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SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (  ) MÚSICA  (  ) SAÚDE 

QUESTÃO: Quanto ao processo de formação de palavras, escreva V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas 

as assertivas abaixo. Logo, assinale a alternativa que tenha a sequência correta. 

 

Ibicicleta, automóvel, sociologia – Hibridismo. 

IIembora, agricultura, maldizente – Composição. 

III ponteira, sozinho, bombeiro – Derivação. 

 

Alternativa correta: V, V, V. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A assertiva I está composta por exemplos de hibridismo. A assertiva II está composta por exemplos de 

composição. A assertiva III está composta por exemplos de derivação. 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: No período “As pessoas que ele vai atender são especiais”, a palavra “que” exerce a função de: 

 

Alternativa correta: pronome relativo. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

São pronomes relativos aqueles que se referem a nomes já mencionados anteriormente e com os quais se 

relacionam. Introduzem as orações subordinadas adjetivas. Neste caso, o pronome “que” relaciona-se com o 

termo “pessoas” e introduz uma oração adjetiva. 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( ) MÚSICA  ( ) SAÚDE 

QUESTÃO: Quanto ao sujeito, assinale a alternativa cujo termo destacado esteja corretamente identificado. 

 

Alternativa correta: Falam por mim os abandonados de justiça, os simples de coração – Sujeito composto. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O sujeito possui mais de um núcleo, ou seja, o sujeito é constituído de mais de uma palavra ou expressão 

substantivada. 

 

 



(Fl 2/4 Solução das questões de Português do EI aos CFS 2019-20) 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Em "Até que ponto a imersão digital dos mais jovens prejudica sua socialização e, mais 

importante, o seu rendimento escolar?", a alternativa que interpreta o vocábulo "socialização" e a expressão 

"rendimento escolar" é: 

 

Alternativa correta: interação social e produtividade escolar. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

2º§ Linhas 1 e 2 "Até que ponto a imersão digital dos mais jovens prejudica sua socialização e, mais 

importante, o seu rendimento escolar”. 

 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: No trecho "Vive-se uma era na qual se obtém qualquer conteúdo em segundos, que pode ser 

replicado em minutos – mas dificilmente será assimilado.", a palavra "assimilado" apresenta os significados de: 

 

Alternativa correta: fixado, apreendido. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: Assimilar (do latim assimilare) V.T.D  

1. Tornar-se semelhante, ou igual, assemelhar  3. Fixar. No contexto a acepção é de fixar, apreendido.    

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Na frase "Vive-se uma era na qual se obtém qualquer conteúdo em segundos", o se ligado ao verbo 

"viver" tem o mesmo valor em: 

Alternativa correta: Fez-se novo silêncio dentro do quarto. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

No contexto do editorial "Vive-se uma era” o verbo viver está empregado na acepção de “ vivenciar”: (...) já a 

era que está sendo vivida (vivenciada) por nós (...), assim, nesse sentido, trata-se de um verbo transitivo direto, 

que portanto, admite a voz passiva – O “ se” é um pronome apassivador.    

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (X) MÚSICA  (X) SAÚDE 

QUESTÃO: São substituições, gramaticalmente, válidas ao Modo Imperativo, exceto: 

 

Alternativa correta: Direi uma palavra aos que me ajudarem. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O verbo destacado está conjugado em Futuro do Subjuntivo. Esse Tempo marca eventualidade no futuro e, 

empregado em orações subordinadas adjetivas, enuncia o Futuro ou Presente. 

 

 



(Fl 3/4 Solução das questões de Português do EI aos CFS 2019-20) 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (  ) MÚSICA  (  ) SAÚDE 

QUESTÃO: Marque a alternativa em que o sinal indicativo da crase foi empregado de acordo com a norma 

culta da língua portuguesa: 

 

Alternativa correta: Iremos àquela reunião após o almoço. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Haverá crase diante do pronome “aquela” sempre que o termo regente exigir a preposição "a". Neste caso, o 

verbo “ir” é regido pela preposição “a”, por isso, há a junção da preposição ao “a” inicial do pronome “aquela”: 

“àquela”. 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: No período “Há boas razões para crer que se iniciou uma reação em cadeia”, o se adquire função 

pronominal. O período em que o se é um elemento com outro valor morfossintático é: 

 

Alternativa correta: “Se isso não for capaz de chocar o leitor”.  

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: No período, o se é conjunção subordinativa adverbial condicional. Tem, portanto, 

valor morfossintático diferente do de pronome.  

 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Analise os exemplos que seguem quanto a figura de linguagem e marque a alternativa correta. 

( 1 ) João é meu irmão. Pedro, primo. 

( 2 ) Que noite escura! 

( 3 ) Os brasileiros somos alegres. 

 

Alternativa correta:   zeugma / pleonasmo / silepse  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

: (1) na segunda frase há a supressão do verbo “é” presente na primeira frase; (2) ideias redundantes 

noite/escura; e (3) o fonema /r/ se repete em todas as palavras principais da frase. 

 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (X) MÚSICA  (X) SAÚDE 



(Fl 4/4 Solução das questões de Português do EI aos CFS 2019-20) 

QUESTÃO: Sobre a pontuação do período: "Nesse julgamento, porém, deve-se considerar até que ponto a 

imersão digital dos mais jovens compromete sua socialização e, mais importante, o seu rendimento escolar.", 

marque a resposta correta. 

 

Alternativa correta: "Porém" está entre vírgulas porque é uma conjunção coordenativa deslocada. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O “porém” está entre virgulas porque é uma conjunção coordenativa deslocada – termo que rompe a sequência 

natural (direta) da frase deve vir isolado por virgulas.  

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (X) MÚSICA  (X) SAÚDE 

QUESTÃO: Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,  

de vossa alta clemência me despido;  

porque quanto mais tenho delinquido,  

vos tenho a perdoar mais empenhado. 

 

                              Gregório de Matos Guerra. Soneto. (fragmento) Disponível em: 

<www.dominiopublico.gov.br> (acesso em 15/03/2018) 

 

 Nessa estrofe, o eu lírico expressa uma construção de linguagem típica do Barroco, conhecida como: 

  

Alternativa: conceptismo. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: O chamado conceptismo é uma prática recorrente no estilo barroco e corresponde 

ao jogo de ideias e ao desenvolvimento de um raciocínio argumentativo, como é exemplo a estrofe de Gregório 

de Matos. Aqui, o eu lírico procura construir o conceito segundo o qual, justamente por ser um pecador, merece 

o perdão de Cristo. 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

O conto "A Nova Califórnia" de Lima Barreto é sátira ferrenha ao comportamento e à ambição dos homens. 

Nessa obra, o escritor faz uma paródia baseada na Corrida do Ouro dos Estados Unidos, no final do século XIX, 

mostrando que pessoas respeitáveis podem perder seus valores em busca de dinheiro. 

 Com base nesse ponto de vista, redija um texto dissertativo-argumentativo, de 20 a 30 linhas, sobre o 

tema abaixo: 

 

"A ambição, legado da condição humana, é impulsão para o desenvolvimento ou apenas miséria da 

humanidade" 

 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Individual 

 

 


