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Simulado sobre Interjeições 
Concurso Professor de Português 

 
01. (Ano: 2018/Banca: FAPESE) No trecho: “Mas pesquisar alguns sinônimos não faz mal a              
ninguém: posse, regalia, concessão, direito. Opa, direito?” As palavras sublinhadas          
correspondem, pela ordem, a: 
a) pronome possessivo, adjetivo, advérbio, interjeição; 
b) pronome indefinido, advérbio, substantivo, interjeição; 
c) pronome relativo, conjunção, verbo, adjetivo; 
d) conjunção, adjetivo, substantivo, pronome pessoal; 
e) numeral, substantivo, verbo, conjunção aditiva. 
 
02. (Ano: 2017/Banca: Instituto Excelência)  
 
“Ah, como eu queria voltar a ser criança!” 
“Hum! Esse pudim estava maravilhoso!” 
“Puxa! Hoje não foi meu dia de sorte!” 
As frases apresentadas indicam:  
a) Preposição  
b) Interjeição  
c)  Conjunção  
d) Nenhuma das alternativas 
 
03. (Ano: 2017/Banca: Instituto Excelência)   Texto associado 
O cachorro e sua sombra 
Esopo 
 
Um cachorro, que carregava na boca um pedaço de carne, ao cruzar uma ponte sobre um                
riacho, vê sua imagem refletida na água. Diante disso, ele logo imagina que se trata de                
outro cachorro, com um pedaço de carne maior que o seu. Então, ele deixa cair no riacho o                  
pedaço que carrega, e ferozmente se lança sobre o animal refletido na água, para tomar a                
porção de carne que julga ser maior que a sua. Agindo assim ele perdeu ambos. Aquele                
que tentou pegar na água, por se tratar de um simples reflexo, e o seu próprio, uma vez que                   
ao largá-lo nas águas, a correnteza levou para longe.  
Qual das frases abaixo apresenta um caso CORRETO de interjeição?  
a)Droga! Preste atenção quando eu estou falando!  
b) Estamos trabalhando muito há dois dias. 
c)  Preciso levar meu cachorro ao veterinário.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
04. (Ano: 2016/Banca: Instituto Excelência) Indique a alternativa em que aparece uma            
interjeição:  
a) Bravo! Vou indicar esse espetáculo aos meus amigos. 
b) Ela chorou um rio de lágrimas. 
c) Corra, pois precisamos chegar o quanto antes. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
05. (Ano: 2015/Banca: MGA) A morfologia é o estudo da estrutura, formação e             
classificação das palavras. Ela está agrupada em dez classes, definidas como “classes de             
palavras” ou “classes gramaticais”. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE          
o nome dessas classes:  
a)Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Vírgula e          
Interjeição;  
b)Substantivo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Oração Coordenada,        
Preposição, Conjunção e Interjeição;  
c)Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição e         
Interjeição;  
d)Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção         
e Interjeição.  
 
06. (Ano: 2014/Banca: KLC)   Texto associado 
                                                                          Para quem aprender a gostar 
 
Talvez seja tão simples, tolo e natural, que você nunca tenha parado para pensar: aprenda               
a fazer bonito o seu amor! Ou fazer o seu amor ser ou ficar bonito. Aprenda, apenas, a tão                   
difícil arte deamar bonito. Gostar é tão fácil que ninguém aceita aprender. 
Tenho visto muito amor por aí. Amores mesmo, bravios, gigantescos, descomunais,           
profundos, sinceros, cheios de entrega, doação e dádiva. Mas esbarram na dificuldade de             
se tornarem bonitos. Apenas isso: bonitos, belos e embelezados, tratados com carinho,            
cuidado e atenção. Amores levados com arte e ternura de mãos jardineiras. 
Aí, esses amores que são verdadeiros, eternos e descomunais, de repente se percebem             
ameaçados apenas e tão-somente porque não sabem ser bonitos: cobram; exigem;           
rotinizam; descuidam; reclamam; deixam de compreender; necessitam mais do que          
oferecem; precisam mais do que atendem; enchem-se der razões. Sim, de razões. Ter             
razão é o maior perigo no amor. Quem tem razão sempre se sente no direito (e o tem) de                   
reivindicar, de exigir justiça, equidade, equiparação, sem atinar que o que está sem razão              
talvez passe por um momento de sua vida no qual não possa ter razão. Nem queira. Ter                 
razão é um perigo: em geral enfeia o amor, pois é invocado com justiça, mas na hora                 
errada. Amar bonito é saber a hora de ter razão. 
Ponha a mão na consciência. Você tem certeza de que está fazendo o seu amor bonito? De                 
que está tirando do gesto, da ação, da reação, do olhar, da saudade, da alegria do                
encontro, da dor do desencontro a maior beleza possível? Talvez não. Cheio ou cheia de               
razões, você espera do amor apenas aquilo que é exigido por suas partes necessitadas,              
quando talvez dele devesse pouco esperar, para valorizar melhor tudo de bom que de vez               
em quando ele pode trazer. Quem espera mais do que isso sofre e, sofrendo, deixa de amar                 
bonito. Sofrendo, deixa de ser alegre, igual, irmão, criança. E sem soltar a criança, nenhum               
amor é bonito. 

(Arthur da Távola. Alguém que já não fui. Rio          
de Janeiro, Nova Fronteira, 1985.) 
Assinale o que for correto sobre os termos destacados nas proposições: 
I – “Tenho visto muito amor por aí.” 
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II – “Aí, esses amores que são verdadeiros, eternos e descomunais, de repente se              
percebem ameaçados...”. 
a) Em I, é uma preposição; em II, um advérbio. 
b) Em I e II, são advérbios. 
c) Em I, é um advérbio; em II, uma interjeição. 
d) Em I e II, são interjeições. 
e) Em I, é um advérbio; em II, uma preposição. 
 
07. (Ano: 2012/Banca: IF-SP) Parece que as flores se abriram. No período, as             
classificações corretas das palavras sublinhadas, são, respectivamente, 
a) verbo, pronome e substantivo. 
b) verbo, advérbio e substantivo. 
c) verbo, conjunção e substantivo. 
d) adjetivo, pronome e substantivo. 
e) substantivo, conjunção e substantivo. 
 
08.  (Ano: 2010/Banca: Unifei)  Texto associado 

 
Não há uma oração no primeiro balão da tirinha, pois trata-se de:  
a) uma frase verbal.  
b) um outro código linguístico.  
c) uma palavra que não pertence ao léxico da língua portuguesa.  
d) uma interjeição. 
 
09. (Ano: 2010/Banca: CESPE)  Texto associado 
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Considerando o texto acima, que apresenta uma comunicação 
particular, julgue os itens de 13 a 18. 
Em “oxalá concluas a viagem” (L.8-9), o vocábulo “oxalá” pode ser substituído por tomara              
que, mantendo-se, assim, o sentido do trecho em que se insere. 
 
 Certo      Errado  
 
10. (Ano: 2006/Banca: CESPE)   Texto associado 
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A partir da compreensão dos quadrinhos acima, assinale a opção incorreta. 
a) No primeiro quadro, o termo “cidadãs” é utilizado com o sentido genérico, indicando que               
a platéia a quem se destina a mensagem é formada por fêmeas. 
b) Se na audiência houvesse só uma formiga, a mensagem, para concordar com a              
destinatária, deveria ser proferida assim: “tua rainha deseja comunicar-se sempre contigo”. 
c) “Tenho dito” (segundo quadro), assim como “Ah” (terceiro quadro), são exemplos de             
interjeições que expressam o estado emocional do falante. 
d) A dizer que o canal “povo-rainha” (terceiro quadro) continua desativado, o autor faz uma               
crítica política à relação de poder da rainha sobre o formigueiro. 
 
GABARITO 

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