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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
OBS.: As questões foram produzidas pela 
professora Fabyana Muniz, exceto 02, 04, 10, 
11 e 14 que foram extraídas de provas de 
concursos (Fonte PCI Concursos). 

 
Leia o texto I para responder às questões de 
números 01 a 11. 
 
Texto I 

A língua maltratada 
 

 É impressionante como as pessoas falam e 
escrevem de maneira errada. Presenciar 
punhaladas na língua não me assusta tanto. Fico de 

cabelo em pé ao perceber que as pessoas acham 
feio falar corretamente. Se alguém usa uma palavra 
diferente, numa roda de amigos, acaba ouvindo:  

– Hoje você está gastando, hein?  

Vira motivo de piada. O personagem que 
fala certinho é sempre o chato nos programas 
humorísticos.  

Mesmo em uma cidade como São Paulo, 
onde a concorrência profissional é enorme, 
ninguém parece preocupado em corrigir erros de 

linguagem. Incluem-se aí profissionais de nível 
universitário. 

 Um dos maiores crimes é cometido contra 
o verbo haver. Raramente alguém coloca o H. 
Mesmo em jornais, costumo ler: “Não se sabe a 
quanto tempo…”.  

Outro dia, estava assistindo ao trailer de 

Medidas Extremas. Lá pelas tantas, surge a 
legenda: “Vou previni-lo”. O verbo é prevenir. No 
filme Asas do Amor, também não falta uma 
preciosidade. Diz-se que um personagem é “mal”. 
O certo é “mau”.  

Legendas de filme não deveriam sofrer um 
cuidado extra? Para se defender, o responsável 

pelas frases tortas é bem capaz de dizer: 
 – Deu para entender, não deu?  
Errar, tudo bem. O problema é deixar o erro 

seguir em frente.  
Em novelas de televisão, no teatro, nos 

filmes, por exemplo, justifica-se empregar uma 

linguagem coloquial, pois os atores devem falar 
como as personagens que interpretam. Mas há 

limites, pode-se manter o tom coloquial sem 
massacrar a língua.  

Muita gente passa o dia malhando na 
academia. Outros conhecem vinhos. Existem 
gourmets capazes de identificar um raro tempero 

na primeira garfada. Analistas econômicos são 
capazes de analisar todas as bolsas do universo. No 
entanto, boa parte acha normal atropelar o 
português.  

Descaso com a língua é desprezo em 
relação à cultura. Será que um dia essa 
mentalidade vai mudar?  

 

 (Walcyr Carrasco. VejaSP, 22.04.1998. Adaptado)  
 

01. Com base na leitura, analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta. 
I. O autor defende a ideia de que se deve utilizar 
somente a linguagem coloquial na oralidade. 

II. Para Carrasco, devemos ter interesse em 
conhecer melhor a língua portuguesa, uma vez que 
ela é o nosso idioma e faz parte de nossa cultura. 
III. O texto enfatiza que em filmes e novelas 
percebe-se um zelo com a língua portuguesa. 
IV. Ao falar sobre o verbo “haver”, o autor 
demonstra que as pessoas têm dificuldade em 

empregá-lo no sentido de “existir”. 
 
Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II.            b) II, apenas.      c) II e IV  
apenas.  
d) I, II e IV, apenas                     e) II e IV, 
apenas 

 

02. Assinale os trechos do texto em que o autor 

expõe suas ideias por meio, respectivamente, da 
oposição e do exagero. 
a) É impressionante como as pessoas falam e 
escrevem de maneira errada. (1º parágrafo)  
Fico de cabelo em pé ao perceber que as pessoas 
acham feio falar corretamente. (1º parágrafo)  

b) É impressionante como as pessoas falam e 
escrevem de maneira errada. (1o parágrafo)  
Analistas econômicos são capazes de analisar todas 
as bolsas do universo. (11º parágrafo)  

c) Incluem-se aí profissionais de nível universitário. 
(4o parágrafo) 
 Legendas de filme não deveriam sofrer um cuidado 

extra? (7º parágrafo) 
d) Mas há limites, pode-se manter o tom coloquial 
sem massacrar a língua. (10° parágrafo) 
Legendas de filme não deveriam sofrer um cuidado 
extra? (7°parágrafo)  
e) Mas há limites, pode-se manter o tom coloquial 

sem massacrar a língua. (10° parágrafo) 
Analistas econômicos são capazes de analisar todas 
as bolsas do universo. (11° parágrafo) 
 
03. Sobre o título e a tipologia predominante no 
texto é correto afirmar que  
a) o título é constituído de um período simples e 

uma oração absoluta e dá pistas ao interlocutor 
sobre o tema a ser tratado pelo autor. 
b) a narração predomina no texto, visto que há 
uma nítida intenção de contar uma história 
envolvendo personagens que praticam ações num 
determinado tempo e espaço. 
c) se deduz do título que o tema a ser abordado no 

texto é sobre a linguagem humana e as diferenças 
dos falantes ao usá-la. 
d) o título é constituído de uma palavra que define 
o substantivo e outra que o caracteriza, essa 
escolha lexical dá pistas ao provável leitor a 
respeito do tema a ser desenvolvido no texto. 
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e) como o texto apresenta uma estratégia de 
provocar um diálogo com o leitor, a tipologia 
predominante é a injuntiva.  
  
04. Assinale a afirmação correta a respeito da 
palavra ou expressão destacada no trecho do texto. 

a) – Hoje você está gastando, hein? (2º 
parágrafo): está empregada em sentido próprio e 
pode ser substituída por exagerando. 
b) O personagem que fala certinho é sempre o 
chato… (3º  parágrafo): está empregada em 
sentido figurado e pode ser substituída por 
arrogante. 

c) Para se defender, o responsável pelas frases 
tortas… (7º  parágrafo): está empregada em 
sentido próprio e pode ser substituída por 

traduzidas. 
d) No entanto, boa parte acha normal atropelar o 
português. (11º parágrafo): está empregada em 
sentido figurado e pode ser substituída por 

desconsiderar. 
e) Será que um dia essa mentalidade vai mudar? 
(último parágrafo): está empregada em sentido 
figurado e pode ser substituída por postura. 
 
Considere o fragmento para responder às questões 

5 a 8. 
 

“Muita gente passa o dia malhando na 
academia. Outros conhecem vinhos. Existem 
gourmets capazes de identificar um raro tempero 
na primeira garfada. Analistas econômicos são 

capazes de analisar todas as bolsas do universo. No 

entanto, boa parte acha normal atropelar o 
português.”  

 
5. Sobre o trecho acima é correto afirmar que  
a) é constituído de 5 períodos, 6 orações 
coordenadas assindéticas e uma oração coordenada 
sindética adversativa. 

b) a palavra “capazes” nas duas ocorrências exerce 
a função sintática de predicativo do sujeito. 
c) as expressões “um raro tempero” e “todas as 
bolsas” são objetos diretos. 
d) o artigo “as” poderia ser retirado após o 
pronome indefinido “todas” e a supressão não 

prejudicaria o sentido e o aspecto gramatical. 
e) as orações “de identificar um raro tempero na 

primeira garfada” e “de analisar todas as bolsas do 
universo” são subordinadas objetivas indiretas. 
 
6. Mantendo o mesmo sentido e a estrutura 
sintática do último período, o elemento coesivo “No 

entanto” poderia ser substituído por: 
a) Todavia 
b) Apesar de 
c) Embora 
d) Porquanto 
e) Contanto que 
 

7. As palavras “econômicos” e “português” são 
acentuadas por motivos distintos, assinale a 
alternativa cujas palavras são acentuadas pelo 
mesmo motivo. 
a) língua, concorrência, responsável. 
b) está, alguém, lá. 

c) ninguém, alguém, pé. 
d) concorrência, responsável, está. 
e) pé, será, está. 
 
8. Sobre a oração “Existem gourmets capazes” e a 
reescritura dela, assinale a alternativa incorreta. 
a) Ao substituir o verbo “existem” por “há”, 

mantém-se o mesmo sentido e a palavra 
“gourmets” continua exercendo a função sintática 
de sujeito. 

b) “Há gourmets capazes”, ao substituir “existem” 
pelo verbo “há”, foi mantido o sentido, porém a 
palavra “gourmets” passa a ser objeto direto. 
c) O verbo “existem” é intransitivo e a oração 

apresenta sujeito simples, mas, ao reescrevermos a 
frase: “Há gourmets capazes”;  o sujeito fica 
inexistente, porque, nesse contexto, o verbo 
“haver” é impessoal. 
d) Em “Devem existir gourmets capazes” o verbo 
auxiliar muda o sentido da oração, já a expressão 

“gourmets capazes” continua exercendo a função 
sintática de sujeito.  
e) Em “Hão de existir gourmets capazes”, o sentido 
da oração foi afetado, porém a concordância verbal 
está correta: o verbo “haver” está no plural para 
concordar com o seu sujeito. 

 

9. Considere o período e as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa incorreta. 

 
“O personagem que fala certinho é sempre 

o chato nos programas humorísticos.”  
 

a) A palavra “que” é um elemento coesivo anafórico 

e exerce a função morfossintática de pronome 
relativo e sujeito. 
b) A palavra “sempre” e a expressão “nos 
programas humorísticos” apresentam circunstância 
de tempo e lugar respectivamente. 
c) O vocábulo “chato”, nesse contexto, é um 

substantivo, tal mudança de classe gramatical 
representa uma derivação imprópria.  

d) “que fala certinho” é uma oração subordinada 
adjetiva restritiva. 
e) a palavra “chato” é um adjetivo. 
 
10. Assinale a alternativa em que os dois trechos 

completam, correta e respectivamente, as 
seguintes frases: 
 
Muitas pessoas consideram feio falar de acordo com 
a norma-padrão, mas este é um ponto de 
vista________________________________. 
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Que as legendas dos filmes sejam redigidas com o 
devido cuidado é 
prática____________________________. 
 
a) a que o autor é contrário; de que o autor é 
favorável. 

b) a que o autor é contrário; em que o autor 
endossa. 
c) de que o autor diverge; com que o autor pactua. 
d) de que o autor diverge; de que o autor é 
favorável. 
e) em que o autor se opõe; com que o autor 
pactua. 

 
11. No quinto parágrafo, de acordo com a norma-
padrão da língua portuguesa, a frase citada pelo 

autor deveria ser: “Não se sabe há quanto 
tempo…”. 
Tendo isso em vista, assinale a alternativa em que 
o verbo haver foi empregado com o mesmo sentido 

dessa frase. 
a) Não há argumentos plausíveis em seu 
depoimento. 
b) Eles vêm se preparando há meses para a 
viagem.  
c) Há cinco pessoas à espera de atendimento 

médico. 
d) Para a festa, há que decorar adequadamente o 
clube. 
e) Este contratempo não há de comprometer os 
resultados. 
 

Texto II 

 
O JOVEM POLICIAL 

 
Eu estava botando gasolina no tanque do meu 

carro e do meu lado estava dois carros da Brigada 
Militar. Dois policiais falavam com alguém do posto. 
Um terceiro, bem junto da minha janela, de costas 

para mim, portava uma arma grande, que na minha 
ignorância acho que poderia ser um fuzil ou uma 
metralhadora. Estava ali, sozinho, e comecei a 
observá-lo sem que me notasse. Tenso, alerta, 
consciente de sua missão, olhava para os lados 
empunhando a sua arma com o cano voltado para 

baixo. Seu rosto era jovem, tão jovem que me 
comovi. Podia ser meu filho. Mais: podia ser meu 

neto. Estava tão concentrado no seu dever, tão 
alerta na sua posição, que fiquei imaginando se, ou 
quando, ele poderia levar um tiro de algum 
bandido. Poderia ficar lesado gravemente. Poderia 
morrer. Por mim, por você, por um de nós, em 

qualquer parte do Brasil, não importa que nome se 
dê a sua corporação, nem se é da guarda estadual, 
municipal ou federal. Esses jovens se expõem por 
nós. Morrem por nós. Tentam, num país tão 
confuso, proteger o cidadão. A gente realmente 
pensa nisso? Uma vez ao dia, uma vez por semana, 
uma vez ao mês? 

Tentei imaginar também como eu me sentiria 
se um dos meus netos tivesse essa profissão. Que 
suspiro de alívio a cada noite, ou a cada manhã, 
sabendo que ele estava em casa. Que angústia 
sempre que se noticiasse uma perseguição, um 
tiroteio. Quanto ganha para se expor assim um 

rapaz desses? Esse tinha na mão esquerda uma 
fina aliança. Podia ter filhos, com certeza muito 
pequenos, dada sua pouca idade. Que vida a de 
milhares de famílias, em troca, penso eu, de uma 
compensação financeira diminuta. 

Impressionada com sua seriedade, com a 
realidade concreta daquela arma enorme, e com 

quanto de repente me senti em dúvida com aquele 
quase menino, teimei em adivinhar: quanto 
ganharia ele? Tanto quanto uma boa empregada 

doméstica, que não arrisca a vida, embora seja 
importantíssima numa casa bem organizada onde a 
valorizam? Tanto quanto uma professora de escola 
elementar, que vende quinquilharias ou doces feitos 

em casa para colegas no intervalo, a fim de se 
sustentar? 

Tanque cheio, saí rodando, pensativa: a 
educação e a segurança são o primeiro eixo da vida 
de um país digno. Elas e outros tantos fatores. Mas 
eu, naquele dia, quis pensar em educação e 

segurança. Com elas gastam-se quilômetros de 
papel e uma eternidade de falação. Se fôssemos 
um país mais educado, menos policiais morreriam 
por nós, com certeza menos cidadãos seriam 
assaltados, violentados e mortos, menos jovens se 
tornariam mal-feitores, menos força teriam os 

narcotraficantes. Menos jovens de classe média alta 

se matariam nas estradas ou venderiam drogas 
mortais a seus colegas nas escolas ou nos bares. 

O problema, o dilema, a tragédia é saber por 
onde começar: educação começa em casa. Mas, diz 
um psicólogo amigo meu, os meninos (e as 
meninas) problemáticos (aqui não falo dos 
saudáveis que constroem uma vida) em geral não 

tem pai nem mãe em casa, e tem poucos modelos 
bons a seguir. Nas escolas, professores e 
professoras são mal pagos, desestimulados, 
sobrecarregados e desanimados (não todos, 
portanto não me xinguem por isso). Nesse caso, a 
educação deveria começar pelo alto: pelas 

autoridades, pelos políticos, pelos líderes. Não 
posso dizer que o Brasil está sendo brindado com 

uma maioria de políticos modelares, de líderes 
positivos, de autoridades de atitude impecável. 

Então vivemos um dilema triste: começar por 
baixo, pela faixa etária menor, pela educação em 
casa e nos primeiros anos da escola, ou começar a 

reformar a mentalidade dos altos escalões, onde 
alguns líderes se destacam pela autoridade moral e 
elevada postura, mas a maioria, sinto muito, está 
longe disso? 

Não creio que haja resposta. Eu não a tenho. 
Quem tiver que sugira aos governos, ou aos pais, 
ou aos colégios. De momento, parece-me que 

estamos apenas despertando para essa crucial 
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questão, sem a qual nada se fará de importante 
neste nosso país das utopias”. 

 
Texto adaptado 

     (Lya Luft. Revista Veja, nº 2044, 23/01/2009) 
 

12. Analise as proposições e marque a alternativa 
adequada em relação ao texto. 
I - As principais vítimas da violência são os jovens 
que não têm acesso à educação e à segurança de 
qualidade. 
II - São raras as pessoas que refletem sobre o 
papel dos policiais que sempre estão salvando vidas 

e colocando em risco a vida deles. 
III - A violência está atrelada à ausência de 
educação de qualidade, pois se houvesse políticas 

públicas concretas de educação, consequentemente 
a criminalidade diminuiria.  
IV - A solução para os problemas relativos à 
segurança pública, hoje, diz respeito às instituições 

policiais, que devem ser fortes e eficientes. 
V - O vocábulo “alerta”, no 1º parágrafo, é um 
adjetivo e refere-se ao jovem policial. 
 
Está(ão) correta(s), apenas 
a) I e V 

b) I, II e V 
c) III e V 
d) I, III e V 
e) III 
 
13. No 5º parágrafo, a autora utilizou um 

argumento de credibilidade ao inserir a voz de um 

psicólogo. Quanto à inserção dessa voz, qual a 
intencionalidade comunicativa de Luft? 
a) Enfatizar que somente a educação pode diminuir 
drasticamente a violência. 
b) Reforçar que a possível solução para os 
problemas relativos à segurança pública só 
acontecerá se existir uma articulação entre o poder 

público e a sociedade civil que devem perceber a 
educação com peça crucial para a construção de 
uma sociedade menos violenta e mais pacífica. 
c) Ratificar a ideia de que todos os adolescentes 
problemáticos são oriundos de famílias 
desestruturadas, não tendo, assim, exemplos a 

seguir. 
d) Evidenciar que se a educação for construída nos 

altos escalões do poder público, a criminalidade 
será efetivamente menor. Pois, quando os líderes 
derem exemplos de cidadania, os jovens serão 
norteados por valores nobres, o que contribuirá 
para uma sociedade mais igualitária. 

e) Não se envolver ideologicamente com o assunto 
tão polêmico da segurança pública brasileira.  
 
14. Ao perguntar “A gente realmente pensa nisso?” 
(1º parágrafo) , a autora por meio da forma 
pronominal destacada, refere-se: 
a) a dois policiais que falavam com alguém do 

posto. 

b) à tensão consciente, provocada pela missão dos 
jovens policiais. 
c) ao fato de que os jovens policiais morrem por 
nós e tentam proteger o cidadão. 
d) à ideia de que aquele jovem poderia ser seu 
neto. 

e) à angústia de perceber que um rapaz tão jovem 
estava exercendo uma profissão que o coloca, 
diariamente, frente a frente com a violência. 
 
15. Sobre a oração destacada em “Seu rosto era 
jovem, tão jovem que me comovi.”, assinale 
alternativa correta. 

a) Restringe o sentido da oração que é subordinada 
adjetiva. 
b) Universaliza o sentido da oração que é 

subordinada adjetiva. 
c) É introduzida por um “que”, o qual exerce duplo 
papel: substitui o termo antecedente e converte a 
oração em adjetivo. 

d) Há uma relação de causa e consequência, 
portanto a oração destacada desempenha função 
própria de advérbio, sendo assim adverbial 
consecutiva. 
e) Há uma relação de consequência e causa, 
portanto a oração destacada desempenha função 

própria de advérbio, sendo assim adverbial 
consecutiva. 
 
16. Do enunciado “Se fôssemos um país mais 
educado, menos policiais morreriam por nós.”, 
coloque V para a proposição verdadeira e F para a 

falsa. 

(   )  Há um paralelismo  concretizado por meio do 
conectivo condicional se, dos verbos ser (pretérito 
imperfeito do subjuntivo) e morrer (futuro de 
pretérito do indicativo).  
(  ) Os verbos indicam fatos hipotéticos, 
dependentes um do outro, que podem ser 
resumidos assim: mais educação, menos violência.  

(   ) A ideia pretendida pela autora sobre o tema 
abordado  estabelece-se também por meio de polos 
antitéticos. 
(   ) A vírgula poderia ser retirada sem prejuízo 
gramatical e semântico. 
 

Marque a alternativa que contém a sequência 
CORRETA. 

a) V V F F 
b) V F V F 
c) V V V V 
d) F V V F 
e) V V V F 

 
17. “Entre as pesquisas que apontam para as 
causas da violência em nosso país, as mais 
pertinentes são, de longe, aquelas que associam a 
educação de qualidade à diminuição da 
criminalidade.”. 
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Assinale a alternativa em que o verbo destacado 
apresenta, na oração a que pertence, a mesma 
regência do verbo associar no período acima. 
a) “Tanque cheio, saí rodando, pensativa.” 
b) “Menos jovens de classe média alta se matariam 
nas estradas ou venderiam drogas mortais a seus 

colegas nas escolas ou nos bares.” 
c) “Dois policiais falavam com alguém do posto.” 
d) “Olhava para os lados empunhando a sua arma 
com o cano voltado para baixo.” 
e) “Não creio que haja resposta.”  
 
18. Em relação aos recursos linguísticos 

empregados no texto, só NÃO É CORRETO afirmar: 
a) “Com elas gastam-se quilômetros de papel e 
uma eternidade de falação.” (5º parágrafo). O se é 

partícula apassivadora e o verbo gastam só 
poderia ficar no plural para concordar com o seu 
sujeito composto. 
b) “Estava ali, sozinho, e comecei a observá-lo 

sem que me notasse.” (1º parágrafo). As palavras 
destacadas são, respectivamente, predicativo do 
sujeito e objeto direto. 
c) “Que suspiro de alívio a cada noite, ou a cada 
manhã, sabendo que ele estava em casa. Que 
angústia sempre que se noticiasse uma 

perseguição, um tiroteio.” (2º parágrafo). Os 
termos destacados são, respectivamente, pronome 
adjetivo, conjunção integrante e pronome adjetivo. 
d) “Quem tiver que sugira aos governos, ou aos 
pais, ou aos colégios.” (Último parágrafo). As 
expressões destacadas são objetos indiretos. E se 

as substituíssemos por expressões femininas 

correlatas no plural, o acento grave seria 
obrigatório. 
e) “ que vende quinquilharias ou doces feitos em 
casa para colegas no intervalo, a fim de se 
sustentar?”. Os elementos coesivos destacados 
apresentam, respectiva e obrigatoriamente, relação 
semântica de exclusão e de finalidade. 

 
19. Observe as orações extraídas do texto e 
assinale a única alternativa em que a norma 
gramatical foi respeitada. 
a) “Mas, diz um psicólogo amigo meu, os meninos 
(e as meninas) problemáticos ..... em geral não 

tem pai nem mãe em casa, e tem poucos modelos 
bons a seguir.” 

b) “...começar por baixo, pela faixa etária menor, 
pela educação em casa e nos primeiros anos da 
escola, ou começar a reformar a mentalidade dos 
altos escalões, onde alguns líderes se destacam 
pela autoridade.” 

c) “Eu estava botando gasolina no tanque do meu 
carro e do meu lado estava dois carros da Brigada 
Militar.” 
d) “... quanto ganharia ele?” 
e) “...menos jovens se tornariam mal-feitores, 
menos força teriam os narcotraficantes.” 
 

Texto III para responder à questão 20. 

 

 
 
20. Leia com atenção as assertivas acerca dos 
textos II e III e em seguida responda ao que se 

pede. 
I. Os assuntos tratados nos textos II e III 
apresentam uma certa convergência temática, 
porém pertencem a gêneros textuais distintos e por 
esse motivo não poderiam abordar assuntos 
semelhantes.  
II. O texto III evidencia de forma humorística uma 

consequência de uma causa abordada no texto II. 
III. Se retirássemos a preposição “para” depois do 
verbo “ir”, a palavra “a” deveria ter um acento 
grave indicativo de crase. 

IV. A palavra “filhinha” é um vocativo, portanto, a 
vírgula antes dela é obrigatória. 
V. Pelos acessórios utilizados pela criança, podemos 

afirmar que ela pertence a uma classe social mais 
favorecida, o que faz com que a personagem tenha 
meios para se proteger da violência, evitando-a. 
 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 

a) I e II 
b) II e III 
c) II, III e IV 
d) III e IV 
e)  II, III e V 
         
 


