
 

 

Apoio de Gramática 

Palavras, Sílabas e Pontuação A 

 

1. (CGE 2004) Considerando aspectos 

gramaticais, assinale o que for correto. 

a. Em paralítica se usa acento gráfico no “i” pelo 

mesmo motivo que se acentua o “i” de invisíveis. 

b. Os vocábulos operário e pediatra tem cinco e 

seis sílabas respectivamente. 

c. Os vocábulos câmera e búfalo acentuam-se 

pelo mesmo motivo por que se acentua século. 

d. O ar e bau são monossílabas átonos, por isso 

jamais recebem acento gráfico. 

e. A palavra churrasco possui dois encontros 

consonantais. 

 

 

2. (CGE 2108) “A Bacia Hidrográfica do Paraíba 

do Sul se insere no domínio da Mata Atlântica, 

hoje a área de vegetação nativa mais devastada 

do País e um dos conjuntos de ecossistemas 

mais ameaçados do mundo, restando apenas 

cerca de 7 % de seus remanescentes bem 

conservados.” 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.funbio.org.br/diversas/uma-acao-de-

restauracao >.  

A palavra destacada pode ser substituída, sem 

alterar o significado do texto, por 

a. cultivada. 

b. destruída. 

c. restante. 

d. produtiva. 

e. alterada. 

 

3. (CGE 2108) A classificação das palavras (1) 

psicólogo, (2) octogonal e (3) Cambuci quanto 

ao número de sílabas e à posição da sílaba tônica 

é, respectivamente: 

a. (1) trissílaba, (1) paroxítona; (2) trissílaba, (2) 

oxítona; (3) polissílaba, (3) oxítona. 

b. (1) polissílaba, (1) proparoxítona; (2) 

polissílaba, (2) proparoxítona; (3) trissílaba, (3) 

paroxítona. 

c. (1) trissílaba, (1) proparoxítona; (2) trissílaba, 

(2) paroxítona; (3) polissílaba, (3) oxítona. 

d. (1) trissílaba, (1) paroxítona; (2) trissílaba, (2) 

oxítona; (3) trissílaba, (3) paroxítona. 

e. (1) polissílaba, (1) proparoxítona; (2) 

polissílaba, (2) oxítona; (3) trissílaba, (3) oxítona. 

 

4. (CGE 2105) Analise as orações a seguir. 

I. Venha me ver urgentemente, Márcia! 

II. Adoro visitar Salvador, capital da Bahia nas 

férias. 

III. Professora, eu preciso falar com você. 

IV. Este caso, meu caro Júlio, logo será 

esclarecido. 

As regras-padrão de pontuação foram aplicadas 

corretamente apenas em 

a. I e II. 

b. II e III. 

c. I, II e IV. 

d. I, III e IV. 

e. II, III e IV. 

 

O texto abaixo se refere à questão 5. 

 

Mão de obra feminina na Guerra 

por: Redação Lola. 

(...) Em cartaz até o dia 12 de março, a exposição 

“Operárias da Guerra – Razões e encenações” 

exibe fotos inéditas de mulheres trabalhando na 

Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1942 

e 1945. A mostra vem do acervo da Biblioteca do 

Congresso Americano e é a primeira vez que é 

exibida no Brasil. As fotos retratam mulheres 

norte americanas trabalhando na linha de 

produção da indústria bélica e foram muito 

importantes para convencer a opinião pública 

sobre a utilização da mão de obra feminina nas 

indústrias. Porém após seis décadas o teor 

histórico se sobrepõe ao de propaganda. 

 

Operárias da Guerra – Razões e encenações 

Madalena Centro de Estudos da Imagem 

 

5. (CGE 2105) Na oração destacada, foram 

omitidas as vírgulas. Assinale a alternativa que 

corresponde à utilização apropriada desse sinal 

de pontuação. 

a. Porém, após seis décadas o teor histórico se 

sobrepõe ao de propaganda. 

b. Porém após, seis décadas, o teor histórico se 

sobrepõe ao de propaganda. 

c. Porém após seis décadas o teor histórico, se 

sobrepõe ao de propaganda. 

d. Porém após seis décadas o teor histórico se 

sobrepõe, ao de propaganda. 

e. Porém, após seis décadas, o teor histórico se 

sobrepõe ao de propaganda. 

 
6. (CGE 2115) Considere este trecho do texto. 

 

(...) Ler é atualizar o que foi escrito, mas não 

todo o conteúdo; quando lemos nos 

apropriamos apenas de uma parte do texto; 

ao conteúdo apreendido, juntamos outros que 

vagam pelos desertos da memória, 

interpretamos e reinterpretamos o material 

apreendido (...) 

Fonte: MELLO JÚNIOR, J. O e-book e a revolução da 

leitura. Revista do Livro. Fundação Biblioteca Nacional 



 

 

A alternativa que apresenta as palavras que 

podem substituir, respectivamente, os 

vocábulos destacados no texto, sem que haja 

prejuízo no sentido é: 

a. assimilamos; desconhecido; perambulam. 

b. captamos; percebido; circulam. 

c. incorporamos; compreendido; flutuam. 

d. assimilamos; absorvido; boiam. 

e. apoderamos; captado; percorrem. 

 

7. (CGE 2055) Assinale a alternativa em que a 

letra u faz parte de um ditongo. 

a. Querido. 

b. Questão. 

c. Pequeno. 

d. Moleque. 

e. Tranquilo. 

 

8. (CGE 2069) Assinale a alternativa na qual as 

palavras foram acentuadas pela mesma regra 

de júri. 

a. Baú, país e aí. 

b. Míssil, córtex e hífen. 

c. Sofá, cipó e buquê. 

d. Glória, gênio e área. 

e. Táxi, grátis e íris. 

 

9. (CGE 2041) Assinale a alternativa que 

apresenta todas as palavras que recebem 

acento pela mesma regra que 

a palavra história. 

a. Bússola - Álvaro - álcool 

b. Área - pétala - lâmpada 

c. Fósseis - vácuo - jóquei 

d. Atrás - tínhamos - cárie 

e. Bônus - pônei - Glória 

 

10. (CGE 2036) Quanto aos encontros vocálicos, 

as palavras saúde, causar e quando são 

classificadas, respectivamente, como: 

a. tritongo, ditongo crescente e ditongo 

decrescente. 

b. hiato, ditongo decrescente e ditongo 

decrescente. 

c. ditongo crescente, hiato e ditongo crescente. 

d. hiato, ditongo decrescente e ditongo crescente. 

e. tritongo, hiato e ditongo crescente. 

 

11. (CGE 2016) Quanto a palavra “chuvinha” não 

está correta a afirmação: 

a. possui oito letras e seis fonemas. 

b. possui oito fonemas. 

c. possui dois dígrafos. 

d. é trissílaba paroxítona. 

e. não possui encontro consonantal. 

 

12. (CGE 2061) Conforme o Novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa, em vigência 

desde 2009, a palavra assembleia perdeu o 

acento agudo por ser ____ e apresentar ____. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas da afirmação acima. 

a. proparoxítona; ditongo aberto ‘ei’. 

b. paroxítona; ditongo fechado ‘ei’. 

c. paroxítona; ditongo aberto ‘ei’. 

d. oxítona; ditongo fechado ‘ia’. 

e. oxítona; ditongo aberto ‘ia’. 

 

 

O texto abaixo se refere à questão 13. 

 

Mas então surgem as redes de TV, e o Brasil, de 

sul a norte e de leste a oeste, começa a ouvir 

um idioma único. O resultado é a 

homogeneização que chega a todo país e põe em 

xeque as nuances regionais. No Rio Grande do 

Sul o “tu” começa a dar lugar ao “você”, primeiro 

nos programas de rádio e 

TV, logo na conversa informal. O “tu” ainda 

permanece nos lares e nos bares, mas quem 

sabe por quanto tempo? 

               Fonte: SCLIAR, M. Língua Portuguesa, n. 1, p. 

66. 

 

13. (CGE 2079) É possível substituir as 

expressões destacadas, sem que haja perda de 

sentido, respectivamente, por: 

a. em poucas regiões; fala regional; entre 

estudiosos. 

b. em determinadas regiões; fala técnica; em 

todos os lugares. 

c. em quaisquer regiões; confabulação coloquial; 

em todos os lugares formais. 

d. em todas as regiões; conversação sem 

formalidades; entre familiares e amigos. 

e. em determinadas regiões; conversação 

cerimoniosa; nas situações informais. 

 

14. (CGE 2021) “Apesar dos obstáculos, Cruz 

erradicou a peste bubônica, a malária, a varíola e 

a febre amarela no Rio de Janeiro e inaugurou a 

era da medicina experimental no País”. 

Nesta frase, a palavra destacada tem o sentido 

de: 

a. vacinou. 

b. eliminou. 

c. tratou. 

d. pesquisou. 

e. combateu. 

 

 

Gab.: 1.c; 2-b; 3-e; 4-d; 5-e; 6-e; 7-e; 8-e; 9-c; 

10-d; 11-b; 12-c; 13-d; 14-b. 


