Apostilas OBJETIVA – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil

Concurso Público 2016

Sem especialidade

CONTEÚDO
Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e
gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. Domínio dos mecanismos de coesão textual.
Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros
elementos de sequênciação textual. Emprego de tempos e modos verbais. Domínio da
estrutura morfossintática do período. Emprego das classes de palavras. Relações de
coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de subordinação entre
orações e entre termos da oração. Emprego dos sinais de pontuação. Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos
pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. Semântica: significação das
palavras: sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação. Estilística. Substituição de
palavras ou de trechos de texto. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do
texto. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Figuras de linguagem.
Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República).
Aspectos gerais da redação oficial. Finalidade dos expedientes oficiais. Adequação da
linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do texto ao gênero.
Coletâneas de Exercícios pertinentes
Coletâneas de Exercícios Gerais I e II
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Domínio da Ortografia Oficial
Ortografia (orto = correto / grafia = escrita) é a parte da gramática que se preocupa com a correta
representação escrita das palavras.

O alfabeto português
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y.
O alfabeto completo passa a ser:
Letras maiúsculas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras minúsculas

abcdefghij klmnopqrs tuvwxyz
As letras k, w e y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são
usadas em várias situações.
Por exemplo:
a) na escrita de símbolos de unidades de medida: km (quilômetro), kg (quilograma), W (watt);
b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus derivados): show, playboy, playground, windsurf, kung
fu, yin, yang, William, kaiser, Kafka, kafkiano.

Diferença entre letra e fonema
Fonemas: unidades sonoras capazes de estabelecer diferenças de significado.
Mato
/m/
Fonema

Pato
/p/
fonema

Letras: sinais gráficos criados para a representação escrita das línguas.

Emprego de algumas letras
X ou CH ?



Emprega-se "X"

a) Após um ditongo:
caixa - paixão - peixe.
Exceção: recauchutar e seus derivados.
b) Após o grupo inicial en:
enxada - enxergar - enxame
Exceção:
encher e seus derivados (que vêm de cheio)
palavras iniciadas por ch que receberam o prefixo en: encharcar (de charco); enchapelar (de chapéu)
c) Após o grupo inicial me:
mexer - México - mexerica
Exceção: mecha
d) Nas palavras de origem indígena ou africana: Xingu - Xavante
e) Nas palavras inglesas aportuguesadas:
xerife - xampu
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G ou J?



Emprega-se "G"

a) Nos substantivos terminados em:
agem: aragem - friagem
igem: origem - fuligem
ugem: ferrugem
Exceções: pajem - lambujem
b) Nas palavras terminadas em:
ágio: pedágio
égio: colégio
ígio: prestígio
ógio: relógio
úgio: refúgio

Emprega-se 

"J"

a) Nas formas verbais terminadas em: jar
arranjar (arranjei, arranjamos)
viajar (viajo, viajaram)
b) Nas palavras de origem tupi, africana, árabe:
jiboia, pajé, canjica, manjericão, berinjela, moji
c) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com j:
laranjeira (de laranja); lojista, lojinha (de loja).

S ou Z ?



Emprega-se "S"

a) Nas palavras que derivam de outras que se escrevem com s:
casebre, casinha, casarão (de casa)
pesquisar (de pesquisa); analisar (de análise)
Exceção: catequizar (catequese)
b) Nos sufixos
- ês - esa: português - portuguesa / / / chinês - chinesa
- ense, oso, osa (que formam adjetivos): paraense / / / orgulhoso / / / caprichosa
- isa (indicando feminino): poetisa / / / profetisa
c) Após ditongo: coisa, lousa, pousar
d) Nas formas do verbo pôr (e seus derivados) e querer:
pus, puseste, quis, quiseram

Emprega-se  "Z"
a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com z:
razão - razoável; raiz - enraizado
b) Nos sufixos:
- ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos)
Adjetivo Substantivo abstrato
Surdo  Surdez
Avaro  Avareza
Belo  Beleza
izar (que formam verbos): civilizar, humanizar, escravizar
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iza - ção (que formam substantivos): civilização, humanização

S, SS ou Ç ? Emprega-se  "S"
Verbos com nd- Substantivos com ns
Distender  Distensão
Ascender  Ascensão

Emprega-se "SS"
Verbos com ced - Substantivos com cess
Ceder  Cessão
Conceder  Concessão

Emprega-se  "Ç"
Verbos com ter- Substantivos com tenção
Conter Contenção
Deter  Detenção
Atente para a grafia de:
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - fascinação - piscina - nascer
- obsceno - ressuscitar - seiscentos.

X
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /s/:
- experiência - Sexta - sintaxe - texto.
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /ks/:
- clímax - intoxicar - nexo - reflexo - sexagésimo - sexo - tóxico.

XC
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com XC, mas que têm o som de /s/:
- excesso - exceção - excedente - excepcional.

E ou I ?

Emprega-se  "E"

a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães
b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados em: oar e uar
Abençoe - perdoe - continue - efetue

c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, irrequieto

Emprega-se "I"
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra)

H
A letra "H" não representa nenhum som
É usada nos dígrafos: nh - lh - ch
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos derivados: baiano, baianismo

Palavras homófonas
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch:
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Brocha (pequeno prego)
Chá (nome de uma bebida)
Chácara (propriedade rural)
Cheque (ordem de pagamento)
Cocho (vasilha para alimentar animais)
Tacha (pequeno prego)
Tachar (pôr defeito em)

broxa (pincel)
xá (título de antigo soberano do Irã)
xácara (narrativa popular em versos)
xeque (jogada de xadrez)
coxo (manco)
taxa (imposto)
taxar (cobrar imposto)

Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico:
Cozer (cozinhar)
Prezar (ter em consideração)
Traz (do verbo trazer)
Acender (iluminar)
Acento (sinal gráfico)
Caçar (perseguir a caça)
Cegar (tornar cego)
Censo (recenseamento)
Cessão (ato de ceder), secção (corte)
Concerto (harmonia musical)
Espiar (ver, espreitar)
Incipiente (principiante)
Intenção (propósito)
Paço (palácio)

coser (costurar)
presar (prender, apreender)
trás (parte posterior)
ascender (subir)
assento (onde se senta)
cassar (anular)
segar (cortar para colher)
senso (juízo)
seção (departamento - parte ou divisão) sessão (reunião).
conserto (reparo)
expiar (sofrer castigo)
insipiente (ignorante)
intensão (esforço, intensidade)
passo (passada)

Algumas palavras parônimas:
Área (superfície) e ária (melodia)
Deferir (conceder) e diferir (adiar ou divergir)
Delatar (denunciar) e dilatar (estender)
Descrição (representação) e discrição (reserva)
Despensa (compartimento) e dispensa (desobriga)
Emergir (vir à tona) e imergir (mergulhar)
Emigrante (o que sai do próprio país) e imigrante (o que entra em um país estranho)
Eminente (excelente) e iminente (imediato)
Peão (que anda a pé) e pião (brinquedo)
Recrear (divertir) e recriar (criar de novo)
Se (pronome átono, conjunção) e si (pronome tônico, nota musical)
Vultuoso (atacado de vultuosidade, ou seja, congestão na face) e vultoso (volumoso)

Dicas de Ortografia
Qual a série certinha?
a) civilizar, analisar, pesquizar
b) civilizar, analizar, pesquizar
c) civilisar, analisar, pesquisar
d) civilizar, analisar, pesquisar
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados de adjetivo:
civil  civilizar
municipal  municipalizar
Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem que respeitar a família. Mantemos o s. E
acrescentamos-lhe
-ar,
não
-izar:
análise  analisar
pesquisa  pesquisar

5

Apostilas OBJETIVA – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil

Resposta do teste: D
Que opção está todinha certa?
a)
b)
c)
d)

Ele quiz fazer a transação, mas não fes.
Ele quiz fazer a transação, mas não fez.
Ele quis fazer a transação, mas não fes.
Ele quis fazer a transação, mas não fez.

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca.
Quando soar o som z, não duvide: escreva s:
quis

quisemos

quiseram

quiser

quisesse

quiséssemos

quisesse

O verbo fazer tem z no infinitivo. Ele permanece fiel à letrinha. Todas as vezes que soar z, escreve-se com z:
faz
fizemos
fizesse

fazemos
fizeram
fizéssemos

fazem
fizer
fizessem

fiz
fizermos

fez
fizerem

Resposta do teste: D
Está certinha a grafia de:
a) garçom
b) garçon
c) garssom
d) garsson
Resposta do teste: A - Garçom se escreve assim. Com m final.
Estão certinhas as palavras da série:
a) maciês, camponês, solidês, frigidês
b) maciez, camponez, solidez, frigidez
c) maciez, camponês, solidez, frigidez
d) maciez, camponês, solidez, frigidês
Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, consulte-o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição.
Providência: saber de onde veio a palavra.
Se do adjetivo, é hora do z:
macio (maciez)

embriagado (embriaguez)

líquido (liquidez)

Se do substantivo, o s pede passagem:
Portugal (português)
corte (cortês)
economia (economês)
campo (camponês)
Resposta do teste: C
Estão certinhas as palavras:
a)
b)
c)
d)

rúbrica, previlégio
rubrica, previlégio
rúbrica, privilégio
rubrica, privilégio
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Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguirlhe o exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica cai no bri. E privilégio se escreve com i.
Resposta do teste: D
Estão escritas como manda o figurino as palavras da série:
a) eu apóio, o apôio
b) eu apóio, o apoio
c) eu apoio, o apoio
d) eu apoio, o apôio
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação silábica, mantenha-os coladinhos:
* i-dei-a
* as-sem-blei-a
Resposta do teste: C

Exercícios pertinentes
01) Estão corretamente empregadas as palavras na frase:
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.
b) Ele agiu com muita descrição.
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.
d) Ele cantou uma área belíssima.
e) Utilizamos as salas com exatidão.
2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto:
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.
e) Nos nomes de escolas de qualquer natureza.
3. Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) fanatizar - analizar - frizar.
b) fanatisar - paralizar - frisar.
c) banalizar - analisar - paralisar.
d) realisar - analisar - paralizar.
e) utilizar - canalisar - vasamento.
4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é:
a) hidrólise - hidrolisar.
b) comércio - comercializar.
c) ironia - ironizar.
d) catequese - catequisar.
e) análise - analisar.
5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de grafia:
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra " (Manuel Bandeira).
e) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal.
6. Marque a opção cm que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) enxotar - trouxa - chícara.
b) berinjela - jiló - gipe.
c) passos - discussão - arremesso.
d) certeza - empresa - defeza.
e) nervoso - desafio - atravez.
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7. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é:
a) O experto disse que fora óleo em excesso.
b) O assessor chegou à exaustão.
c) A fartura e a escassez são problemáticas.
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala.
e) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu.
8. Assinale a opção em que a palavra está incorretamente grafada:
a) duquesa.
b) magestade.
c) gorjeta.
d) francês.
e) estupidez.
9. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda não se escreve com a mesma letra
sublinhada na primeira é:
a) vez / reve___ar.
b) propôs / pu__ eram.
c) atrás / retra __ ado.
d) cafezinho/ blu __ inha.
e) esvaziar / e___ tender.
10. Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com x:
a) pran__a / en__er / __adrez.
b) fei__e / pi__ar / bre__a.
c) __utar / frou__o / mo__ila.
d) fle__a / en__arcar / li__ar.
e) me__erico / en__ame / bru__a.
11. Todas as palavras estão com a grafia correta, exceto:
a) dejeto.
b) ogeriza.
c) vadear.
d) iminente.
e) vadiar.
12. A alternativa que apresenta palavra grafada incorretamente é:
a) fixação - rendição - paralisação.
b) exceção - discussão - concessão.
c) seção - admissão - distensão.
d) presunção - compreensão - submissão.
e) cessão - cassação - excurção.
13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) analizar - economizar - civilizar.
b) receoso - prazeirosamente - silvícola.
c) tábua - previlégio - marquês.
d) pretencioso - hérnia - majestade.
e) flecha - jeito - ojeriza.
14. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) atrasado - princesa - paralisia.
b) poleiro - pagem - descrição.
c) criação - disenteria - impecilho.
d) enxergar - passeiar - pesquisar.
e) batizar - sintetizar - sintonisar.
15. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) tijela - oscilação - ascenção.
b) richa - bruxa - bucha.
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c) berinjela - lage - majestade.
d) enxada - mixto - bexiga.
e) gasolina - vaso - esplêndido.
16. Marque a única palavra que se escreve sem o h:
a) omeopatia.
b) umidade.
c) umor.
d) erdeiro.
e) iena.
17. Assinalar o par de palavras parônimas:
a) céu - seu
b) paço - passo
c) eminente - evidente
d) descrição – discrição
18. Assinalar a alternativa em que todas as palavras devem ser escritas com "j".
a) __irau, __ibóia, __egue
b) gor__eio, privilé__io, pa__em
c) ma__estoso, __esto, __enipapo
d) here__e, tre__eito, berin__ela
19. Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período:
"Em_____ plenária, estudou-se a _____ de terras a _____ japoneses."
a) seção - cessão - emigrantes
b) cessão - sessão - imigrantes
c) sessão - secção - emigrantes
d) sessão - cessão – imigrantes
20. Assinalar a alternativa que apresenta um erro de ortografia:
a) enxofre, exceção, ascensão
b) abóbada, asterisco, assunção
c) despender, previlégio, economizar
d) adivinhar, prazerosamente, beneficente
21. Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia:
a) beleza, duquesa, francesa
b) estrupar, pretensioso, deslizar
c) esplêndido, meteorologia, hesitar
d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira
22. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras:
a) atraz - ele trás
b) atrás - ele traz
c) atrás - ele trás
d) atraz - ele traz
23. Assinalar a palavra graficamente correta:
a) bandeija
b) mendingo
c) irrequieto
d) carangueijo
24. Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase abaixo, na ordem em que aparecem. "O
Brasil de hoje é diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda permanecem".
a) mas - mas
b) mais - mas
c) mas - mais
d) mais – mais
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25. Cauda/rabo, calda/açúcar derretido para doce. São, portanto, palavras homônimas. Associe as duas
colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1 - conserto ( ) valor pago
2 - concerto ( ) juízo claro
3 - censo ( ) reparo
4 - senso ( ) estatística
5 - taxa ( ) pequeno prego
6 - tacha ( ) apresentação musical
a) 5-4-1-3-6-2
b) 5-3-2-1-6-4
c) 4-2-6-1-3-5
d) 1-4-6-5-2-3
26. Assinalar o par de palavras antônimas:
a) pavor - pânico
b) pânico - susto
c) dignidade - indecoro
d) dignidade – integridade
27. O antônimo para a expressão "época de estiagem" é:
a) tempo quente
b) tempo de ventania
c) estação chuvosa
d) estação florida
28. Quanto à sinonímia, associar a coluna da esquerda com a da direita e indicar a sequência correta.
1 - insigne ( ) ignorante
2 - extático ( ) saliente
3 - insipiente ( ) absorto
4 - proeminente ( ) notável
a) 2-4-3-1
b) 3-4-2-1
c) 4-3-1-2
d) 3-2-4-1
29) Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ?
a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear
30) Indique a opção em que as três palavras estão grafadas corretamente:
a) Infernizar – radicalisar – catequisar
b) Avareza – pobreza – palidez
c) Atrazado – economisar – paralisar
d) Flecha – pretencioso – franceses
e) Escassez – limpidez – rapidez
31) Aponte o duplo erro ortográfico:
a) Escassez – limpidez
b) Realizar – catequizar
c) Flexa – mixto
d) Espontâneo – estrangeiro
e) Pretensão – exceção
32) Aponte o par que registre um erro de ortografia:
a) Privilégio – Geologia
b) Lijeiro – estrangeiro
c) Genro – honra
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d) Misto – mistura
e) Pesquisar – analisar
33) Aponte a única sequência totalmente incorreta:
a) Empuxo – rouxinol – enxada
b) Excepcional – excesso – excessão
c) Contexto – extensão – extensivo
d) Realizar – agonisar – civilizar
e) Pretenção – compreenção – ascenção
34) Na palavra murcham, aparece o dígrafo ch representando o som que, às vezes, pode ser grafado
com a letra x. Aponte qual alternativa em que tal som aparece corretamente grafado:
a) piche – inxar – xícara – flexa – bruxa
b) Cachumba – laxativo – xícara – inxar – pixe – xereta
c) Flexa – broche – pixe – inchar – caxumba – pixe – mexer
d) Broche – bruxa – picxe – xereta – flexa – inxar – penacho
e) Ficha – broche – xereta – xícara – bruxa – inchar – piche
35) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas:
a) Assessores – exceção – incansável
b) Pretencioso – aspéctos – sossego
c) Excessivo – espontâneo – obseção
d) Quiserem – essência – impecílio
e) Obscecado – reinvidicação – repercussão
36) Preencha com x ou ch:
___ingar, _____iste, en____aqueca, mo____ila, ca____umba
a) ch – ch – ch – x – x
b) x – x – x – x – x
c) x- ch – x – ch – ch
d) x – ch – x – ch – x
e) x – x – x – cha – x
37) “Pedro e João apesar da antiga __________ sentaram-se juntos à mesa, comeram __________ E,
depois, tomaram uma ________ de café. No entanto, não houve _________ de reconciliá-los.”
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:
a) rinxa – canjica – chicara – jeito
b) rinxa – canjica – xícara – jeito
c) rixa – cangica – xícara – jeito
d) rixa – canjica – xícara – jeito
e) rixa – cangica – chícara – jeito
38) Assinale a frase de grafia incorreta:
a) Há necessidade de fiscalizar bem as provas.
b) A obsessão é prejudicial ao discernimento.
c) A pessoa obsecada nada enxerga.
d) Exceto Paulo, todos participaram da organização dos trabalhos.
e) Súbito, um rebuliço: a confusão era total.
39) Assinale a alternativa que preencha os espaços com a palavra grafada corretamente:
“Não se recebem mais ___________ de regalia. O _____________ entre os grupos levou-os à
___________ de todos os ____________”.
a) Excessos – consenso – extinção – privilégios
b) Exceçois – concenso – extinção – privilégios
c) Escessos – consenso – extinção – privilégios
d) Escessos – consenso – extinsão – privilégios
e) Exceços – consenso – extinção- privilégios
40) Assinale a alternativa que contém erro de grafia:
a) Herege – extático – montês
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b) Extensão – destro – ironizar
c) Bueiro – despender – imersão
d) Empecilho – faxina – consenso
e) Excêntrico – pretensioso – excassez
41) Indique a alternativa em que todos os espaços devem ser preenchidos com a letra j:
a) o___eriza – cafa este – ___ente – gara___em
b) gor___eta – ultra___e – la___es – laran___eira
c) man___ericão – ___eito – here___e – verti___em
d) ti___ela – em___eitar – ___ ma___estade – vir___e
e) mon___e – lambu___em – boba___em – can___ica
42) Assinale a relação em que todas as palavras devem ser escritas com a letra indicada entre
parênteses:
a) ___afariz – pra___e – me___er – Ca___imbo – en___ada (x)
b) pr___vilégio – ele distribu___ – discr___ção -___mpecilho – quas___ (i)
c) ma___iço – obse___ão – a___ucena – distor___ão (ç)
d) gor___eio – ultra___e – ___íria – ri___eza – re___eitar (j
e) o jeri___a – finali___ar – prima___ia – sensate___ – bu___ina
43) Só não se completa com s:
a) improvi___ar
b) arra___ar
c) improvi___o
d) atra___ar
e) rego___ijo
44) Aponte a alternativa em que os termos estão corretamente grafados:
a) genitor – sugeitar – lajota – logista
b) laranja – lage – lajota – sujeito
c) laranja – alojamento – jesto – jestão
d) gestão – gesto – sujeito – sujeitar
e) laranja – laje – lajota – sujeito
45) indicar a vogal que completa corretamente os vocábulos:
a) I: d___stilar – pr___vilégio – cr___ação – ___sentaria
b) E: quas___ – ___mpecilho – cand___eiro – crân___o
c) O: cap___eira – g___ela – b___eiro – b___lir
d) U: táb___a – jab___ticaba – ch___isco – b___liçoso
e) I: s___quer – efetu___ – cr___ador – pát___o
46) “A mulher e os filhos (…) que se ajeitassem sozinhos.” Normalmente, escrevemos j antes de ei, o
que, no entanto, não é uma regra categórica.
Assinale a sequência onde há emprego(s) indevido(s) de j:
a) gorjeio – jeito – trejeito
b) viajeiro – lisonjeiro – lijeiro
c) brejeira – nojeira – sujeira
d) queijeiro – laranjeiro – cervejeiro
e) granjeiro – lajeiro – igrejeiro
47) Em que caso todos os vocábulos são grafados com x?
a) __ícara – __ávena – pi__e – be__iga
b) __enófobo – en__erido – en__erto – __aveco – __epa
c) li__ar – ta__ativo – sinta__e – bro__e
d) bre__a – ni__o – em__ova – em__ergam
e) ê__tase _ e__torquir – __u__u – __ilrear
48) Há erro(s) de grafia na alternativa:
a) empecilho – crânio – sequer
b) terebintina – impigem – vultoso
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c) previlégio – desinteria – polir
d) destilar – tossir – arrepiar
e) cumeeira – entronizar – molambo
49) Assinale a única alternativa que não apresenta erro de ortografia:
a) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quis realizar-se.
b) Indo atráz de uma esplêndida profissão, ele quis realizar-se.
c) Indo atrás de uma explêndida profissão, ele quis realizar-se
d) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quiz realizar-se.
e) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quis realisar-se.
50) Assinale a única alternativa que não apresenta erro de ortografia:
a) Regina quiz fazer uma viagem, mas o alforje que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
b) Regina quis fazer uma viajem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
c) Regina quis fazer uma viagem, mas o alforje que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
d) Regina quis fazer uma viagem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
e) Regina quiz fazer uma viagem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
51) Que frase apresenta um ou mais vocábulos escritos incorretamente?
a) Aos dezessete anos de idade, Aluísio já era extremamente extravagante.
b) Ao marquês e a toda a sua comitiva foi oferecido um esplêndido banquete.
c) atualmente, as língua estrangeiras são ensinadas através de processos audiovisuais.
d) A dispensa de alguns funcionários da seção de pessoal causou dissensão entre os diretores.
e) Homem pretencioso, o ministro não conseguia disfarçar sua inexgotável presunção.
52) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar.
b) alteza, empreza, francesa, miudeza.
c) cuscus, chimpanzé, encharcar, encher.
d) incenso, abcesso, obsessão, Luís.
e) chineza, marquês, garrucha, meretriz.
53) Dadas as palavras: 1) reaver, 2) inabilitado, 3) habilidade, constatamos que está (estão) devidamente
grafada(s)
a) apenas a palavra nº 1
b) apenas a palavra nº 2
c) apenas a palavra nº 3
d) todas as palavras
e) nenhuma das palavras
54) Marque a única opção em que todas as palavras estejam completas com x.
a) enxoval, xingar, caixeiro, enxugar, xícara
b) puxar, achatar, enxovia, inchado, achicalhar
c) piche, deixar, enxugar, xadrez, baixo
d) chuchu, ameixa, cartucho, desleixada, trouxa
e) pechincha, coxa, broche, enxada, encharcado
55) Assinale a alternativa cujas palavras estão todas corretamente grafadas:
a) pajé, xadrês, flecha, misto, aconchego
b) abolição, tribo, pretensão, obsecado, cansaço
c) gorjeta, sargeta, picina, florescer, consiliar
d) xadrez, ficha, mexerico, enxame, enxurrada
e) pajé, xadrês, flexa, mecherico, enxame
56) O item abaixo que apresenta uma palavra erradamente grafada é:
a) alteza - duqueza - baroneza;
b) riqueza - dureza - fineza;
c) princesa - baixeza - burguesa;
d) freguesa - beleza - dureza;
e) certeza - camponesa – japonesa
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57) Assinale a alternativa que contém o período cujas palavras estão grafadas corretamente:
a) Ele quiz analisar a pesquisa que eu realizei.
b) Ele quiz analizar a pesquisa que eu realizei.
c) Ele quis analisar a pesquisa que eu realizei.
d) Ele quis analizar a pesquiza que eu realisei.
e) Ele quis analisar a pesquiza que eu realizei.
58) Aponte a alternativa correta:
a) exceção, excesso, espontâneo, espectador
b) excessão, excesso, espontâneo, espectador
c) exceção, exceço, expontâneo, expectador
d) excessão, excesso, espontâneo, expectador
e) exceção, exceço, expontâneo, expectador
59) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.
a) disenteria, pátio, sequer, goela
b) capoeira, empecilho, jabuticaba, destilar
c) buliçoso, bueiro, possui, crânio
d) burburinho, candeeiro, bulir, privilégio
e) habitue, abotoe, quase, contrói
60) O diretor, na … de garantir a … dos documentos, apôs sua … a cada página.
a) intensão, veracidade, rubrica.
b) intensão, verascidade, rúbrica.
c) intenção, verascidade, rúbrica.
d) intenção, verascidade, rubrica.
e) intenção, veracidade, rubrica.
61) Assinale a única opção em que todas as palavras devem ser grafadas com S.
a) le…ar, atrá…, destre…a, parali…ar.
b) defe…a, quero…ene, qui…er, va…inho, fu…ilar.
c) brá…, vene…a, queiro…, sou…a
d) ga…eificar, ga…olina, empre…a, anali…ar.
e) pre…ado, co…inha, fuga…, ro…áceo, xadre…
62) Complete as lacunas com “X” ou “S”:
e __ tender, e __ tensão, e __ tenso, mi __ to, ju __ tapor.
a) s, s, s, x, x;
d)
s, x, x, s, s;
b) s, s, s, x, s;
e)
s, x, x, s, s;
c) s, x, x, x, x;
63)
a)
b)
c)

Assinale o vocábulo em que está incorreto o emprego do “z”:
natureza;
d)
frizar;
catequizar;
e)
deslizar.
rezar;

64) Em um dos casos abaixo, todas as palavras são grafadas com “s”, qual?
a) anali __ ar, fregue __ ia, e __ oneração, camur __ a.
b) parali __ ia, ga __ o __ o, fu __ elagem, e __ ílio.
c) an __ ia, e __ pontâneo, ab__ o, repre __ a.
d) e __ tranho, ê __ odo, ân __ ia, e __ umar.
e) fu __ ível, ga __ eteiro, gui __ ado, ca __ amento.
65)
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas:
sarjeta - babaçu - praxe - raposa;
caramanchão - córtex - vírus - mixto - caos;
ultraje - discussão - mochila - flexa.;
enxerto - represa - sossobrar - barbárie;
acesso - assessoria - pôde - selvícola.
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66) Marque a frase em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que aparecem entre
parênteses:
a) Essas hipóteses _________ das circunstâncias (emergem - imergem);
b) Nunca o encontro na _________ em que trabalha (sessão - seção);
c) Já era decorrido um _______ que ela havia partido, (lustre - lustro);
d) O prazo já estava _______ (prescrito - proscrito);
e) O fato passou completamente ________ (desapercebido - despercebido).
67) Marque a frase que se completa com o segundo elemento do parêntese:
a) A recessão econômica do país faz com que muitos _________ (emigrem - imigrem);
b) Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos ________ (consertos - concertos);
c) A ditadura _________ muitos políticos de oposição; (caçou - cassou);
d) Ao sair do barco, o assaltante foi preso em___________ (flagrante - fragrante);
e) O juiz _________ expulsou o atleta violento (incontinenti - incontinente).
68) Marque a alternativa que se completa corretamente com o segundo elemento do parêntese:
a) O sapato velho foi restaurado com a aplicação de algumas ________ (tachas-taxas);
b) Sílvio _________ na floresta para caçar macacos (imergiu-emergiu);
c) Para impedir a corrente de ar, Luís _______ a porta (cerrou-serrou);
d) Bonifácio ________ pelo buraco da fechadura (expiava-espiava);
e) Quando foi realizado o último ________? (censo - senso).
69) Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento do parêntese:
a) A polícia federal combate o _________ de cocaína (tráfego-tráfico);
b) No Brasil é vedada a ________ racial; embora haja quem a pratique (discriminação-descriminação);
c) Você precisa melhorar seu __________ de humor (censo-senso);
d) O presidente _________ antecipou a queda do muro de Berlim (ruço-russo);
e) O balão, tremelizindo _________ para o céu estrelado (acendeu-ascendeu).
70) Em “o prefeito deferiu o requerimento do contribuinte”, o termo grifado poderia perfeitamente ser
substituído por:
a) apreciou;
b) arquivou;
c) despachou favoravelmente;
d) invalidou;
e) despachou negativamente.
71) As ideias liberais saíram incólumes, ainda que se pensasse que seriam dilapidadas, completamente.
Os termos grifados são antônimos, respectivamente de:
a) arrasadas - dilaceradas;
b) intactas - arrasadas;
c) intactas - dilaceradas;
d) depauperadas - prestigiadas;
e) N.R.A.
72) Complete as lacunas com a expressão correta (entre parênteses):
“O _______ (cervo - servo) prendia-se nos arbustos, fugindo dos _______ (cartuchos - cartuxos) que
pipocavam por toda a _______ (área - aria);
a) cervo – cartuxos – área;
b) servo – cartuchos – aria;
c) cervo – cartuchos – área;
d) servo – cartuchos – área;
e) servo – cartuchos – aria.
73) Complete as lacunas, com a expressão necessária, que consta nos parênteses:
É necessário ________ (cegar-segar) os galhos salientes do _______ (bucho-buxo), de modo a que se possa
fazer _____ (xá-chá) com as folhas mais novas.”
a) segar – buxo – chá;
b) segar – bucho – xá;

15

Apostilas OBJETIVA – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil
c)
d)
e)

cegar – buxo – xá;
cegar – bucha – chá;
segar – bucha – xá.

74) O__________(emérito-imérito) causídico____________(dilatou-delatou) o plano de fuga do meliante,
que se encontrava na __________ (eminência-iminência) de escapar da prisão:
a) emérito – delatou – iminência;
b) imérito – dilatou – eminência;
c) emérito – dilatou – iminência;
d) imérito – delatou – iminência;
e) emérito – dilatou – eminência.
75) O ________ (extrato-estrato) da conta bancária é, por si só, insuficiente para cobrir o _________
(cheque-xeque), ainda que haja algum capital (incerto-inserto).
a) extrato – xeque – inserto;
b) estrato – cheque – incerto;
c) extrato – cheque – inserto;
d) estrato – xeque – incerto;
e) extrato – xeque – incerto.
76) Complete as lacunas usando adequadamente (mas / mais / mal / mau):
“Pedro e João ____ entraram em casa, perceberam que as coisas não iam bem, pois sua irmã caçula escolhera
um ____ momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias; _____ seus, dois irmãos deixaram os
pais _____ sossegados quando disseram que a jovem iria com os primos e a tia.”
a) mau - mal - mais - mas;
b) mal - mal - mais - mais;
c) mal - mau - mas - mais;
d) mal - mau -mas - mas;
e) mau - mau - mas - mais.
77) Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas:
“Estou ________ de que tais _______ deveriam ser _______ a bem da moralidade do serviço público.”
a) cônscio – privilégios – extintos;
b) côncio – privilégios – estintos;
c) cônscio – privilégios – estintos;
d) côncio – previlégios – estintos;
e) cônscio – previlégios – extintos.
78) Observe as orações seguintes:
I - Por que não apontas a vendedora por que foste ludibriado?
II - A secretária não informa por que linha, de ônibus chega-se ao escritório.
III - Por que será que o governo não divulga o porquê da inflação.
Há erro na grafia:
a) na I apenas;
d)
na III apenas;
b) em duas apenas;
e)
em nenhuma.
c) na II apenas;
79) Complete as lacunas com (estada / estadia / onde / aonde):
“_______ quer que eu me hospede, procuro logo saber o preço da _______, quanto custa a _______ de um
carro alugado, bem como _______ se possa ir à noite.”
a) aonde – estadia – estada – onde;
b) onde – estada – estadia – aonde;
c) onde – estadia – estada – aonde;
d) aonde – estada – estadia – onde;
e) onde – estadia – estadia – aonde.
80) Leia as frases abaixo:
1 - Assisti ao ________ do balé Bolshoi;
2 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Marte.
3 - As _________ da câmara são verdadeiros programas de humor.
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4 - ___________ dias que não falo com Alfredo.
Escolha a alternativa que oferece a sequência correta de vocábulos para as lacunas existentes:
a) concerto – há – a – cessões – há;
b) conserto – a – há – sessões – há;
c) concerto – a – há – seções – a;
d) concerto – a – há – sessões – há;
e) conserto – há – a – sessões – a.
81) Indique a alternativa que contém a sequência necessária para completar as lacunas abaixo:
“A ______ de uma guerra nuclear provoca uma grande _______ na humanidade e a deixa _______ com
relação ao futuro da vida na terra.”
a) espectativa – tensão – exitante;
b) espectativa – tenção – hesitante;
c) expectativa – tensão – hesitante;
d) expectativa – tensão – hezitante;
e) espectativa – tenção – exitante.
82) Complete corretamente as lacunas:
“O _______ de veículos de grande porte, em vias urbanas, provoca _______ no trânsito; forçando a que os
motoristas dos carros menores ________, muitas delas, completamente sem _________ ;
a) tráfico – infrações – inflijam – concerto;
b) tráfego – infrações – inflijam – conserto;
c) tráfego – inflações – infrinjam – conserto;
d) tráfego – infrações – infrações – conserto;
e) tráfico – infrações – infrações – concerto.
83) Marque a alternativa correta quanto à grafia:
a) harém – hangar – harpa – haste – hombro;
b) hontem – hebreu – hediendo – hematoma – hemograma;
c) hemorragia – hepatite – herdar – herege – herói;
d) hexágono – hiato – híbrido – húmido – hidrogênio;
e) hiena – higiene – hérnia – herva – hidráulico.
84) Examinando as palavras: viajens - gorjeta - maizena - chícara”, conclui-se que:
a) apenas uma está escrita corretamente;
b) apenas duas estão escritas corretamente;
c) três estão escritas corretamente;
d) todas estão escritas corretamente;
e) nenhuma está escrita corretamente.
85) Reescreva, preenchendo as lacunas com (por que / porque / porquê / por quê).
- _________ é que você disse pra ele?
- Pra falar a verdade, eu nem sei bem ________.
- Não será _______ tem inveja dele?
- Acho que não, até ________ eu nem guardo rancor dele.
- Ora, deve haver um ________ para esse tipo de comportamento. Concorda?
- Pode ser, acho _______ tenho sido imaturo.
a) por que – por quê – por que – porque – porquê – porque;
b) por quê – por que – por quê – por quê – porquê – por que;
c) por que – por que – por que – porque – por quê – porque;
d) porque – porque – porque – porque – por quê – por que;
e) porquê – por quê – por quê – por quê – porquê – porque.
86) Complete as lacunas usando adequadamente (incipiente / insipiente / imergir / emergir / surtir /
sortir).
“Alguns comerciantes __________ conseguem_________ no ramo do varejo, exclusivamente por conseguirem
________ melhor os seus estoques; outros porém, talvez por serem _________, acabam por ________ em
dívidas impagáveis, que podem __________ efeitos indesejáveis, que podem ir desde um simples prejuízo,
até a concordata.”
a) incipientes – imergir – sortir – insipientes – emergir – sortir;
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b)
c)
d)
e)

insipientes – emergir – surtir – incipientes – imergir – sortir;
incipientes – emergir – sortir – insipientes – imergir – surtir;
insipientes – imergir – surtir – insipientes – emergir – sortir;
insipientes – imergir – surtir – incipientes – emergir – sortir.

87) Preencha as lacunas, usando corretamente (expiar / espiar / eminentes / iminentes):
“Na época do arbítrio, era comum a prática de________ a conduta pessoal de _______ figuras da esquerda
resistente; instalavam-se câmaras secretas ou grampos telefônicos, de modo a prender, torturar e quase
sempre executar barbaramente os “pseudo-subversivos”, como forma de ________todas as formas de
oposição ao regime, que via em tudo, tramas para _______ conspirações.
a) expiar – iminentes – expiar – eminentes;
b) expiar – eminentes – espiar – iminentes;
c) espiar – iminentes – expiar – eminentes;
d) expiar – eminentes – expiar – iminentes;
e) espiar – eminentes – expiar – iminentes.
88) Complete as lacunas, usando corretamente (infringir / inflingir / retificar / ratificar / absolver /
absorver):
“A aplicação da pena de morte, como forma de punir aqueles que costumam _______ as leis, não parece ser
a melhor forma de ________ a aplicação da penalidade.
Até por que executando-se o condenado, fica impossível __________ uma possível falha judicial que possa
ter havido. Agindo dessa forma, só iríamos ________ as falhas irreparáveis, cometidas em outros países,
onde a tal pena capital é adotada.
Melhor seria se decidíssemos ________ os erros que os outros já cometeram e deixar o réu com vida, para
que os advogados tenham como o________ caso seja inocente.”
a) infringir – infligir – retificar – ratificar – absorver – absolver;
b) infligir – infringir – ratificar – retificar – absorver – absolver;
c) infringir – infligir – retificar – ratificar – absolver – absorver;
d) infligir – infringir – retificar – ratificar – absorver – absolver;
e) infringir – infligir – ratificar – retificar – absolver – absorver.
89) Todas as palavras estão corretamente grafadas em:
a) O agiota agiu rápido: dirigiu-se ao monge e ajoelhou-se.
b) Pedro está rabujento, pois não tinha vajens na tijela.
c) Sinto vertigem quando herejes têm a coragem de se dizerem anjelicais.
d) O vajidos da mejera assustaram o pajem e o pajé.
e) Ele é um cafajeste; além do que, tem um jeito de gibóia.
90) Com _______, não rara ________, ele persegue a fama.
a) tenacidade – obscecado;
b) tenacidade – obcecada;
c) tenascidade – obscecada;
d) tenascidade – obcecada;
e) tenacidade – obsecada.
91)
a)
b)
c)
d)
e)

A guerra entre Irã e Iraque recrudesceu neste fim de semana. Faz nos saber que:
a guerra aumentou;
a guerra diminuiu;
a guerra paralisou;
a guerra recomeçou;
n. d. a.

92) Na expressão “O candidato possuía extraordinária loquacidade”, conclui-se que:
a) o candidato falava fluentemente;
b) o candidato era desinibido;
c) o candidato mostrava-se insensato;
d) o candidato demonstrava incrível versatilidade;
e) o candidato demonstrava grande insegurança.
93) Em “a vida é cheia de vicissitudes”, o termo grifado é sinônimo de:
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a)
b)
c)

tristezas;
transformações;
revezes;

d)
e)

artimanhas;
traições.

94) Em “o projeto de regularização do funcionalismo, continua a ser procrastinado pelos parlamentares
governistas”, conclui-se que o tal projeto:
a) continua sendo estudado;
b) continua a ser emendado;
c) continua a ser adiado;
d) continua a ser aguardado;
e) continua a ser sugerido.
95) Ocorrem DOIS erros de ortografia em:
a) desfaçatez, prazeiroso, incólume, desairoso.
b) concisão, suscinto, retaliação, obcecado.
c) complementariedade, suspeição, obsessão, vigente.
d) remanecente, benfazejo, izenção, frouxidão.

Gabarito
01 - A
11 21 31 41 51 61 71 81 91 -

02 - A
12 22 32 42 52 62 72 82 92 -

03 - C
13 23 33 43 53 63 73 83 93 -

04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 -

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 -

06 16 26 36 46 56 66 76 86 ******

07 17 27 37 47 57 67 77 87 ******

08 18 28 38 48 58 68 78 88 ******

09 19 29 39 49 59 69 79 89 ******

10 20 30 40 50 60 70 80 90 ******

DIVISÃO SILÁBICA
A divisão silábica obedece às seguintes regras:
Encontros consonantais inseparáveis (formados, geralmente por L/R).
Exemplos:
re - cla - mar

re - ple - to

pa - trão

observação: Quando uma palavra começar por consoante não seguida de vogal, torna-se parte integrante
da primeira sílaba.
Exemplos:
mne - mô - ni - co

pneu - má - ti - co

pseu - dô - ni - mo

Encontros consonantais separáveis ocorrem no interior das palavras e, geralmente, são formados por
duas consoantes.
Exemplos:
advento (ad - ven - to)
nafta (naf - ta)
magnólia (mag - nó - lia)

obtuso (ob - tu – so)
constar (cons - tar)

sucção (suc - ção)
abstrato (abs - tra - to)

coitado (coi - ta - do)

peixe (pei - xe)

Não se separam ditongos:
Exemplos:
ópio (ó - pio)
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muito (mui - to)

fiéis (fi - éis)

capitães (ca - pi - tães)

Observação: Muitos ditongos crescentes são classificados, também como hiatos, justificando, assim, a
separação de alguns deles.
- ia, -ie, -ia, -ua, -ue, -uo.
história (his - tó - ri - a)
dia (di-a)
frio (fri-o)

piada (pi - a - da)
havia (ha-vi-a)
lua (lu-a)

polícia (po-lí-ci-a)
macia (ma-ci-a)

Não se separam tritongos.
Exemplos:
Uruguai (U - ru - guai)

saguão (sa - guão)

Separam-se os hiatos:
Exemplos:
saara (sa - a - ra)

voo (vo - o)

rainha (ra - i - nha)

Dígrafos:
Separam-se os RR / SS / SÇ /XC / SC.
Exemplos:
carro (car - ro)
nasça (nas - ça)

assassino (as - sas - si - no)
exceto (ex - ce - to)

nascimento (nas - ci - men - to)

Não se separam os LH/ NH/ CH/ GU/QU.
Exemplos:
palha (pa - lha)
guerra (guer - ra)

unha (u - nha)
queixa (quei-xa)

cave (cha - ve)

Não se levam em conta os elementos mórficos das palavras.
(prefixos, radicais, etc)
Exemplos:
transatlântico (tran - sa - tlân - ti - co)

bisavó (bi - sa - vô)

Obs.: Somente o prefixo sub acompanhado de certas palavras, não se separa.
Exemplos:
sub - ter - râ - neo

sub - ma - ri - no

Exceções:
su - bes - ti - mar

su - bes - ti - ma - do

Exercícios pertinentes
01. A sequência de palavras cujas sílabas estão separadas corretamente é:
a) a-dje-ti-va-ção / im-per-do-á-vel / bo-ia-dei-ro
b) in-ter-ve-io / tec-no-lo-gi-a / su-bli-nhar
c) in-tu-i-to / co-ro-i-nha / pers-pec-ti-va
d) co-ro-lá-rio / subs-tan-ti-vo / bis-a-vó
e) flui-do / at-mos-fe-ra / in-ter-vei-o
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