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SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 

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

QUESTÃO: Em “Mas compreendi, num lampejo.” (linha 3), a palavra em destaque tem o sentido de:  
 
Alternativa correta:  clarão repentino e breve 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
A expressão é sinônima a lampejo e aponta para o sentido de “Mas compreendi”. Compreensão remete à clareza. 
 

 

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

QUESTÃO: O título “Pensar é transgredir” pode ser interpretado como: 
 
Alternativa correta:  A partir de nossas ideias, podemos ultrapassar os limites e nos realizar. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Ideias têm a ver com pensamento e transgredir com ultrapassar limites. Todo o texto conduz o leitor para a seara 
da realização pessoal ao se sair da zona de conforto. 
 

 
 

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

QUESTÃO: O termo grifado tem valor de possessivo na alternativa: 
 
Alternativa correta:  Furtaram-lhes as carteiras e os passaportes. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
o “lhes” é equivalente a “suas” e tem, portanto, valor possessivo.  
 

 

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

QUESTÃO: Assinale a alternativa que contém um advérbio de tempo. 
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Alternativa correta:  “Atualmente, transplantes de órgãos e tecidos são rotineiros...” (1º parágrafo) 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O advérbio atualmente informa o tempo (momento) em que os transplantes se tornaram rotineiros. 
 

 
 

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

QUESTÃO: Em “Você que ama velocidade, agora pode chegar ao finalmente”., a palavra sublinhada foi 
formada por: 
 
Alternativa correta:  derivação imprópria.  
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Na derivação imprópria, há a mudança de classe gramatical, sem que haja modificação na forma da palavra. A 
palavra “finalmente”, em outros contextos, é advérbio e na frase da questão passa a ser substantivo. 
 

 
 

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

QUESTÃO: Destaque a alternativa em que as regras de acentuação foram empregadas adequadamente.  
 
Alternativa correta:  Abençoo, heroico, fiéis.                  
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Com o novo acordo ortográfico, ditongos abertos em palavras paroxítonas perderam o acento, como em: 
“Abençoo, heroico”. Ditongos abertos em palavras oxítonas não perderam o acento, como em: “fiéis”.    
 

 
 

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

QUESTÃO: Assinale a alternativa que está correta quanto à flexão verbal. 
 
Alternativa correta:  Se os chefes virem o projeto, eles aceitarão a minha ideia. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O verbo ver é irregular e, no futuro do subjuntivo, conjuga-se dessa forma na 3ª pessoa do plural (“chefes” 
equivalem a eles).  
 

 
 

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

QUESTÃO: Considere a frase: “Eduardo Ramos andava, após uma discussão, melancólico, já que não 
encontrava sua esposa em casa.” Os verbos em destaque são classificados respectivamente: 
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Alternativa correta:  De ligação – Transitivo direto.  
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O verbo “andar”, nesse caso, é de ligação, pois denota estado. O verbo “encontrar” necessita, na frase, de um 
complemento e, por não exigir preposição, trata-se de um verbo transitivo direto.  
 

 
 

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

QUESTÃO: Marque a alternativa em que há uma relação de causa e consequência entre as orações. 
 
Alternativa correta:  Como estava dispensado pelo médico, permaneceu o resto do dia em casa. 
  
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Há nessa alternativa um período composto por subordinação contendo uma oração adverbial causal, seguida da 
oração principal, que expressa a consequência: “permanecer em casa”. 
 
 
 

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

QUESTÃO: Em “Fiz-lhe sinal que se calasse.”, a palavra que é 
 
Alternativa correta:  conjunção. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
A palavra “que” é uma conjunção subordinativa final nesta frase. 
 
 
 

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

QUESTÃO: Em: “... milhares de indivíduos voltam a ver o mundo graças às córneas doadas.”, que tipo de 
sujeito se manifesta? 
 
Alternativa correta:  Sujeito simples. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O sujeito da oração apresenta apenas um núcleo: “milhares”, por isso classifica-se como sujeito simples. 
 
 

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

QUESTÃO: O Arcadismo brasileiro originou-se e teve maior expressão em (no): 
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Alternativa:  Minas Gerais. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O movimento árcade no Brasil originou-se em Minas Gerais e teve como grande representante Tomás Antônio 
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costal.  
 
 

APROVEITADA PARA: ( X ) Combatente/Logística-Técnica/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 
Com o aumento das doações de órgãos, a lista de pessoas que esperam por um transplante - que em 2008 era de 
64.774 - agora é de 37.336 pessoas. Disparada em primeiro lugar está a lista de espera de pacientes com doença 
renal crônica (24.687 pessoas). Em seguida vêm as pessoas que necessitam de transplante de fígado (2.063) e de 
rim e pâncreas (648 pacientes). O desafio não está apenas em obter o consentimento das famílias. A saúde 
pública precisa estar apta para captar os órgãos.  
Disponível em: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-doacao-de-orgaos-avanca-imp-,1568331. Acesso 
em: 05/04/2017. (Com adaptações) 
 
Elabore um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “Desafios da doação de órgãos no Brasil”. Para isso, 
reflita sobre as principais dificuldades que envolvem o processo de doação: tomada de decisão das famílias, 
infraestrutura de hospitais e de equipes de captação e distribuição. 
 

 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Individual 
 
 


