
PORTUGUÊS   PROFESSOR JOÃO 

CONDADO 

 

01. (UFF-RJ) Só numa série abaixo estão 
todas as palavras acentuadas corretamente. 
Assinale-a: 
 
a) rápido, séde, côrte  
b) ananás, ínterim, espécime 
c) corôa, vatapá, automóvel 
d) cometi, pêssegozinho, viúvo 
e) lápis, raínha, côr 
 

02. (UFSCar-SP) Estas revistas que eles ... 
, ... artigos curtos e manchetes que todos 
... . 
 
a) leem - tem - vêem 
b) lêm - têem - vêm 
c) leem - têm - veem 
d) lêem - têm - vêm 
 e) lêm - tem - vêem 
 
 

03. (AMAN-RJ) Das palavras abaixo, uma 
admite duas formas de justificar o acento 
gráfico, por enquadrar-se em duas regras 
de acentuação: 
 
a) combustível 
b) está 
c) três 
d) países 
e) veículos 
 
04.  (Unifor-CE)  O aluno fará ____ tempo as 

correções relativas ____ respostas dadas 
ao examinador. 

a) há – as 
b) à – às 
c) a – às 
d) há– às  
e) a – as   
 

05. (Unifor-CE)   Senti, ____ partir daquele 
instante, que ____ empresa pouco 
importara minha dedicação ____ 
campanha de vendas. 

 
a) à – a – a 
b) a – à – à 
c) a – à – a 
d) à – à – a 
e) a – a – à 
 

 

06.  Assinale a alternativa que apresenta uma 

metáfora: 

 

a) Layane parece uma flor. 

b) Mônica é um doce de pessoa. 

c) Mel chorou rios de lágrimas. 

d) Vera ama e odeia essas coisas novas. 

e) Helena viu o cachorro sorrir para ela. 

 

07. Marque a alternativa em que a palavra 

destacada funciona como um adjetivo. 

 

a) Os concurseiros são estudiosos. 

b) Aquelas garotas dançaram em “Os 

Piratas”. 

c) Os blocos saíram às ruas de Cabedelo. 

d) O folião eram lobos famintos. 

e) Ontem choveu muito aqui. 

 

08. (UEPG/PR) Só num caso a  oração é sem 
sujeito. Identifique-a:  

 

a) Faltavam três dias para o batismo. 
b) Houve por improcedente a reclamação do 

aluno. 
c) Só me resta uma esperança. 
d) Havia tempo suficiente para as 

comemorações. 
e) Todos passarão nesse concurso. 


