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SIMULADO SOBRE MORFOLOGIA 
 

01- Assinale para quem se destina o tratamento “Vossa Eminência”: 
 
a) Tratamento dado aos sacerdotes em geral. 
b) Tratamento dado às Autoridades do Estado (Judiciário, Legislativo e Executivo). 
c) Tratamento dado aos cardeais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
02-Os pronomes pessoais são divididos em: 
 
a) Primeira e terceira pessoa. 
b) Tratamento e demonstrativo. 
c) Reto e oblíquo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
03-As palavras: ninguém, alguém e outros, são classificadas como pronomes: 
 
a) Indefinidos. 
b) Demonstrativos. 
c) Pessoais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
04-Leia a oração abaixo. 
 
“Já há provas suficientes para incriminá-lo." 
 
A palavra “suficientes" faz parte da mesma classe gramatical do vocábulo em destaque na 
seguinte oração: 
 
a) Decidiu tomar medidas drásticas após o ocorrido. 
b) As crianças já se divertiram o bastante. 
c) O produto era distinto do que havia visto e pedido pela internet. 
d) Decidiu repensar as inconsequências dos seus atos. 
e) Os chalés feitos de madeira eram muito aconchegantes. 
 
05-Os substantivos coletivos podem indicar conjuntos com quantidades precisas e 
conjuntos com quantidades imprecisas. Associe os coletivos destacados com cada uma das 
frases abaixo, colocando ( 1 ) para os que indicam quantidade precisa e ( 2 ) para 
imprecisas. Após assinale a sequência CORRETA. 
 
I. Comprei uma dúzia de banana-prata. ( ) 
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II. Um bando de gaivotas está sobrevoando a praia. ( ) 
 
III. Se eu levar uma grosa de laranjas, quanto vou pagar? ( ) 
 
IV. Uma quadrilha especializada em golpes pela internet foi presa ontem. ( ) 
 
A sequência CORRETA é: 
 
a) 1 – 2 – 1 – 2; 
b) 2 – 1 – 2 – 2; 
c) 1 – 2 – 2 – 1; 
d) 1 – 1 - 2 – 2. 
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06-Assinale a qual classe gramatical, pertence as seguintes palavras: “embora, lágrima e 
bonito ". 
 
a) Advérbio, substantivo e substantivo. 
b) Substantivo, adjetivo e numeral. 
c) Substantivo, adjetivo e artigo. 
d) Advérbio, substantivo e adjetivo. 
 
07-Leia a oração abaixo: 
 
Apenas um funcionário fez plantão durante o domingo de páscoa. 
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A palavra “um", na oração acima, pertence à mesma classe gramatical da seguinte palavra 
em destaque: 
 
a) A empresa terceirizou o serviço de telefonia. 
b) O quarto de brinquedos estava bagunçado. 
c) O bolo estará pronto em cinco minutos. 
d) Aprendeu a realizar uma técnica milenar. 
e) Fiquei perplexa! Meu coração parou naquele segundo. 
 
08-Assinale a alternativa que apresenta o correto plural dos substantivos compostos abaixo. 
 
a) quinta-feira/ quintas-feira 
b) guarda-noturno/ guardas-noturno 
c) arranha-céu/ arranha-céus 
d) vice-presidente/ vices-presidentes 
 
 
GABARITO: 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 5-A, 6-D, 7-C e 8-C. 
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