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SIMULADO PARA CONCURSO DE PROFESSORES 
SOBRE  O USO DOS  PORQUÊS: PORQUE, POR 

QUE, PORQUÊ E POR QUÊ . 
 

01-Assinalar a alternativa que preenche a      
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Não sei __________ escolhi o vestido      
amarelo. 
 
A)porquê 
B)porque 
C)por quê 
D)por que 
 
02-Sobre o emprego da palavra “porque”      
no título do texto “Seu cachorro é um        
gênio – saiba o porquê”, é correto afirmar        
que essa palavra possui acento por ser 
 
A)empregada em título. 
B)uma interrogativa indireta. 
C)empregada em final de frase. 
D)substantivada e sinônima de “motivo”. 
 
03-Em relação ao uso dos porquês,      
assinale a alternativa correta. 
 
A)Você não vem porque? 
B)Você não vem por que? 
C)Por quê você não vem? 
D)Você não vem por quê? 
E)Você não vem porquê? 
 

04-Em relação ao uso dos porquês,      
analisar os itens abaixo: 
 
I - Por quê: utiliza-se antes de sinal de         
pontuação. 
 
II - Porquê: utilizado como substantivo,      
exceto quando determinado por artigo ou      
pronome. 
 
III - Por que: utiliza-se em qualquer lugar        
da frase, em perguntas ou quando pode       
ser substituído por “motivo”. 
 
IV - Porque: utiliza-se apenas no final das        
frases, em respostas. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
A)Somente o item I. 
B)Somente o item IV. 
C)Somente os itens II e III. 
D)Somente os itens III e IV. 
 
05-Quanto ao uso de porque, porquê e       
por que, assinale a alternativa que      
apresenta frase corretamente escrita. 
 
A)Porquê esquizofrênicos e bipolares    
relatam seus sonhos de maneiras     
diferentes? 
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B)Os pesquisadores foram questionados    
por que utilizaram um método     
computacional 
C)Há sempre um porque por trás de       
problemas que afetam a mente. 
D)Os resultados são tão bons por que o        
estudo foi realizado com atenção 
E)As entrevistas porquê passaram os     
pacientes foram feitas no Nordeste. 
 
06-A palavra ou a expressão destacada      
aparece grafada de acordo com a      
norma-padrão da Língua Portuguesa em: 
 
A)O aquecimento global pode afetar a      
sobrevivência da população em muitas     
regiões por que água e comida já se        
mostram escassas. 
B)O Dia Mundial do Meio Ambiente serve       
para nos lembrar o por quê de todos        
terem de contribuir para a preservação da       
natureza. 
C)O principal tema discutido entre     
governos e organizações é a     
globalização, por que afeta a vida dos       
indivíduos. 
D)Os especialistas defendem que o clima      
na Terra tem passado por ciclos de       
mudanças mas divergem sobre o porquê      
desse fato. 
E)Os cientistas têm estudado o porque de       
as emissões de gases poluentes na      
atmosfera estarem relacionadas às    
mudanças climáticas. 
 
07-Assinale a alternativa que preenche     
CORRETAMENTE a lacuna da oração:     
“______ o jornalista não compareceu ao      
evento?”. 
 
A)Porquê 
B)Por quê 
C)Porque 
D)Por que 
 

GABARITO 
1-D 
2-D 
3-D 
4-A 
5-B 
6-D 
7-D 

 
MATERIAS EM 
PROMOÇÃO!!! 

 
ASSINATURA COMPLETA 
PARA CONCURSO DE 
PROFESSORES:https://sim
uladosquestoes.com.br/
materiais/concursos/ma
terial-super-completo/ 
 
SIMULADOS ONLINE COM 
MAIS DE 4000 
QUESTÕES:https://simuladosq
uestoes.com.br/materiais/conc
ursos/simulados-online/ 
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