


11. (UFPR) Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
são acentuados por serem oxítonos:

A) paletó, avô, pajé, café, jiló

B) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis

C) você, capilé, Paraná, lápis, régua

D) amém, amável, filó, porém, além

E) caí, aí, ímã, ipê, abricó
[A]
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12. Assinale a alternativa em que a palavra deve ser 
obrigatoriamente acentuada:

A) publica

B) secretaria

C) critico

D) orgão

E)  exercito [D]
3
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A) Tatuí.

B) graúdo.

C) baiúca.

D) cafeína.

E) Piauí. [C]

13. Seguindo-se a regra determinada pelo novo acordo ortográfico, 

tal como referida no primeiro quadrinho, também deixaria de 

receber o acento agudo a palavra:
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14. (2016 / Agente Comunitário de Saúde)

Na Língua Portuguesa, há palavras quase idênticas cuja mudança de 

acentuação ocasiona mudança de significado, como é o caso das palavras 

"médico" e "medico". Outro par de palavras no qual pode ocorrer o mesmo 

fenômeno é: 

A) Robótico – Robotico

B) Antibiótico – Antibiotico

C) Diagnóstico – Diagnostico 

D) Cinético – Cinetico

E) Acústico – Acustico

[C]
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15. Marque a única alternativa que apresenta equívocos de
acentuação das palavras:

A) Goiânia é a única cidade que gostaria de morar.

B) Sábado vou à feira comprar pêixe e abóbora para fazer aquela receita.

C) Gostaria de saber o porquê de tanta rúcula e cará no meu prato.

D) O vigésimo colocado no concurso será nomeado a partir do último sábado do

mês que vem.

E) Hélio não pôde ver o número do ônibus porque estava sem os óculos. [B]
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16. Assinale a alternativa que apresenta equívoco de acentuação:

A) ônibus, saída, Ilhéus.

B) óculos, Sabará, vídeo.

C) íntimo, sílaba, rúcula.

D) operário, sanitário, Goiânia.

E) Goiás, amônia, econômia.r Resposta [E]
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1. A presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre um fato e evitar
possíveis atos indesejados no local, tem como objetivo implícito

a) isentar o hotel de responsabilidade por danos causados aos hóspedes.

b)impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências.

c) assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes.

d)inibir as pessoas de circular em uma área específica do hotel.

e)desestimular os hóspedes que requisitem as imagens gravadas

C
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2. (2014 / INEP / ENEM)

Óia eu aqui de novo xaxando
Óia eu aqui de novo para xaxar

Vou mostrar pr'esses cabras
Que eu ainda dou no couro
Isso é um desaforo
Que eu não posso levar
Que eu aqui de novo cantando
Que eu aqui de novo xaxando
Óia eu aqui de novo mostrando
Como se deve xaxar

Vem cá morena linda
Vestida de chita
Você é a mais bonita
Desse meu lugar V
ai, chama Maria, chama Luzia
Vai, chama Zabé, chama Raque
Diz que eu tou aqui com alegria

BARROS, A. Óia eu aqui de novo. Disponível 
em:
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A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório

linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica

do falar popular regional é:

a)“Isso é um desaforo”.

b)“Diz que eu tou aqui com alegria”

c) “Vou mostrar pr'esses cabras”.

d)“Vai, chama Maria, chama Luzia”

e)“Vem cá morena linda, vestida de chita”.
C
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Questão 3
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Dia do Músico, do Professor, da Secretária, do Veterinário... Muitas são as datas

comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos

específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade

social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em que se combinam elementos verbais

e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania,

informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que,

15



a)para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em

informação.

b)para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação.

c) para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação.

d)para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião.

e)para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação.

E
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4. (2014 / INEP / ENEM)

Tarefa

Morder o fruto amargo e não cuspir

Mas avisar aos outros quanto é amargo

Cumprir o trato injusto e não falhar

Mas avisar aos outros quanto é injusto

Sofrer o esquema falso e não ceder

Mas avisar aos outros quanto é falso

Dizer também que são coisas mutáveis...

E quando em muitos a não pulsar

— do amargo e injusto e falso por mudar —

então confiar à gente exausta o plano

de um mundo novo e muito mais humano.
CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.
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Na organização do poema, os empregos da conjunção “mas” articulam, para além de

sua função sintática,

a) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes.

b) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis.

c) a introdução do argumento mais forte de uma sequência.

d) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório.

e) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo.

C
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MP3 Player

“Cuido do meu tocador de MP3 como se fosse um tesouro. É um pen drive simples,

mas é muito especial para mim. Nele ouço músicas indígenas e bandas da própria

aldeia. Ele vive emprestado porque acaba sendo a diversão da aldeia inteira. Uso até

para exibir uns vídeos que baixo da internet. Basta colocar no aparelho de DVD com

entrada USB que tenho.” – Jailton Pankararu, 23, índio pankararu.

Disponível em: www2.uol.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012.
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5. Os depoimentos apresentados no texto retratam o modo como diferentes gerações

indígenas relatam suas experiências com os artefatos tecnológicos. Os comentários

revelam

a) uma preferência pela possibilidade de uso do computador.

b) um elogio à utilidade da tecnologia no cotidiano indígena.

c) uma crítica à própria identidade antes da inclusão digital.

d) o gosto pela ilusão em telenovelas transmitidas na TV.

e) o desejo de possuir um aparelho importado
B
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5. (2015/ INEP/ ENEM)

A rapidez é destacada como uma das

qualidades do serviço anunciado,

funcionando como estratégia de

persuasão em relação ao consumidor

do mercado gráfico. O recurso da

linguagem verbal que contribui para

esse destaque é o emprego



A. do termo “fácil" no início do anúncio, com foco no processo.

B. de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão.

C. das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência.

D. da expressão intensificadora “menos do que" associada à qualidade.

E. da locução “do mundo" associada a “melhor", que quantifica a ação.

C
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