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Salve, Futuro Sargento do Exército Brasileiro!!!! 

 

Primeiramente, obrigado por acreditar no nosso trabalho e parabéns pela 

coragem de ter dado este passo tão importante na sua vida.  

Gostaria de deixar claro que toda a equipe do FOCADO NA ESA não vai 

medir esforços para te levar até o caminho da sua aprovação. 

Conte conosco de verdade para conquistar esta tão sonhada vaga!! 

Vamos com tudo.  

Selva!!!!! 

 

Grande Abraço e bons estudos 

Coordenação Pedagógica Focado na ESA! 

 

 

 

  E-mail: focadonaesa@gmail.com   

  Suporte: (21) 96606-9501 (WhatsApp) 

  CURSOS COMPLETOS :  https://www.focadonaesa.com.br/ 
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Significado da palavra "substantivo" 

 
Uma pesquisa etimológica da palavra “substantivo” conforme a “Nova Gramática do 

Português Brasileiro", de Ataliba Castilho, apresenta que “Substantivo significa 
literalmente “o que está debaixo, na base”, é a tradução latina do grego hypokéimenon.” 

Através da definição deste vocábulo, pelos gramáticos gregos, compreende-se o 

substantivo como parte fundamental do texto, não há texto sem os substantivos. 

Nesse sentido, Ataliba de Castilho (2016) afirma que o substantivo e o verbo constituem 

categorias sintáticas de base, sem as quais não se constrói uma sentença. 

 

PEGUE ESTE BIZU FOCADO NA ESA 
No âmbito da funcionalidade dos substantivos, eles poderão cumprir a função de: 

 Núcleo do sujeito 

 Núcleo do objeto direto 
 Núcleo do objeto indireto 

 Núcleo do agente da passiva 
 Predicativo do sujeito 
 Complemento nominal 

 Aposto 
 Vocativo 

 Adjunto adverbial 
 Adjunto adnominal. 

 

PEGA ESTE BIZU FOCADO NA ESA 

Toda vez que em uma análise sintática outra classe gramatical exercer uma dessas 
funções, ela estará ocupando morfologicamente a classificação de substantivo. O que pode 

acontecer, por exemplo, com um pronome, um numeral ou qualquer palavra 

substantivada. 
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Classificação dos substantivos 

Concretos e abstratos 
De acordo com Evanildo Bechara, substantivo concreto designa um ser que existe de 

maneira independente: casa, mar, sol, automóvel, mãe. 

São substantivos concretos nomes próprios, pessoas lugares, instituições, por exemplo. 

BIZU FOCADO NA ESA  

As palavras DEUS, SACI , FADA e DOENDE são substantivos concretos. 

 

Substantivo abstrato é o que designa uma existência dependente, ligado a outro ser ou 

processo, designam ações (abraço, sorriso), estado e qualidade considerados fora dos 

seres: prazer, beijo, trabalho, saída, beleza, cansaço. 

 

Próprios e comuns 
Os próprios fazem parte de um conjunto de seres considerados em suas individualidades. 
Utiliza-se letras maiúsculas para diferenciar que esses nomes se referem a indivíduos ou 

lugares com existências únicas, mesmo que os nomes possam se repetir, cada substantivo 

será único. Exemplo: nomes de pessoas como Maria, Maria Flor, Maria da Fé. 

Os substantivos comuns são todos aqueles que já foram referidos anteriormente, tais 
como processos, ações, fenômenos ou objetos substanciais: casa, mesa, cama, cadeira, 

cachorro, beijo, carinho, passeata, etc. São palavras que possuem características comuns 

em quaisquer contextos extralingüístico nos quais existem. 

 

Substantivos coletivos 
São substantivos comuns, que designam um conjunto de objetos ou espécies, porém se 

apresentam no singular. 

Existe uma lista de substantivos coletivos comumente apresentados nas gramáticas como 

os mais significativos e usuais, seguem alguns exemplos: 

• Alcatéia – de lobos 

• Legião – de soldados, demônios 
• Manada – de bois, búfalos, elefantes 

• Matilha – de cães de caça 
• Quadrilha – de ladrões 
• Ramalhete – de flores 

• Constelação – de estrelas. 
• Arquipélago – de ilhas. 
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Flexões dos substantivos 

Os substantivos podem variar em número, gênero e grau. 

• Número se refere ao singular ou plural 

• Gênero se refere ao masculino ou feminino 

• Grau se refere à apresentação normal, exagerada ou diminuída, ou seja; 

aumentativo ou diminutivo. 

 

PRESTE BASTANTE ATENÇÃO, SARGENTO !!! 

 

Sobre o grupo de classes de palavras denominadas nominais 
Substantivos e adjetivos compartilham um grande número de traços 
mórficos comuns, ambos têm o mesmo processo de flexão de gênero e 
número. Por isso os traços morfológicos não são suficientes para distinguir 
uma classe da outra, sendo necessário fazer uso de um critério sintático e 
funcional para obter uma distinção correta. Observe no exemplo a seguir: 

A) Uma negra jovem foi aprovada no concurso para docente no programa de 
pós-graduação. 

B) Uma jovem negra foi aprovada no concurso para docente no programa de 
pós-graduação. 

No exemplo A o nome “negra” encontra-se acompanhado do artigo, o que o 
coloca no centro do sintagma nominal, logo será classificado como 
substantivo. Ao passo que, o nome ”jovem” surge qualificando o nome 
anterior, acompanhando-o e atribuindo-lhe uma característica. 
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Substantivos Compostos e Simples 
Os substantivos simples, ao contrário dos substantivos compostos, são formados por 
apenas uma palavra ou um radical. 

Exemplo: estudante, papel, caneta. 

 

 

O Novo Acordo Ortográfico 
O novo acordo ortográfico passou a vigorar no Brasil e em todos os países da CPLP 
(Comunidade de Países de Língua Portuguesa) a partir de janeiro de 2009. Contou 
com um período de transição e implementação efetiva até o final de 2015. 

Assim, é importante lembrar que os substantivos compostos sofreram algumas 
alterações, a saber: 

 

 

( BIZU FOCADO NA ESA ) 
 

Não se utiliza mais o hífen em  
1. Palavras formadas de prefixos terminados em vogal e iniciadas por "s" ou "r". Vale lembrar que as 

letras 's' ou 'r' devem ser dobradas. Exemplos: ultrassonografia, suprarrenal, autorretrato, 
antissocial, contrarregra, antessala. 

2. Palavras formadas de prefixos terminados em vogal e iniciadas por vogal. Exemplos: 
contraindicação, autoafirmação, infraestrutura, semiaberto. 

3. Locuções de qualquer tipo (adjetiva, substantiva, verbais, adverbiais, pronominais, prepositivas, 
conjuncionais). Exemplos: cão de guarda, café com leite, fim de semana, pão de mel, sala de jantar. 

4. Palavras compostas que perderam pelo tempo a noção do processo de composição. Exemplos: 
mandachuva, paraquedas, parabrisa, parachoque. 

 

http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
file:///C:/Users/focad/Documents/www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
https://www.todamateria.com.br/novo-acordo-ortografico-da-lingua-portuguesa/


 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                            CONHEÇA O NOSSO CURSO COMPLETO 

www.focadonaesa.com.br 

O uso do hífen permanece em: 
 

1. Prefixos terminados em "r" se a palavra seguinte for iniciada pela 
mesma letra. Exemplos: hiper-realista, inter-racial, inter-regional, 
inter-relação, super-resistente. 

2. Palavras compostas que não apresentam elemento de ligação. 
Exemplos: ano-luz, bem-te-vi, erva-doce, guarda-chuva, beija-flor, 
couve-flor. 

3. Palavras formadas pelos prefixos 'ex', 'vice', 'soto'. Exemplos: ex-
namorado, soto-mestre, vice-presidente. 

Veja também: Bem-vindo, Bem vindo, Benvindo ou Bemvindo? 

 

 

Acréscimo do Hífen em: 
 

1. Palavras formadas de prefixos terminados em vogal e iniciadas pela mesma 

vogal. Exemplo: anti-inflamatório, antes antiinflamatório; micro-
ondas, antes microondas. 

2. Palavras formadas pelos prefixo 'circum', 'pan'. Exemplos: pan-
americanos, circum-navegação. 

3. Palavras formadas pelos prefixos 'pós', 'pré' e 'pró'. Exemplos: pré-
natal, pós-graduação, pró-desarmamento. 

4. Palavras formadas pelos vocábulos 'sem', 'além', 'recém', 'aquém'. 
Exemplos: aquém-oceano, além-mar, recém-nascido, sem-número. 
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Plural dos Substantivos Compostos 
 
Quando os substantivos compostos são escritos sem hífen, o plural 
é feito tal como a maior parte dos substantivos simples: acrescenta-
se a letra "s". 

Mas se os substantivos compostos são escritos com hífen, devem 
ser observadas 5 regras simples: 

1. Substantivo + substantivo que especifica o primeiro. Exemplo: 
notícia-bomba, notícias-bomba. 

2. Palavras unidas por preposição. Exemplo: água-de-colônia, águas-
de-colônia. 

3. Verbo ou advérbio + substantivo ou adjetivo. Exemplo: bate-boca, 
bate-bocas, alto-falante, alto-falantes. 

4. Palavras repetidas ou onomatopaicas. Exemplo: tico-tico, tico-ticos. 
5. Palavra variável + palavra variável. Exemplo: quinta-feira, quintas-

feiras. 

 

 

AGORA, VAMOS RESOLVER QUESTÕES PARA VOCÊ 

GABARITAR A PROVA DA ESA. 
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QUESTÕES DE SUBSTANTIVO 
 

1. São substantivos usados só no masculino: 

a) champanha – guaraná – estigma – apêndice. 

b) capital – grama – omoplata – aluvião. 

c) cal – radiovitrola – plasma – eclipse. 

d) comichão – moral – cisma – personagem. 

e) usucapião – lança-perfume – cal – intérprete. 

 

2. Observe as frases abaixo: 

 

1) Que papelão você fez ontem no baile! 

2) Vestia uma roupinha muito mixuruca. 

3) Gostaria de lhe oferecer uns presentinhos bem 

mimosos. 

4) Não precisa fazer dramalhão mexicano. 

5) Eta rapazinho difícil! 

 

Aponte a sequência que apresenta substantivos com 

mudança de grau usada em sentido pejorativo. 

a) 1, 2, 3 e 4 

b) 1, 2 e 4 

c) 1, 2, 4 e 5 

d) 1, 2, 3, 4 e 5 

e) 3, 4 e 5 
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3. Ficou com  quando soube que  caixa do banco 

entregara aos ladrões todo o dinheiro  clã. 

a) o moral abalado – o – do 

b) a moral abalada – o – da 

c) o moral abalado – a – da 35 

d) a moral abalado – a – do 

e) a moral abalada – a – da 

 

4. Viam-se  junto aos  do jardim. 

a) papelsinhos – meios-fio 

b) papeizinhos – meios-fios 

c) papeisinhos – meio-fios 

d) papelsinhos – meios-fios 

e) papeizinhos – meio-fios 

  

 

5. Numere a segunda coluna de acordo com o 

significado das expressões da primeira coluna e assinale a 

alternativa que contém os algarismos na sequência 

correta: 

1. óleo santo 

2. a relva 

3. um sacramento 

4. a ética 

5. a unidade de massa 

6. o ânimo 
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1. ( ) a moral 

2. ( ) a crisma 

3. ( ) o moral 

4. ( ) o crisma 

5. ( ) a grama 

6. ( ) o grama 

 

a) 6, 4, 3, 5, 2, 1 

b) 6, 3, 4, 1, 5, 2 

c) 4, 1, 6, 3, 5, 2 

d) 4, 3, 6, 1, 2, 5 

e) 6, 1, 4, 3, 2, 5 

 

6. Aponte a alternativa que contém algum erro: 

a) No choque, quebra-se-lhe a omoplata. 

b) A sentinela saiu da guarita e o enxotou sem nenhum 

dó. 

c) Reclinado à sombra da velha árvore, tomou 

sossegadamente seu champanha; 

d) Qual não foi a surpresa do noivo, quando, à pergunta 

do padre se queria casar-se, sua cônjuge respondeu 

solenemente que não! 

E) O pedreiro, sacolejando o balde, enquanto andava, ia 

marcando, com a cal derramada, o seu caminho. 
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7. Em qual das alternativas colocaríamos o artigo 

definido feminino para todos os substantivos? 

a) sósia – doente – lança-perfume 

b) dó – telefonema – diabetes 

c) clã – eclipse – pijama 

d) cal – elipse – dinamite 

e) champanha – criança – estudante 

 

8. O plural dos substantivos couve-flor, pão de ló e 

amor-perfeito é: 

a) couves-flores, pães de ló, amores-perfeitos. 

b) couves-flor, pão de lós, amores-perfeitos. 

c) couves-flores, pão de lós, amores-perfeitos. 

d) couves-flores, pão de lós, amor-perfeitos. 

e) couves-flores, pão de lós, amor-perfeitos. 

 

9. Assinale a alternativa em que há um substantivo cuja 

mudança de gênero não altera o significado: 

a) cabeça, cisma, capital 

b) águia, rádio, crisma 

c) cura, grama, cisma 

d) lama, coral, moral 

e) agente, praça, lama 
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10. Relacione as duas colunas, de acordo com a 

classificação dos substantivos, e assinale a alternativa 

correta: 

 

1. padre 

2. seminário 

3. dias 

4. ano 

 

1. ( ) próprio 

2. ( ) coletivo 

3. ( ) derivado 

4. ( ) comum 

 

a) 3, 4, 2, 1 

b) 1, 2, 4, 3 

c) 1, 3, 4, 2 

d) 3, 2, 1, 4 

e) 2, 4, 3, 1 
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11. Indique a alternativa correta no que se refere ao 

plural dos substantivos compostos casa-grande, flor-de-

cuba, arco-íris e beija-flor: 

a) casa-grandes, flor-de-cubas, arco-íris, beijas-flor 

b) casas-grandes, flores-de-cuba, arcos-íris, beijas-

flores 

c) casas-grandes, as flor-de-cuba, arcos-íris, os beija-

flor 

d) casas-grandes, flores-de-cuba, arcos-íris, beijas-

flores 

e) casas-grandes, flores-de-cuba, os arco-íris, beija-

flores 

 

12. A alternativa em que o plural dos nomes compostos 

está empregado corretamente é: 

a) pé de moleques, beija-flores, obras-primas, navios-

escolas 

b) pés de moleques, beija-flores, obras-primas, navios-

escolas 

c) pés de moleque, beija-flores, obras-primas, navios-

escola 

d) pé de moleques, beija-flores, obras-primas, navios-

escola 

e) pés de molesques, beija-flores, obras-prima, navios-

escolas 
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13.  

1) O cônjuge se aproximou. 

2) O servente veio atender-nos. 

3) O gerente chegou cedo. 

Não está claro se é homem ou mulher: 

 

a) no primeiro período. 

b) no segundo período. 

c) no terceiro período. 

d) no primeiro e no segundo períodos. 

e) no segundo e no terceiro períodos. 

 

14. cidad  / artes  / fog  / capit    A opção que 

completa corretamente o plural das palavras acima é: 

a) aos / ões / aos / ãs 

b) aos / aos / ões / ães 

c) ões / aos / ães / ões 

d) ões / ões / ãos / ães 

e) ães / ões / ões / aos 

 

15. A série em que todas as palavras são femininas é: 

a) foliona, deusa, ilhoa, trema, dó 

b) heroína, cataplasma, edema, gengibre, orbe 

c) grama, fel, coral, telefonema, derme 

d) gênese, sóror, omoplata, bílis, cútis 

e) champanha, hélice, libido, cura, sentinela 
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16. Escolha a alternativa cujos gêneros, pela ordem, 

correspondem aos seguintes vocábulos: alface, grama 

(peso), dó e telefonema. 

a) masculino – feminino – masculino – feminino 

b) feminino – feminino – masculino – feminino 

c) masculino – feminino – masculino – masculino 

d) feminino – masculino – masculino – masculino 

e) feminino – feminino – masculino – masculino 

 

17. Assinale a opção em que o plural das palavras 

destacadas é feito da mesma forma: 

a) O escrivão desacatou aquele cidadão. 

b) O salário-família será pago na sexta-feira. 

c) O freguês antigo tinha uma aparência simples. 

d) O funcionário encarregado de vistoria era dócil e 

gentil. 

e) Naquele mundo pagão, havia apenas um cristão. 

 

18. O substantivo composto abaixo que se flexiona, 

quanto ao número, de forma idêntica a navio-escola: 

a) vice-presidente 

b) banana-prata 

c) batata-doce 

d) grão-mestre 

e) vitória-régia 
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19. Os femininos de monge, duque, papa e profeta são: 

a) monja, duqueza, papisa, profetisa. 

b) freira, duqueza, papiza, profetisa. 

c) freira, duquesa, papisa, profetisa. 

d) monja, duquesa, papiza, profetiza. 

e) monja, duquesa, papisa, profetisa. 

20. Assinale a palavra que só pode ser empregada em 

um gênero: 

a) eletricista 

b) colega 

c) chefe 

d) testemunha 

e) servente 

21. Os itens abaixo exemplificam substantivos 

masculinos, exceto: 

a) eclipse 

b) lança-perfume 

c) champanha 

d) telefonema 

e) faringe 

22. São femininos os substantivos abaixo, exceto: 

a) cataplasma 

b) cal 

c) alface 

d) saca-rolhas 

e) radiovitrola 
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23. O plural de todos os nomes das relações abaixo está 

formado corretamente, exceto: 

a) abaixo-assinados, bananas-ouro, bem-me-queres 

b) padres-nossos, ave-marias, sextas-feiras 

c) tique-taques, cafés-concerto, altares-mores 

d) pores do sol, boas-noites, vestidos rosa-choque 

e) guarda-florestais, pseudospoetas, tabelas-padrões. 

 

24. Assinale a alternativa em que há erro de variação de 

número: 

a) guardas-florestais, malmequeres, ave-marias 

b) as águas-marinhas, as públicas-formas, os acórdãos 

c) abajures, caracteres, os ônus 

d) autoserviços, alto-falantes, lilases 

e) capitães-mor, sabiás-pirangas, autos de fé 

 

25. O plural dos nomes compostos está correto em 

todas as alternativas, exceto: 

a) Ele gosta de amores-perfeitos e cultiva-os. 

b) Os vice-diretores reunir-se-ão na próxima semana. 

c) As aulas serão dadas às segundas-feiras. 

d) Há muitos beijas-flores no meu quintal. 

e) A moda está voltando às saias-balão. 
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26. Palavras que, originalmente diminutivos ou 

aumentativos, perderam essa acepção e se constituem 

hoje em formas normais, independentes do termo 

derivante. 

a) cartão, flautim, lingueta, cavalete 

b) tampinha, cigarrilha, estantezinha, elefantão 

c) pratinho, papelzinho, livreco, barcaça 

d) chapelão, bocarra, vidrinho, martelinho 

e) palhacinho, narigão, beiçorra, boquinha 

 

27. Dadas as palavras 

 

1) esforços 

2) portos 

3) impostos 

 

Verificamos que o timbre da vogal tônica é aberto: 

 

a) apenas na palavra n° 1 

b) apenas na palavra n° 2 

c) apenas na palavra n° 3 

d) apenas nas palavras n° 1 e 3 

e) em todas as palavras. 
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28. Assinale o par de vocábulos que formam o plural 

como balão e caneta- tinteiro, respectivamente: 

a) vulcão / abaixo-assinado 

b) irmão / salário-família 

c) questão / manga-rosa 

d) bênção / papel-moeda 

e) razão / guarda-chuva 

29. A expressão destacada não é locução adjetiva em: 

a) briga de foice 

b) camisa de brim 

c) bolinha de gude 

d) depois do almoço 

e) taxa de conservação 

30. Assinale a opção em que abundam adjetivos 

biformes concordando com o substantivo em gênero e 

número: 

a) "Aquela coisa tonta foi a favor. Arreliou o tempo 

todo, enganjentou, infernizou o juízo do povaréu das 

redondezas." 

b) "... riscos amarronzados sobre a terra arada, a terra 

bonita e macia, generosa o ano inteiro..." 

c) "A melhor caneta do mundo é o cabo de uma 

enxada." 

d) "Iria mesmo era para São Paulo ou Paraná, terras 

boas, onde certamente encontraria uma roça..." 

e) "Diga a papai que isto aqui é muito difícil para quem 

já está velho." 
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31. Qual das opções abaixo representa adjetivo 

uniforme? 

a) "... enchendo de florinhas vermelhas..." 

b) "... em composição surrealista..." 

c) "... chegou a vez da pequena sala de estar..." 

d) "... ou de gavetas sigilosas..." 

e) "... a alegria de formas novas..." 

 

 

 

 

32. Dadas as afirmações: 

1) O plural de chefe de seção é chefes de seção. 

2) O plural de corrimão pode ser corrimãos ou 

corrimões. 

3) arco-íris é uma palavra invariável. 

 

Constatamos que está (estão) correta(s): 

a) apenas a afirmação n° 1 

b) apenas a afirmação n° 2 

c) apenas a afirmação n° 3 

d) todas as afirmações 

e) n.d.a. 
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33. Assinale a opção em que todos os adjetivos não se 

flexionam em gênero: 

  

a) delgado, móbil, forte 

b) ova, preto, simples 

c) feroz, exterior, enorme 

d) brilhante, agradável, esbelto 

e) imóvel, curto, superior 

 

34. Assinalar a alternativa em que o O da sílaba tônica 

de todas as palavras tem som aberto: 

a) caroços – bodas 

b) impostos – esboços 

c) postos – poços 

d) poços – bodas 

e) esboços – postos 

 

35. Dadas as afirmações de que quem nasce em: 

1) Lima é limenho 

2) Buenos Aires é buenairense 

3) Jerusalém é hierosolimitano Verificamos que está 

(estão) correta (s): 

a) apenas a afirmação n° 1 

b) apenas a afirmação n° 2 

c) apenas a afirmação n° 3 

d) apenas as afirmações n° 1 e 2 

e)  todas as afirmações 
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36. O plural de "terno azul-claro" e "terno verde-mar" é, 

respectivamente: 

a) ternos azuis-claros, ternos verdes-mares 

b) ternos azuis-claros, ternos verde-mares 

c) ternos azul-claro, ternos verde-mar 

d) ternos azul-claros, ternos verde-mar 

e) ternos azuis-claro, ternos verde-mar 

 

37. Assinale a alternativa correta quanto ao gênero das 

palavras. 

a) A lança-perfume foi proibida no carnaval. 

b) Os observadores terrestres esperavam atentos a 

eclipse da Lua. 

c) A gengibre é uma erva de grande utilidade 

medicinal. 

d) A dinamite é um explosivo à base de nitroglicerina. 

e) nda 

 

38. Indique o período que não contém um substantivo 

no grau diminutivo. 

a) Através da vitrina da loja, a pequena observava 

curiosamente os objetos decorativos expostos à venda, 

por preço bem baratinho. 

b) O ar senhoril daquele homúnculo transformou-o no 

centro de atenções na tumultuada assembleia. 
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c) Todas as moléculas foram conservadas com as 

propriedades particulares, independentemente da 

atuação do cientista. 

d) De momento a momento, surgiam curiosas sombras 

e vultos apressados na silenciosa viela. 

e) Enquanto distraía as crianças, a professora tocava 

flautim, improvisando cantigas alegres e suaves. 

 

39. É incorreta a seguinte indicação de plural: 

a) sol = sóis 

b) ágil = ágeis 

c) suor = suores 

d) legal = legais 

e) e) qualquer = qualqueres 

 

 

 

40. Continuam com o fechado no plural os seguintes 

substantivos: 

a) imposto – porto – miolo 

b) forno – corvo – antolho 

c) fosso – tijolo – reforço 

d) socorro – rogo – poço 

e) esboço – logro – bolso 
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41. Numa das seguintes frases, há uma flexão de plural 

errada. Assinale-a: 

a) Os escrivães serão beneficiados por essa lei. 

b) O número mais importante é o dos anõezinhos. 

c) Faltam os hífenes nesta relação de palavras. 

d) Fulano e Beltrano são dois grandes caráteres. 

e) Os reptis são animais ovíparos. 

 

42. Dadas as palavras: 

1) guardas-roupas 

2) mãos de obras 

3) corrimões 

Constatamos que está (estão) devidamente no plural: 

a) apenas a palavra n° 1 

b) apenas a palavra n° 2 

c) apenas a palavra n° 3 

d) todas as palavras 

e) n.d.a. 

 

43. Relacione a primeira coluna à segunda: 

1. água 

2. chuva 

3. gato 

4. marfim 

5. rio 

6. prata 

7.  não consta da lista 

 

 

http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
file:///C:/Users/focad/Documents/www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br


 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                            CONHEÇA O NOSSO CURSO COMPLETO 

www.focadonaesa.com.br 

 

1. ( ) pluvial 

2. ( ) ebúrneo 

3. ( ) felino 

4. ( ) aquilino 

5. ( ) argênteo 

 

A sequência correta obtida é: a) 7 – 7 – 3 – 1 – 7 

b) 6 – 3 – 7 – 1 – 4 

c) 2 – 4 – 3 – 7 – 6 

d) 2 – 4 – 7 – 1 – 7 

 

 

44. Dadas as afirmações de que o plural de: 

1) obra-prima é obras-primas 

2) queda-d‘água é quedas-d‘água 

3) alto-falante é altos-falantes Verificamos que está 

(estão) correta(s): 

a) apenas a afirmação n° 1 

b) apenas a afirmação n° 2 

c) apenas a afirmação n° 3 

d) apenas as afirmações n° 1 e 2 

e) todas as afirmações. 
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45. Assinale o erro na formação do plural: 

a) cãozito – cãozitos 

b) chapéu – chapéus 

c) pulôver – pulôveres 

d) corrimão – corrimões 

e) cônsul – cônsules 

 

46. Na frase "Em verdade sou muito pobre", temos uma 

forma analítica do superlativo absoluto; a sintética pode 

ser, no caso, facultativamente, pobríssimo ou 

paupérrimo, ambas aceitas pela norma culta. O mesmo 

ocorre com um dos adjetivos seguintes, assinale-o: 

a) alinhado 

b) fraco 

c) negro 

d) feroz 

e) branco 

 

47. Assinale a alternativa que apresenta apenas 

substantivos abstratos: 

a) Deus – papai-noel – fantasma – saci-pererê 

b) fada – amor – fumaça – boneca 

c) amor – ódio – saudade – medo 

d) fado – casamento – saudade – liberdade 

e) fada – boneca – sorriso – fumaça 
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48. Dadas as afirmações de que os adjetivos 

correspondentes aos substantivos: 

1) enxofre 2) chumbo 3) prata São, respectivamente, 

1) sulfúreo 2) plúmbeo 3) argênteo Verificamos que 

está (estão) correta(s): 

a) apenas a afirmação n° 1 

b) apenas a afirmação n° 2 

c) apenas a afirmação n° 3 

d) apenas as afirmações n° 1 e 2 

e) todas as afirmações. 

 

49. Dadas as afirmações de que o plural de: 

1) cirurgião pode ser cirurgiães 

2) vulcão pode ser vulcãos 

3) bem-te-vi é bem-te-vis constatamos que está (estão) 

correta(s): 

 

a) apenas a afirmação n° 1 

b) apenas a afirmação n° 2 

c) apenas a afirmação n° 3 

d) todas as afirmações 

e) n.d.a. 
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50. Dadas as palavras: 

1) tracoma 2) herpes 3) gengibre Constatamos que é 

(são) do gênero feminino: 

a) apenas a palavra n° 1 

b) apenas a palavra n° 2 

c) apenas a palavra n° 3 

d) todas as palavras 

e) n.d.a. 

 

51. Dadas as afirmações: 

1) O superlativo absoluto sintético de ágil é agíssimo ou 

agílimo. 

2) O grau diminutivo sintético de colher é colherzinha 

ou colherinha 

3) O grau diminutivo sintético de chapéus é 

chapéisinhos constatamos que está (est/ao) correta (s): 

a) apenas a afirmação n° 1 

b) apenas a afirmação n° 2 

c) apenas a afirmação n° 3 

d) todas as afirmações 

e) n.d.a. 
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52. Não está corretamente flexionado no plural o 

substantivo composto: 

a) guarda-chuvas 

b) guarda-volantes 

c) guardas-marinha 

d) pombos-correio 

e) abaixos-assinados 

 

53. Assinale a alternativa em que os substantivos 

obedecem à sequência sobrecomuns, comuns de dois, 

epicenos: 

a) indivíduo – cônjuge – tigre 

b) mártir – pessoa – avestruz 

c) carrasco – monstro – cobra 

d) vítima – jovem – onça 

e) criança – algoz – peixe 

 

54. Assinale a alternativa que substitui 

convenientemente o numeral da frase: "Maria José foi a 

284ª colocada." 

a) duzentésima octagésima quarta 

b) ducentésima octagésima quarta 

c) dois centésima octagésima quarta 

d) ducentésima octogésima quarta 

e) duzentésima octogésima quarta 

 

 
 

  

  

 

http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
file:///C:/Users/focad/Documents/www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br
http://www.focadonaesa.com.br


 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                            CONHEÇA O NOSSO CURSO COMPLETO 

www.focadonaesa.com.br 

 

 

  

  

CONFIRA O GABARITO, SARGENTO!!! 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-A 2-C 3-A 4-B 5-D 6-D 7-D 8-A 9-E 10-A 

11-E 12-C 13-A 14-B 15-D 16-D 17-E 18-B 19-E 20-D 

21-E 22-D 23-E 24-E 25-D 26-A 27-E 28-C 29-D 30-B 

31-B 32-D 33-C 34-C 35-E 36-D 37-D 38-A 39-E 40-E 

41-D 42-C 43-D 44-D 45-A 46-C 47-C 48-E 49-D 50-E 
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