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01  (Ano: 2018/Banca: FGV)   Texto associado 
Texto 1 – Prioridade à cultura 
Chico D’Ângelo, O Globo, 22/11/2017 (adaptado) 
A resistência ao desmonte da cultura em cenário de crises graves não se dá por acaso.                
Mesmo num contexto em que o governo trabalhe pela extinção de uma série de políticas e                
pilares que sustentam a cultura brasileira, os atos em defesa desta são vistos com desdém.               
É muito comum que, em situações diversas, generalize-se a opinião de que políticas             
públicas para a cultura não devem ser prioritárias. Combater essa generalização           
equivocada é urgente. 
O Brasil precisa ampliar as discussões sobre a cultura, em vez de abandoná-las. A              
desidratação frequente que a gestão pública do setor vem sofrendo inibe a consolidação de              
mecanismos de mapeamento contínuo da economia da cultura, capazes de garantir o            
acesso da população aos bens culturais. 
No texto 1 aparecem pares de palavras formados por substantivo + adjetivo ou adjetivo +               
substantivo; o par em que a troca de posição dessas palavras NÃO deve ser feita por                
tratar-se de um adjetivo de relação é: 
a)  desidratação frequente;  
b) generalização equivocada; 
c) mapeamento contínuo;  
d) cultura brasileira;  
e) crises graves.  
 
02. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) Assinale a alternativa em que todas as palavras são do              
gênero feminino: 
a) omoplata, apendicite, cal, ferrugem 
b) cal, faringe, dó, alface, telefonema 
c) criança, cônjuge, champanha, dó, afã 
d) cólera, agente, pianista, guaraná, vitrina 
e)  jacaré, ordenação, sofisma, análise, nauta 
 
03. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão             
corretamente pluralizadas.  
a)  seniors, catalões, charlatães, líquenes 
b) cidadãos, auto-sugestões, juniores, projéteis  
c) ermitões, obras-prima, fósseis, salários-família 
d) sem-terras, joões-de-barros, gols, abaixos-assinados 
e) zíperes, pôsters, estêncis, aligátores 
 
 04. (Ano: 2017/Banca: FGV)   Texto associado 
TEXTO 1 
Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um                 
menino que, além de muito levado, era também muito mentiroso, e que, certo dia, após               
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aprontar muito na sala de aula, foi colocado de castigo no porão da escola por sua                
professora. 
Depois de certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra              
com ele, mas, como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. Dizem que seria uma                
enorme sucuri, que devorou o garoto depois de matá-lo por esmagamento; há versões que              
dizem até que, quando a professora entrou no porão, ainda pôde ver o pé do menino                
desaparecendo na boca da cobra. 
A partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de               
diversas escolas. 
Século se refere a cem anos. Assinale a opção que indica o substantivo que tem uma                
correspondência numeral errada.  
a) Dúzia = 12  
b) Dízimo = 10  
c) Pentágono = 5  
d) Dissílabo = 10 
e) Milênio = 1000  
 
05. (Ano: 2017/Banca: FAURGS) Assinale a alternativa em que todos os substantivos têm             
seu significado alterado quando modificado seu gênero gramatical.  
a) capital - rádio - estigma  
b) cabeça - cura - alcunha  
c) caixa - grama - afã  
d) rádio - nascente - cura  
e) moral - cabeça - cal  
 
06. (Ano: 2017/Banca: FGV)   Texto associado 
Texto 2 - “Imagine reunir um grupo diverso de pessoas toda quinta-feira, durante dez anos,               
para estudar e treinar visões sobre o trabalho do ator e da arte. Imagine que a pessoa que                  
conduz essa iniciativa o faz por crença no ofício, dedicação de uma vida inteira, com apoios                
eventuais, mas sem nenhum ressentimento. Para aqueles que miram na arte uma forma de              
estar na vida, a diretora Celina Sodré é um exemplo a ser mirado. Para outros que olham                 
com desdém a profissão de artista de teatro, é uma possibilidade de mudar de ponto de                
vista”. 
(O Globo, 11/04/2017)  
No texto 2 há um conjunto de verbos no infinitivo; se substituirmos essas formas verbais por                
substantivos correspondentes, a única frase INCORRETA será: 
a) “Imagine reunir um grupo” / imagine a reunião de um grupo;  
b) “para estudar” / para o estudo;  
c) “treinar visões” / treino de visões; 
d) “uma forma de estar na vida” / uma forma de estada na vida; 
e) “uma possibilidade de mudar” / uma possibilidade de mutação.  
 
07. (Ano: 2017/Banca: FAFIPA) Em qual das orações abaixo, a palavra “segundo” é             
classificada como substantivo? 
a) O diodo emitiu luz durante um segundo. 
b) No segundo dia da excursão, visitamos uma cachoeira.  

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-portuges/  

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-portuges/


 
 

http://simuladosquestoes.com.br/  
c) Segundo uma pesquisa recente, beber água demais pode ser fatal. 
d) Primeiramente, faremos a revisão e, por segundo, a impressão do texto. 
 
08. (Ano: 2017/Banca: FEPESE) Preencha as lacunas das frases abaixo com “o” ou “a”,              
conforme o gênero do substantivo. 
▪ Desta vez,_______ eclipse da lua será apenas parcial. 
▪ Uma gorjeta, e o garçom trouxe _______ champanhe. 
▪ Pintei a sala com ________ cal que sobrou. 
▪ Apesar das brigas, não explodiram _______ dinamite. 
▪ ________ alface traz benefícios para a saúde. 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
a) o • o • a • a • a 
b) o • a • o • a • a 
c) a • o • o • a • a 
d) a • a • o • o • a 
e) a • a • a • o • o 
 
09. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) Assinale a alternativa em que as palavras em destaque             
podem ser classificadas como substantivos: 
a) Eu pulo as questões que considero difíceis. 
b) Disseram que eu amasso o carro toda vez que com ele saio. 
c) Ana Laura deseja que seus pais viajem durante o carnaval. 
d) Todas as manhãs, o pai reza para que seu filho não perca a vida.  
e) A sutil beleza das suas palavras o comoveu e o fez chorar.  
 
10. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) Assinale a alternativa CORRETA quanto à forma singular            
e plural dos substantivos:  
a) cônsul/cônsois  
b) pãozinho/pãozinhos 
c) abdômen/abdômenes  
d) alto-falante/altos-falantes  
e) boia-fria/boia-frias  
 
GABARITO 

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