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Gabarito 1 - Marque a alternativa cuja sequência de palavras tenha a seguinte classificação: 

oxítona, paroxítona e proparoxítona: 

a) abelha, riacho, subida. 

b) ombro, cadeira, trompete. 

c) água, sólido, carrinho. 

d) paçoca, azeitona, cadeira. 

e) guri, cama, áspero. 

2 - Nas alternativas a seguir há apenas palavras com mais de quatro sílabas, exceto: 

a) borboleta, brasileiro, barbaridade 

b) caramujo, literatura, saboneteira 

c) assinatura, desvio, carroça 

d) sorveteria, cabeleireiro, adolescente 

e) amparado, nadadeira, viaduto 
 

3 - As palavras 'Mooca', 'tireoide' e 'Uruguai' representam, respectivamente, os seguintes encontros 
vocálicos: 

a) Hiato, Ditongo e Tritongo; 

b) Ditongo, Ditongo e Tritongo; 

c) Ditongo, Hiato e Ditongo; 

d) Hiato, Ditongo e Ditongo; 

e) Ditongo, Ditongo e Hiato. 

 
4 - Os grupos de letras encontrados na palavra craque são classificados como: 
 
a) apenas encontros consonantais. 
 
b) encontro consonantal e dígrafos, respectivamente. 
 
c) dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 
 
d) apenas dígrafos. 
 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 



5 - Marque a alternativa cuja palavra seja formada por 8 letras e 7 fonemas: 

a) Sucedida 

b) Caminhando 

c) Grandes 

d) Espelhos 

e) Ressoou 
 
6 - Indique a opção que apresenta erros de pontuação. 
 
a) Você quer vir comigo ao parque? 
 
b) Pare imediatamente com isso! 
 
c) Quem sabe, um dia, você não aprende? 
 
d) O estudante levava, o pão, na mochila. 
 

7 - O plural dos nomes compostos está correto em todas as alternativas, exceto: 

a) Ele gosta de amores-perfeitos e cultiva-os.  
 
b) Os vice-diretores reunir-se-ão na próxima semana. 
 
c) As aulas serão dadas às segundas-feiras.  
 
d) Há muitos beijas-flores no seu quintal. 
 

e) A moda está voltando às saias-balão. 
 

8 - De acordo com o código em referência, explicite seus conhecimentos relacionando as colunas: 

(SA)  substantivo abstrato 
(SE)  substantivo epiceno 
(SS) substantivo sobrecomum 

(SCG) substantivo comum de dois gêneros 

( SE ) jacaré macho/jacaré fêmea – cobra macho/cobra fêmea  
( SA ) amor, felicidade, gratidão  
( SCG ) o líder/a líder – o indígena/a indígena  
( SS ) a vítima – o cônjuge – a testemunha  

9 - Os substantivos são palavras flexionadas em gênero, número e grau. De acordo com as flexões 
de grau eles são divididos em dois tipos: grau aumentativo e o grau diminutivo. Segundo a norma 
culta, a alternativa que apresenta flexão correta é: 

a) homenzazão 
 
b) vozeirona 
 
c) lugareijo 
 
d) cazinha 
 
e) colherzinha 


