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Simulado sobre Estrutura do verbo (radical, vogal 
temática e desinências) 

Concurso Professor de Português  
 
01.(Ano: 2016/Banca: LEGALLE Concursos) 
Texto associado 
Leia o fragmento a seguir para responder à questão. 
 
Trata-se de um pessoa tão especial, tão rara, tão fundamental que medirá os gestos e               
revisará os ímpetos. Faz questão de expor publicamente o que confia em segredo, não dá               
chance para mentiras e ambiguidades. 
 
Em “medirá”, o fragmento em destaque se classifica como:  
a)Desinência número-pessoal. 
b)Desinência modo-temporal. 
c)Vogal temática. 
d)Tema. 
e)Radical. 
 
02. (Ano: 2016/Banca: FUNRIO) Assinale a alternativa que mostra a separação correta dos             
morfemas do verbo dado.  
a)LEVO = L+E+V+O 
b)ENCONTREI = EN+CONTR+E+I  
c)CONTRAÍSTES = CONTRA+I+STES  
d)PLANEJARIAS = PLAN+EJAR+IA+S  
e)AMASSÁSSEMOS = AM+A+SSA+SSE+MOS  
 
03. (Ano: 2016/Banca: FUNRIO) 
 
Assinale a alternativa que mostra uma forma verbal de estrutura plena, isto é, com quatro               
morfemas.  
a)(tu) compres.  
b)(eles) amaram.  
c)(nós) traremos. 
d)(ele) inflacionou.  
e)(eu) contemplasse. 
 
04. (Ano: 2015/Banca: CPCON) 
 
Acerca dos processos de estruturação do vocábulo “ESTUDÁVAMOS” assinale a alternativa           
correta. 
a)O Tema é ESTUD. 
b)Não há desinência número-pessoal. 
c)Não há vogal temática explícita. 
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d)O radical deste enunciado é ESTUDA. 
e)A sílaba VA corresponde à desinência modo-temporal. 
 
05. (Ano: 2015/Banca: BIO-RIO) 
Texto associado 
TEXTO 2  
 
“Cabe ressaltar que a falta de educação, saúde, segurança pública, de políticas públicas, de              
conselhos comunitários eficazes (integrando os adolescentes às atividades da         
comunidade), de efetividade dos direitos fundamentais e de aparelhamento nos institutos de            
internação de menores são algumas das causas imediatas e mediatas desse fenômeno que             
é a delinquência infanto-juvenil. Por isso, não devemos conceber apenas o lado da             
penalidade aos jovens. Tem-se, de longas décadas, a omissão do poder público no tocante              
à prática de atos concernentes à viabilização das normas constitucionais garantidoras de            
direitos essenciais, tendo em vista que grande parte da população é excluída do digno              
convívio social. Isso enaltece o desnivelamento de classes e por via refletiva afrontando a              
dignidade da pessoa humana, surgindo, ainda que não justificante, uma camada           
criminalizada da população, constituindo-se em um núcleo de violência que atinge toda a             
sociedade."  
 
   (Revista Visão Jurídica, Sande Nascimento de Arruda) 
 
O vocábulo “educação" é um substantivo derivado de um verbo com a ajuda de um sufixo; o                 
mesmo ocorre no seguinte vocábulo do texto: 
a)segurança. 
b)comunitários. 
c)efetividade. 
d)penalidade. 
e)convívio. 
 
06. (Ano: 2014/Banca: FUNRIO) 
A forma verbal que contém alomorfe de vogal temática é : 
a)eu ALIMENTO.  
b)(se) tu VIAJARES.  
c)ela ARRASOU.  
d)nós FINGIREMOS.  
e)(que) eles SUMAM. 
 
07. .(Ano: 2013/Banca: FUNRIO) 
 Texto associado 
As questões 01 a 04 tomarão por base o seguinte texto:  
 

Uma negociação bem-sucedida se concretiza quando duas partes com interesses           
distintos cedem um pouco em favor da conquista de um objetivo comum maior. Sob essa               
ótica, democratas e republicanos não têm muito a comemorar no acordo da semana             
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passada que tentou pôr em ordem as contas do governo. É verdade que o presidente eleito                
Barack Obama conseguiu afastar o risco imediato do “abismo fiscal” cavado por anos a fio               
de gastos acima das receitas. Os dois lados conseguiram evitar que aumentos abrangentes             
de impostos entrassem em vigor imediatamente, o que poria em perigo a retomada ainda              
titubeante da economia americana. Obama e a oposição concordaram em não punir mais a              
classe média, por enquanto. O imposto de renda será reajustado apenas para o 1% mais               
rico da população.  

(Revista Veja, edição 2.303, ano 46, nº 4, 09 de janeiro            
de 2013.) 
 
Observando-se os morfemas que estruturam as formas verbais CONSEGUIU e          
CONSEGUIRAM, pode-se afirmar que  
 
a)ambas estão no pretérito mais-que-perfeito e têm vogal temática I.  
b)ambas estão no pretérito perfeito e têm o radical CONSEG.  
c)ambas estão no pretérito perfeito e têm vogal temática I.  
d)apenas a primeira está no pretérito perfeito, mas ambas têm o radical CONSEG. 
e)apenas a segunda está no pretérito mais-que-perfeito, mas ambas têm o radical            
CONSEG.  
 
08.(Ano: 2011/Banca: TJ-SC ) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas            
dos períodos a seguir. Não se _______________mais papeis jogados no chão da escola.             
As crianças agora ___________ com jogos e brincadeiras que lhes ensinam           
comportamentos de cidadãos.  
a)via – se entertem 
b)viam – se entreteram 
c)vê – se enterteem 
d)veria – se entertêm 
e)viam – se entretêm 
 
09. (Ano: 2011/Banca: TJ-SC ) 
  Texto associado 
           Texto: “ARTE COM CHICLETES” 
 
        Pinturas em miniatura nas calçadas de Londres  
 

Conhecido por suas esculturas complexas, postas em lugares inesperados, nos últimos            
tempos Ben Wilson se tornou uma figura familiar nas calçadas de Londres. Depois de ter               
visto vários de seus trabalhos vandalizados e destruídos, ele saiu do mato e foi para as ruas                 
a explorar uma nova mídia, num cenário diferente - pinturas em miniatura em chicletes              
jogados no chão.  

Ao longo dos anos, Wilson ficou cada vez mais irritado com o lixo, os carros e resíduos                  
industriais que se tornaram parte integrante da sociedade urbana. Mesmo se refugiando no             
interior, ainda tinha que enfrentar a sujeira. Começou a trabalhar com o lixo que encontrava,               
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catando bitucas de cigarro e pacotes de batata frita para incorporá-los a suas colagens.              
Trabalhar com chiclete mascado, in situ, foi uma evolução natural.  

Wilson começou a fazer pinturas em chiclete em 1998, mas só em outubro de 2004                
decidiu trabalhar com esse meio em tempo integral. Há anos, vem tentando melhorar o              
ambiente urbano pintando em cima de outdoors e anúncios, mas a atividade ilegal o levou a                
conflitos com a lei. O uso de chiclete o libertou e lhe permitiu trabalhar de forma                
espontânea, sem ter de pedir permissão. "Nosso ambiente é muito controlado e o que mais               
precisamos é de diversidade", afirmou ele. "Mesmo galerias, museus e editoras são muito             
controlados."  

Saindo da Barnet High Street, Wilson começou a deixar um rastro de imagens do norte                
da cidade até o centro. Quase dois anos depois, no entanto, ele ainda permanece a maior                
parte do tempo na Barnet, a rua onde cresceu, e em Muswell Hill, onde mora com a mulher,                  
Lily, e os três filhos. Como várias pessoas encomendaram retratos, ele se envolveu com os               
moradores da área. E explica: "Conheço ali muitos lojistas, varredores de rua e policiais.              
Quando ando pelas ruas, a cada passo penso em uma pintura que preciso fazer para               
alguém. Está tudo na minha cabeça, e isso faz com que me sinta mais próximo do lugar e                  
do povo." Ele espera que seu trabalho aumente a percepção que os moradores têm do               
bairro, e que dê às crianças uma ligação maior com o ambiente.  

Wilson tem agora um livro de pedidos que inclui mensagens de amor e amizade,               
grafites, animais de estimação, anúncios de nascimento e morte. "Cada imagem que faço             
tem uma história diferente", explicou. "As pinturas refletem as pessoas que passam pela             
rua." Ele adora o relacionamento direto com as pessoas, os encontros que lhe dão o tema e                 
a inspiração para seu trabalho. As pessoas lhe dizem do que gostam e o que querem, e ele                  
interpreta cada assunto com base na intuição. O desafio de condensar a história de vida de                
uma família inteira em um único pedaço de chiclete o anima e a intimidade do meio o                 
inspira. 

Cada peça começa da mesma maneira. Wilson seleciona um chiclete velho, derrete-o             
com um maçarico para endurecer a superfície, cobre-o com uma camada de esmalte             
acrílico branco e inicia a pintura. Com joelheiras amarradas na calça manchada de tinta e               
um descanso para apoiar o cotovelo, ele é capaz de passar várias horas debruçado sobre               
suas obras. Quando a pintura está pronta, Wilson usa a chama de um isqueiro para secá-la,                
aumentar a clareza das linhas e evitar o pó. Aí passa mais uma camada de esmalte, ou                 
spray automotivo, para lhe dar um acabamento resistente. O método faz com que a obra               
dure seis meses ou mais.  

Wilson fotografa as pinturas para ter um registro. "As fotos têm vida própria depois que                
as tiro", observa. Nenhuma das obras em miniatura mede mais do que 5 centímetros de               
diâmetro. As pinturas em chicletes que ele fez para si mesmo guardam uma semelhança              
com seus desenhos em pastel, pinturas e obras de colagem tridimensionais, que, por sua              
vez, refletem as figuras, formas e símbolos de suas esculturas e os ambientes nos quais               
foram criadas.  

Os padrões de círculos, listras, rabiscos e contornos fortes destacam as imagens do              
fundo cinza. Padrões abstratos em forma de amebas, em cores deslumbrantes, contêm            
iniciais, nomes e datas celebrando encontros, amizades e outros relacionamentos. Como           
antigas placas de lojas, de cores vivas e letras claras, muitas das pinturas no chiclete               
representam pequenas empresas locais ou retratam personagens familiares em seus          
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afazeres diários - uma escova e um pente na frente do cabeleireiro, o leiteiro fazendo               
entregas, o cachorro do dono da loja de ferragens. Uma pintura pequena e delicada              
relembra um pássaro que morreu lá perto. Apelidos, grafites e pedidos de torcedores de              
rúgbi e futebol aparecem nas imagens de calçada de Wilson.  

Enquanto trabalhava numa imagem pedida por uma policial, em memória dos que             
morreram nos ataques terroristas de Londres, de julho de 2005, Wilson foi abordado por um               
guarda de trânsito. Ele lhe contou uma história pessoal de morte e bravura altruísta. A seu                
pedido, Wilson pintou um chiclete para homenagear os trabalhadores envolvidos no resgate            
das vítimas dos atentados. 

Wilson admite que, enquanto muitas pessoas estão conscientes do que ele faz, outras              
podem andar sobre suas obras durante um ano e nem mesmo percebê-las. Mas ele espera               
que aqueles que notam sua arte tenham uma consciência maior do efeito que as pessoas               
exercem sobre o ambiente.  

O artista acredita que, em vez de apenas multar e deter, as autoridades devem lidar                
com as causas do comportamento antissocial, e incentivar os jovens a descobrir sua             
criatividade. Em junho de 2005, ele foi preso em Trafalgar Square por pintar um retrato do                
Almirante Nelson em um chiclete. Ele havia sido convidado pelo Conselho de Artes a              
participar do lançamento da Semana de Arquitetura, mas mais tarde foi informado de que              
não haviam conseguido obter autorização da prefeitura. "O evento procurava fazer pessoas            
criativas trabalharem de forma subversiva", explica, "mas parece que não conseguem           
suportar nada fora dos padrões: eles têm de saber quem, o que, quando e por quê."  

Ao tentar defender sua arte no palco temporário da Trafalgar Square, Wilson foi              
perseguido por policiais e levado sob custódia. Após ter suas impressões digitais colhidas,             
foi fotografado e interrogado. Seu punho foi ferido quando a polícia o deteve. Precisou usar               
uma tipoia, mas foi capaz de ver o humor da situação, observando as semelhanças entre               
ele e seu tema: "Fiquei parecido com Nelson, com o braço sangrando."  
 

ELMORE, Julia. Arte com chicletes. Piauí, São Paulo, n. 59, p. 39 – 43, ago. 2011.                 
(adaptado) 
 
Assinale a alternativa que NÃO contém uma forma verbal arrizotônica: 
a)Começou. 
b)Fazer. 
c)Enfrentar. 
d)Passa. 
e)Cresceu. 
 
10. (Ano: 2010/Banca: FDRH)  
 Texto associado 
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A palavra civilizada (linha 1 8) deriva de "civil", e isso é um critério que determina sua grafia. 
Assinale a alternativa em que todas as palavras, derivadas do mesmo radica] presente nas              
palavras para (linha 11), árido (linha 16) e finalmente (linha 18), respectivamente,            
apresentam a grafia correta. 
 
a)paralisação — arides — finalização 
b)paralisia — aridez — finalisar 
c)paralisar — aridez — finalzinho 
d)paralizar — arides — finalizar 
e)paralisação - aridez - finalsinho 
 
GABARITO 

01. b 
02. c 
03. b 
04. e 
05. a 
06. c 
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07. c 
08. e 
09. d 
10. c 
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