
 

Apoio de Gramática 

Palavras, Sílabas e Pontuação C   

 

1. (CGE 2174) 

Observe o título abaixo.  

  

Megamutirão da saúde vai antecipar exames, 

consultas e cirurgias em SP. 

  
Fonte: Jornal Estação. São Paulo, 17 de março de 2017.  

  

Considerando o assunto pontuação, assinale a 

alternativa que traz a correta justificativa para o 

emprego da vírgula na manchete acima.  

  

a. Separa elementos que exercem a mesma 

função sintática.  

b. Indica que uma palavra foi suprimida.  

c. Isola complemento nominal antecipado.  

d. Marca intercalação de advérbio.  

e. Marca elipse (omissão) do verbo. 

 

O texto abaixo se refere à questão 2.  

  

Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, 

funcionário público, certo de que a língua 

portuguesa é emprestada ao Brasil; certo 

também de que por esse fato, o falar e o 

escrever em geral, sobretudo no campo das 

letras, se veem na humilhante contingência de 

sofrer continuamente censuras ásperas dos 

proprietários da língua (...)  

Fonte: adaptado de: Disponível em: 

<http://www.markcarlyon.com.br/>. Acesso em: 21 fev. 

2017.  

  

2. (CGE 2174) 

No trecho apresentado, afirma-se que  

a. o ponto-e-vírgula dever ser substituído por 

dois pontos.  

b. a primeira vírgula é improcedente.  

c. o ponto-e-vírgula deve ser substituído por 

vírgula.  

d. a terceira vírgula está incorreta.  

e. a pontuação está totalmente correta. 

 

3. (CGE 2174) 

Considere os seguintes vocábulos.  

  

I. Ji-boi-a.  

II. Con-vic-ção.  

III. Ri-tmo.  

IV. Trans-cen-den-tal.  

V. Flu-i-do.  

  

A segmentação das palavras está correta 

apenas em  

  

a. I,  II  e  IV.  

b. I,  II  e  V.  

c. III  e  V.  

d. III,  IV   

e  V. e. I  e  II. 

 

4. (CGE 2174) 

 

No terceiro quadrinho, as aspas foram 

utilizadas com a intenção de  

  

a. salientar a palavra para demonstrar a 

seriedade ao texto.  

b. evidenciar o conceito do termo para dar 

ênfase à fala da professora.  

c. destacar a palavra para dar um sentido 

irônico.  

d. realçar o termo para dar um tom de 

infantilidade ao texto.  

e. ressaltar o vocábulo para declarar a intenção 

da professora. 

 

 

5. (CGE 2163) Qual alternativa representa a 

mesma separação empregada em per-dão, me-

lan-ci-a e quei-jo, observando-se, 

respectivamente, a ocorrência dos encontros 

vocálicos?  

  

a. moinho,  poeta  e  queixo.  

b. saída,  distância  e  quão.  

c. piada,  averiguei  e  quaisquer.  

d. mingau,  navio  e  queimar.  

e. piedade,  cachoeira  e  Paraguai.  

 

6. (CGE 2163) Considere as seguintes 

orações.  

  

I. Perguntei o porque daquela decisão.  

II. Não se atrase porque sairemos no horário 

marcado.  

III. Por que as experiências ainda não deram 

certo?  

IV. A taxa de energia foi reduzida por que 

houve protestos.  

  

De acordo com as regras-padrão de ortografia 

e pontuação, estão corretas, apenas, as 

orações  



 

  

a. I  e  II.  

b. II  e  III.  

c. III  e  IV.  

d. I,  II  e  IV.  

e. I,  III  e  IV. 

 

 

O texto abaixo se refere à questão 7.  

  

No dia 18 de março, serão lançados em São 

Paulo os livros “Novas Duas Dúzias de 

Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz” e 

“Mais Duas Dúzias de Coisinhas à Toa que 

Deixam a Gente Feliz”. Os títulos ____ são 

quase ____ de tão grandes, mas deixo aqui o 

que o escritor e colunista da Folha, Fabrício 

Corsaletti, escreveu na contracapa das edições 

para explicá-los. “O que há em comum entre 

começar um caderno novo, fazer guerra de 

almofada, deitar num travesseiro macio, 

estourar plástico bolha e comer espaguete al 

dente ____ Isso mesmo ____ são coisinhas à 

toa que deixam a gente feliz”, escreve 

Corsaletti. (...)  

Fonte: adaptado de: Disponível 

em:<http://eraoutravez.blogfolha.uol.com.br/2017/03/02/  

ruth-rocha-completa-86-anos-e-lanca-dois-livros-

ineditos/>.  

  

 

7. (CGE 2163) Considere a divisão silábica das 

palavras abaixo.  

  

I. Queijo.  

II. Paraguai.  

III. Sexologia.  

IV. Pneumonia.  

  

A quantidade de sílabas que representa correta 

e respectivamente a segmentação é  

  

a. 2;  3;  5  e  4.  

b. 3;  4;  5  e  5.  

c. 2;  4;  4  e  5.  

d. 3;  3;  6  e  4.  

e. 2;  3;  5  e  6. 

 

8. (CGE 2164) Avalie estas sentenças.  

  

I. Ela era muito ____. 

II. Ele ____ toda a matéria.  

III. Ouço o gorjeio do ____.  

  

Considerando o contexto, a classificação das 

palavras quanto ao número de sílabas e à 

posição da sílaba tônica, a alternativa que 

completa, correta e respectivamente, as 

lacunas das sentenças é  

  

a. sábia – dissílabo e paroxítono / sabia – 

dissílabo e paroxítono / sabiá – dissílabo e 

oxítono  

b. sábia – trissílabo e proparoxítono / sabia – 

trissílabo e paroxítono / sabiá – trissílabo e 

oxítono  

c. sábia – dissílabo e paroxítono / sabia – 

trissílabo e paroxítono / sabiá – trissílabo e 

oxítono  

d. sábia – trissílabo e paroxítono / sabia – 

trissílabo e paroxítono / sabiá – dissílabo e 

oxítono  

e. sábia – dissílabo e paroxítono / sabia – 

trissílabo e proparoxítono / sabiá – trissílabo e 

paroxítono. 

 

A tirinha abaixo se refere à questão 9.  

  

 
Fonte: Disponível em: 

<https://professoramarialucia.files.wordpress.com/2014

/10/armandinho-3.png>.   

 

 Nos quadrinhos, a palavra “vendo” : 

  

I. é uma palavra homônima, utilizada para 

enfatizar de forma contundente o humor.  

II. apresenta o significado de vender nos três 

quadrinhos.  

III. tem significados distintos, apesar de ter a 

mesma grafia e a mesma pronúncia.  

IV. é parônima, com sentido ambíguo no 

contexto utilizado.  

  

9. (CGE 2163) Está correto o que se afirma 

apenas em  

a. II  e  III.  

b. III  e  IV.  

c. I  e  III.  

d. I.  

e. IV.  

 

 

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


