – observatório – Paraíba.  
D. Econômicas – acessórios – existência.  
E. Incansáveis –– turística – país.  
 
6) Assim, surgirão novos horizontes para a 
região. O Pico do Jabre atrai turistas de todas 
as partes do país. Os tempos verbais das 
palavras destacadas, nas frases acima, são 
RESPECTIVAMENTE:  
 
A. Tempo Passado – Tempo Passado.  
B. Tempo Futuro – Tempo Presente.  
C. Tempo Presente – Tempo Passado.  
D. Tempo Futuro – Tempo Futuro.  
E. Tempo Presente – Tempo Presente. 
 
 



7)  (FCE-SP) "Os homens sempre se 
esquecem de que somos todos mortais." A 
oração destacada é: 
 
a) substantiva completiva nominal 
b) substantiva objetiva indireta 
c) substantiva predicativa 
d) substantiva objetiva direta 
e) substantiva subjetiva 
 
 
AGORA VAMOS RESOLVER E FICAR 
AFIADO PARA AMANHA^ 
 
1) Assinale a alternativa em que o acento 

gráfico da série de palavras é justificado 
pela mesma regra de acentuação gráfica:  

 
A. Violência, penitenciária, prédio.  
B. Lá, é, irá.  
C. Didático, violência, médico.  
D. Técnica, íntimas, construídos.  
E. Além, também, atribuem. 
 
2) “A sociedade pensa que é só montar um 
presídio e jogar lá” (quinto parágrafo). O 
termo sublinhado exerce função de:  
A. Objeto direto.  
B. Objeto indireto.  
C. Complemento nominal.  
D. Adjunto adverbial de lugar.  
E. Agente da passiva. 
 
3)“ Na legislação brasileira, a educação nos 
presídios é um direito assegurado” (primeiro 
parágrafo). As palavras sublinhadas são 
classificadas, RESPECTIVAMENTE, como:  
 
A. Substantivo, substantivo, verbo, artigo, 
adjetivo.  
B. Substantivo, substantivo, verbo, 
preposição, adjetivo.  
C. Adjetivo, adjetivo, verbo, artigo, 
substantivo.  
D. Adjetivo, substantivo, verbo, pronome 
indefinido, adjetivo.  
E. Adjetivo, substantivo, verbo, artigo, 
adjetivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agora é relaxar um pouco, ter 
calma e ler bastante a prova.  
 
 
 
 
 
Amanhã 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


