
PORTUGUÊS 

 

Responda às questões 1 a 3 com base no 

texto a seguir: 
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Abaixo da meta 

 

___ conclusão apontada por 

levantamento de que nada menos de 

58,5% dos municípios gaúchos que 

participaram da chamada Prova 

Brasil de 2007 registraram um 

percentual de aprendizagem inferior 

___ meta em língua portuguesa na 4ª 

série do Ensino Fundamental 

preocupa e deve motivar formas de 

reverter esse quadro. O resultado 

indica que nada menos de seis em 

cada 10 municípios gaúchos que 

participaram da avaliação ficaram 

longe das metas de aprendizagem em 

língua portuguesa estabelecidas pelo 

movimento Todos pela Educação. Se 

os alunos não demonstram um 

mínimo de habilidade com a própria 

língua, fundamental para o domínio 

de outros conteúdos, é preciso que o 

problema seja enfrentado logo, e 

avaliações desse tipo podem 

contribuir para avanços. 

O resultado correspondente 

___ escolas públicas é frustrante e ao 

mesmo tempo curioso, pois no 

restante do país o desempenho é 

melhor nas séries iniciais e vai 

decaindo. Se tantos alunos se dão mal 

já na 4ª série, é preciso conter 

problemas como a inadequação entre 

idade e série, com suas 

consequências típicas, incluindo ___ 

evasão escolar. 

Historicamente, o Rio Grande 

do Sul vem assegurando níveis 

destacados em qualidade de vida na 

comparação com os demais Estados 

graças principalmente ao seu ensino 

público. É possível que muitos dos 

municípios que figuram 

desfavoravelmente no ranking com 

base na prova do Ministério da 

Educação (MEC) tenham definido 
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metas elevadas demais. A média 

reduzida da 4ª série, porém, serve 

como alerta. 

Uma das vantagens do 

levantamento é a de mostrar não 

apenas quem se saiu mal, mas 

também quem está mais próximo dos 

objetivos. O exemplo de quem está 

no topo talvez não sirva de modelo 

para todos, mas pelo menos 

demonstra que é possível chegar lá.                                 
( Zero Hora, 22/02/09, p.12). 

 

1. Assinale a alternativa que preenche de 

forma correta as lacunas das linhas 1, 7, 25 e 

33, respectivamente: 

a) A – à – as - a 

b) À -  a – às  - à 

c) A – a – as  - à 

d) A – à – às – a 

e) À – à – às – a 

2. Com base no texto, analise as afirmativas 

abaixo: 

I- Levantamento aponta que na Prova Brasil 

de 2007 mais da metade dos municípios do 

Rio Grande do Sul ficaram abaixo da meta 

em língua portuguesa na 4ª série do Ensino 

Fundamental. 

II- As avaliações como a Prova Brasil são 

importantes na medida em que diagnosticam 

o nível da aprendizagem nos municípios, 

podendo contribuir para avanços na 

melhoria do ensino. 

III- O Rio Grande do Sul, apesar da baixa 

qualidade do ensino público, historicamente 

vem se destacando em qualidade de vida na 

comparação com os demais Estados. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas a I. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas II. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 



3. No período “Uma das vantagens do 

levantamento é a de mostrar não 

apenas quem se saiu mal, mas 

também quem está mais próximo dos 

objetivos.” (linhas 48 a 52), os 

conectivos destacados estabelecem 

uma relação de: 

a) explicação. 

b) conclusão. 

c) oposição. 

d) adição. 

e) concessão. 

Responda às questões 4 a 6 com base no 

texto abaixo: 
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Para se prevenir dos ataques... 

 

● Evite sacar quantias elevadas de 

dinheiro ou descontar cheques na boca 

do caixa. 

● Se não tiver alternativa, seja 

discreto. Solicite a quantia em voz 

baixa. 

● Não fique com cheques na mão ou à 

mostra antes de entregá-los no caixa. 

● Não comente sobre a operação que 

vai realizar com desconhecidos na 

fila. 

● Observe ao seu redor se não está 

sendo vigiado. 

● Saia com o dinheiro já guardado. 

● Quando o valor em dinheiro for 

alto, leve alguém junto. 

● Se for esperar uma carona, aguarde 

dentro da agência, nunca na calçada. 

● Ao deixar o banco, observe se não 

está sendo seguido. 

● Se desconfiar de algo, volte e acione 

a Brigada Militar pelo telefone 190.                      
( Zero Hora, 28/02/09). 

 

4. O objetivo desse texto é: 

a) Trazer uma informação de modo 

objetivo, comentando e avaliando as ações 

sugeridas. 

b) Expressar emoções, sensações ou 

opiniões com as quais outras pessoas podem 

ou não concordar. 

c) Influenciar o comportamento do leitor, 

levando-o a tomar certas atitudes. 

d) A informação é secundária, pois o 

objetivo é manter a comunicação com o 

leitor. 

e) A utilização de palavras no sentido 

conotativo mostra grande preocupação com 

a elaboração da mensagem. 

5. Como deve ser escrita a segunda 

advertência (linhas 4 a 6), usando a 2ª 

pessoa do singular, de acordo com a forma 

padrão da língua portuguesa? 

a) Se não tiveres alternativa, sê discreto. 

Solicita a quantia em voz baixa. 

b) Se não tiveres alternativa, seja discreto. 

Solicite a quantia em voz baixa. 

c) Se não tiver alternativa, sê discreto. 

Solicita a quantia em voz baixa. 

d) Se não tiver alternativa, seja discreto. 

Solicite a quantia em voz baixa. 

e) Se não tiveres alternativa, sejas discreto. 

Solicites a quantia em voz baixa. 

6. Analise sintaticamente as afirmativas e 

coloque V (verdadeiro) ou F (falso): 

( ) A palavra “cheques” (linha 2) é objeto 

direto. 

( ) A expressão “em voz baixa” (linhas 5 e 

6) é adjunto adnominal.  

( ) Em “entregá-los” (linha 8), -los é 

objeto direto.  

( ) A expressão “com desconhecidos” 

(linha 10) é complemento nominal. 

( ) A expressão “dentro da agência” 

(linha 18) é adjunto adverbial.  

 

A alternativa que completa corretamente a 

sequência, de cima para baixo, é: 

a) F – F – V – V – V  

b) V – F – F – V – F  



c) F – V – V – F – V 

d) V – F – V – V – F  

e) V – F – V – F – V 

Leia o texto a seguir para responder às 

questões 7 e 8: 
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Abrimos o ano novo com a 

habitual lista de tragédias que 

poderiam ser evitadas. Talvez a gente 

não perceba o valor da própria vida. 

Talvez a gente só consiga viver 

porque não tem consciência disso. 

Parece que só diante da morte nos 

damos conta de que, apesar dos altos e 

baixos, viver é maravilhoso, viver 

bem é possível. Na corrida do 

cotidiano, não paramos para pensar: 

“O que estou fazendo da minha vida? 

Como estou tratando as pessoas que 

amo? De que jeito estou cuidando 

delas, de mim, deste mundo em que 

vivemos?”. Isso me ocorre 

especialmente lendo as primeiras 

notícias dos primeiros horrores: 

mortes nas estradas e cidades, fome e 

miséria para milhões de pessoas 

inocentes pelo mundo e, de novo, a 

guerra. Ou sempre as guerras, pois o 

homem gosta de brincar de bandido e 

mocinho, trocando as armas de 

brinquedo por tremendas armas de 

verdade. Nelas incluo o carro, ônibus, 

barcos e outros.[...] 
(LUFT, Lya. Revista Veja, jan. 2009, p.18). 

 

7. Nas orações: “O que estou fazendo da 

minha vida? Como estou tratando as 

pessoas que amo? De que jeito estou 

cuidando delas, de mim, deste mundo em 

que vivemos?” (linhas 12 a 16) o emprego 

do verbo no _____________ indica um 

processo incompleto ou prolongado. 

 

Assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: 

a) pretérito 

b) infinitivo 

c) particípio 

d) presente 

e) gerúndio 

8. Assinale a alternativa em que as palavras 

apresentam, respectivamente, o mesmo 

número de fonemas de guerra (linha 22) e 

brinquedo (linha 25): 

a) vida, cidades 

b) homem, tragédias 

c) armas, bandido 

d) gente, horrores 

e) fome, estradas 

9. Analise as seguintes orações: 

I- __________ existem tantas guerras? 

II- O homem não tem mais consciência de 

seus atos, ____________? 

III- Não entendo o __________ de tanta 

violência. 

IV- As pessoas tornaram-se individualistas 

_________ não têm mais tempo para pensar 

no outro. 

 

Assinale a alternativa que completa as 

lacunas, respectivamente: 

a) Por que – porquê – por quê – por que 

b) Por que – por quê – porquê – porque 

c) Porque – por que – porque – porque 

d) Por que – por que – porquê – por que 

e) Por quê – porque – por que – porquê 

10. Levando em consideração as regras de 

concordância verbal, assinale a alternativa 

incorreta: 

a) Faz anos que não o vejo. 

b) Cerca de mil pessoas participaram da 

manifestação. 

c) Quinhentos gramas de queijo são muito. 

d) Consertam-se bicicletas e motos. 

e) Havia graves problemas sociais no país. 


