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                            CARREIRA MILITAR – PORTUGUÊS COM JOHN 

 

1. Assinale a alternativa correta em relação aos padrões de concordância. 

a. Devem haver motivos para você permanecer nesse relacionamento. 

b. Deram nove horas no relógio da sala. 

c. Cerca de 20 meninos comprou o mesmo padrão esportivo. 

d. Ela mesmo nunca aceitou receber elogios dele. 

e. Sonhar, desejar, querer muito, nada são mais importante do que agir.  

 

2. Na frase: “Entardecer, aqui na lagoa, significa muito pra gente. Eu lembro quando mãe chamava os meninos 

da vila para brincar no terreiro.”, a palavra destacada é um exemplo de derivação: 

a. Prefixal. 

b. Sufixal. 

c. Prefixal e sufixal. 

d. Parassintética. 

e. Regressiva. 

 

3. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase é facultativo. 

a. Ele chegou à mentir naquela reunião. 

b. Quando fui à Salvador, senti uma energia maravilhosa. 

c. Parabéns à você pelo desempenho naquela prova. 

d. Pedro foi até à padaria e esqueceu de comprar os pães. 

e. Dia à dia eu vou entendendo o sentido da vida. 

 

4. “Não sei por que você ainda insiste em falar sobre o passado. Existem coisas que precisam ser apagadas 

da mente.” Sobre o termo destacado é correto afirmar que: 

a. Encontramos uma preposição e um pronome relativo. 

b. Encontramos um artigo e uma preposição. 

c. Encontramos uma preposição e um pronome interrogativo. 

d. Encontramos um artigo e um aposto. 

e. Encontramos um pronome indefinido e uma conjunção. 

 

5. “Ele aceitou o convite ................ mostrar que não era aquela ..... pessoa que Pedro sempre falava. Logo no 

primeiro encontro, quando ele falou ............... dos problemas na fazenda, as pessoas realmente notaram 

que ele nunca agiu de má fé.” Complete os espaços. 

a. a fim de, má, acerca. 

b. afim de, mal, a cerca. 

c. a fim de, mal, acerca. 

d. afim de, má, a cerca. 

e. a fim de, mau, acerca. 

 

6. Assinale a alternativa incorreta em relação aos padrões de concordância. 

a. A maioria dos candidatos está despreparada.  

b. Carlos com Pedro montou um projeto maravilhoso. 

c. A Pool da Morena é uma das festas eletrônicas que mais se destacam no Brasil.  

d. Grande parte dos refugiados não recebeu a atenção merecida. 

e. N.D.A. 

 

7. “É incrível como alguns erros da nossa língua portuguesa são propagados. Você já deve ter visto, nas 

mensagens de WhatsApp, alguém escrever: “Ontem eu dormir muito.” ou ainda “Eu nunca sentir uma 
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saudade assim...”. As pessoas adoram colocar um “r” a mais. Na verdade, não é que adoram, é que acham 

que é o correto. De fato, a língua portuguesa é bem complicada.” Autor: Prof. John 

 

Analisando o texto, podemos afirmar que os verbos destacados estão no: 

a. Infinitivo. 

b. Particípio. 

c. Gerúndio. 

d. Particípio regular. 

e. Particípio irregular. 

 

8. Assinale a alternativa incorreta em relação a grafia das palavras. 

a. Maisena, ate, coincidência e numero.  

b. Basculante, pais, chácara e muçarela. 

c. Xícara, traz, iogurte e aterrissar. 

d. Rissole, ratificar, coser e cozer. 

e. N.D.A. 

 

9. Sobre a frase: “Faz dez anos que viajei a São Paulo.”, é correto afirmar que: 

a. O verbo “fazer” deve ficar no plural. 

b. Faltou um acento indicativo de crase. 

c. O verbo é impessoal. 

d. Tanto o plural quanto o singular são aceitos, em relação ao verbo “fazer”. 

e. N.D.A. 

 

10. Na frase: “Fui eu quem comprou aquele presente.”, o termo destacado exerce função de: 

a. Pronome relativo. 

b. Pronome indefinido. 

c. Conjunção. 

d. Substantivo. 

e. Advérbio.  

 

 

 


