Simulado de Língua Portuguesa SES-DF | IBFC
Prova Comentada
EBSERH/IBFC/2022/Enfermeiro
A menina que criava peixes na barriga (fragmento)
A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um
lago de águas represadas que no tempo invernoso transbordava, formando um córrego, que por sua vez
desaguava no rio. Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe
depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas
refeições familiares.
Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao
pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do
rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que
povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em
seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às
rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.
A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs
que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo
com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia
seguinte.
Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.
A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga,
no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.
Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de
peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os
restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se
reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da
área. [...]
(Fernando Canto).
1. (EBSERH/IBFC/2022) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua
natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
a) a esperança de que a condição atual será alterada.
b) o desejo de que a menina não continue com dores.
c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.
2. (EBSERH/IBFC/2022) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro
parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
b) complementar o verbo da oração principal.
c) caracterizar o substantivo a que se refere.
d) indicar uma concessão em relação ao referente.
e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
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3. (EBSERH/IBFC/2022) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto,
destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
a) injuntivo.
b) descritivo.
c) preditivo.
d) dissertativo.
e) jornalístico.
4. (EBSERH/IBFC/2022) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a
personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função
do emprego de uma estrutura:
a) concessiva.
b) conformativa.
c) conclusiva.
d) explicativa.
e) comparativa.
5. (EBSERH/IBFC/2022) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito
imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela
ações que:
a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
6. (EBSERH/IBFC/2022) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De
acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial
formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale
a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
a) Todos passearam à vontade por toda a região.
b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
d) Normalmente, prestam obediência às leis.
e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.
7. (EBSERH/IBFC/2022) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem
características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que
se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.
a) “para o fundo da casa de madeira” (1º§).
b) “formando um córrego que por sua vez” (1º§).
c) “Era hora de preparar o jantar” (4º§).
d) “cachos de açaí para serem debulhados” (4º§).
e) “descamava-os com rapidez e os fritava” (7º§).
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8. (EBSERH/IBFC/2022) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de
elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro
parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo
parágrafo:
a) “navios transportadores de minérios”.
b) “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
c) “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
d) “velhas montarias a remo”.
e) “pequeno porto da frente da casa”.
9. (EBSERH/IBFC/2022) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo
“peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo,
assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.
a) “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
b) “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
c) “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
d) “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
e) “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.
O texto abaixo é um fragmento da obra Amapá: a terra onde o Brasil começa (1999).
Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à
capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no
contexto brasileiro.
Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o
manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da
economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda
esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção
nacional.
Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas
escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a
ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição de importações
de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.
(Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/
handle/id/1029/000773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em: 15/02/2022).

10. (EBSERH/IBFC/2022) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:
a) um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
b) a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
c) a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
d) o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
e) o potencial incessante de exploração do manganês.
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Prova Comentada
EBSERH/IBFC/2022/Técnico em Enfermagem
Texto I
O conto do vigário
(Joseli Dias)
Um conto de réis. Foi esta quantia, enorme para a época, que o velho pároco de Cantanzal perdeu
para Pedro Lulu, boa vida cuja única ocupação, além de levar à perdição as mocinhas do lugar, era tocar
viola para garantir, de uma casa em outra, o almoço de todos os dias. Nenhum vendeiro, por maior esforço
de memória que fizesse, lembraria o dia em que Pedro Lulu tirou do bolso uma nota qualquer para
comprar alguma coisa. Sempre vinha com uma conversa maneira, uma lábia enroladora e no final
terminava por comprar o que queria, deixando fiado e desaparecendo por vários meses, até achar que o
dono do boteco tinha esquecido a dívida, para fazer uma nova por cima.
A vida de Pedro Lulu era relativamente boa. Tocava nas festas, ganhava roupas usadas dos amigos
e juras de amor de moças solteironas de Cantanzal. A vida mansa, no entanto, terminou quando o Padre
Bastião chegou por ali. Homem sisudo, pregava o trabalho como meio único para progredir na vida. Ele
mesmo dava exemplo, pegando no batente de manhã cedo, preparando massa de cimento e assentando
tijolos da igreja em construção. Quando deu com Pedro Lulu, que só queria sombra e água fresca, iniciou
uma verdadeira campanha contra ele. Nos sermões, pregava o trabalho árduo. Pedro Lulu era o exemplo
mais formidável que dava aos fiéis. “Não tem família, não tem dinheiro, veste o que lhe dão, vive a cantar
e a mendigar comida na mesa alheia”, pregava o padre, diante do rebanho.
Aos poucos Pedro Lulu foi perdendo amizades valiosas, os almoços oferecidos foram escasseando
e até mesmo nas rodas de cantoria era olhado de lado por alguns.
“Isso tem que acabar”, disse consigo.
Naquele dia foi até a igreja e prostou-se diante do confessionário. Fingindo ser outra pessoa, pediu
ao padre o mais absoluto segredo do que iria contar, porque havia prometido a um amigo que não faria
o mesmo diante das maiores dificuldades, mas que vê-lo em tamanha necessidade, tinha resolvido
confessar-se passando o segredo adiante.
O Padre, cujo único defeito era interessar-se pela vida alheia, ficou todo ouvidos. E foi assim que
a misteriosa figura contou que Pedro Lulu era, na verdade, riquíssimo, mas que por uma aposta que fez,
não podia usufruir de seus bens na capital, que somavam milhares de contos de réis. [...]
1. (EBSERH/IBFC/2022) A leitura atenta do texto permite-nos classificá-lo como pertencente à tipologia
narrativa. A respeito dos elementos que o caracterizam, é correto afirmar que:
a) a apresentação idealizada atribuída ao personagem Pedro Lulu reforça a indiferença dos demais
personagens por ele.
b) a ausência de uma delimitação do espaço em que se passa a história permite, ao leitor, situá-la em
qualquer região do país.
c) a longa descrição apresentada pelo narrador acerca do personagem Pedro Lulu revela a posição isenta
do foco narrativo selecionado.
d) o texto concentra-se na caracterização dos traços físicos do personagem Pedro Lulu em detrimento de
suas atitudes.
e) a situação apresentada logo no início do texto revela um recorte temporal da história que ainda será
explicado posteriormente.
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Considere a passagem abaixo para responder às questões 2 e 3 seguintes.
“Ele mesmo dava exemplo, pegando no batente de manhã cedo, preparando massa de cimento e
assentando tijolos da igreja em construção.” (2º§)
2. (EBSERH/IBFC/2022) As três últimas orações do período composto acima conservam, em sua estrutura,
um traço comum que nos permite classificá-las como:
a) reduzidas.
b) substantivas.
c) adjetivas.
d) assindéticas.
e) justapostas.
3. (EBSERH/IBFC/2022) Destaca-se, na passagem, o vocábulo “mesmo” que cumpre um papel de reforço
em relação ao pronome “Ele”. Entendendo “mesmo” também como pronome, deve ser classificado
morfologicamente como:
a) relativo.
b) indefinido.
c) demonstrativo.
d) possessivo.
e) interrogativo.
4. (EBSERH/IBFC/2022) De acordo com o texto, pode-se afirmar que a opinião de moradores acerca de
Pedro Lulu:
a) era resultado da identificação com um comportamento típico.
b) foi alterada em função da avaliação feita pelo padre.
c) dependia da qualidade com que ele tocava a viola.
d) era marcada por vínculos sólidos de longas amizades.
e) jamais considerou as atitudes cotidianas por ele realizadas.
5. (EBSERH/IBFC/2022) O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa alterou a acentuação de
algumas palavras. No entanto, “réis” (1º§) conserva o acento que recebia em função de seu ditongo
aberto. Dentre as palavras abaixo, assinale a que apresenta, INDEVIDAMENTE, o acento gráfico.
a) herói.
b) céu.
c) dói.
d) véu.
e) jibóia.
6. (EBSERH/IBFC/2022) A expressão “Aos poucos”, que introduz o terceiro parágrafo, poderia ser
substituída, sem prejuízo de sentido, por:
a) Simultaneamente.
b) De repente.
c) Abruptamente.
d) Paulatinamente.
e) Curiosamente.
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7. (EBSERH/IBFC/2022) Em “Nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o
dia” (1º§), a construção destacada contribui para o sentido do texto, exprimindo um valor semântico:
a) temporal.
b) explicativo.
c) concessivo.
d) conclusivo.
e) causal.
8. (EBSERH/IBFC/2022) O adjunto adverbial “relativamente” (2º§) reposiciona a caracterização da vida de
Pedro Lulu visto que está, direta e sintaticamente, relacionado com o seguinte elemento:
a) verbo de ligação.
b) sujeito simples.
c) predicativo do sujeito.
d) adjunto adnominal.
e) objeto direto.
9. (EBSERH/IBFC/2022) A passagem ‘”Isso tem que acabar”’ (4º§) traz um exemplo de discurso direto e
revela:
a) um desejo de Pedro Lulu.
b) uma ordem do Padre Bastião.
c) a expectativa dos demais moradores.
d) um medo de Padre Bastião.
e) uma desconfiança de Pedro Lulu.
10. (EBSERH/IBFC/2022) Caso a oração “Nos sermões, pregava o trabalho árduo” (2º§) fosse reescrita na
voz passiva analítica, a construção correta seria:
a) Nos sermões, pregam o trabalho árduo.
b) Nos sermões, o trabalho árduo era pregado.
c) Nos sermões, pregavam-se o trabalho árduo.
d) Nos sermões, pregavam o trabalho árduo.
e) Nos sermões, o trabalho árduo foi pregado.
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Prova Comentada
TRE-PA/Analista Judiciário/IBFC/2020
Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de 1 a 12.
Sem direito e Poesia
Eis me aqui, iniludível. Incipiente na arte da escrita, desfraldo sentimentos vestindo-os com as palavras
que lhes atribuem significado. Às vezes dá vontade ser assim, hermético. Talvez, porque eu sinta que o
mundo não me entende ou porque, talvez, eu não me encaixe harmonicamente no mundo, é que sinto
esta liberdade em não me fazer entender. É que, talvez, a vida seja mesmo um mal entendido.
Portanto, despiciendo as opiniões e me faço prolixo. Suasório para o intento de escrever em uma língua
indecifrável ao homem comum. Meu vocabulário, quando quero, é um quarto cerrado e, nele me tranco
e jogo fora a chave do entendimento. Dizem-me que as palavras devem ser um instrumento para
comunicar-se e que isto é fazer-se entender. Mas eu, que do mundo nada entendo, por que razão deveria
me fazer entender?
Sinto o decesso aproximar-se, pelo esvair-se do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado, com
os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho no plenilúnio um desejo imarcescível de que
haja vida no satélite natural. Talvez, após o decesso, eu possa lá estabelecer morada e, vivendo em uma
sociedade singular, haja o recreio em espírito. Na realidade. Na iniludível realidade, meu recreio é uma
sala ampla. Teto alto. Prateleiras rústicas com farta literatura e filosofia. Nenhuma porta ou janela aberta
a permitir à passagem do tempo. Uma poltrona aveludada. Frio. Lareira acesa. Vinho tinto seco, Malbec.
O amor? O entregar-se? Não!
Tratar-se-ia apenas de amor próprio. Sem entrega. Apenas eu. Apenas eu e o tempo. Cerrado na sala
cerrada. Divagando sobre o nada e refletindo sobre tudo. Imarcescível seria tal momento. Mas a vida. A
vida é singular ao tempo, pois que o tempo é eterno, e a criatura humana é botão de rosa, matéria
orgânica falível na passagem do eterno. Sigo... Soerguendome... Sobrevivo...
(Fonte: Nelson Olivo Capeleti Junior/ Artigos13/04/2018 - JUS Brasil)

1. (TRE-PA/IBFC/2020) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
a) O autor está perdido em seus pensamentos; reflete sobre tudo e o nada é o que há de mais irrelevante
para si.
b) O autor tem vontade de ser hermético porque sente que o mundo não o despercebe ou não se encaixa
na sociedade.
c) O autor planeja morar em outro endereço, estabelecer morada em uma sociedade singular quando
puder dispor de mais tempo livre no trabalho.
d) O autor expõe, de forma erudita e proposital, sua insatisfação ante a realidade de compromissos,
ausência de tempo livre e a brevidade da vida.
2. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise as regras para o uso de reticências e assinale a alternativa que apresenta
corretamente a norma utilizada no enunciado a seguir: "Sigo... Soerguendo-me... Sobrevivo..."
a) O uso de reticências foi utilizado para transmitir que há uma citação e foi apresentada de forma
incompleta.
b) O uso de reticências foi utilizado para transmitir que a ideia se prolonga e o diálogo foi interrompido.
c) O uso de reticências foi utilizado para transmitir subjetividade e ênfase a uma sequência de ações e
ideias que se prolongam.
d) O uso de reticências foi utilizado para transmitir a mesma função da vírgula, uma pausa momentânea.
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3. (TRE-PA/IBFC/2020) Com relação ao emprego de elementos de referência, substituição, funcionalidade
e repetição de conectores e de outros elementos da sequência textual, analise as afirmativas abaixo.
I. "Incipiente na arte da escrita, desfraldo sentimentos vestindo-os com as palavras que lhes atribuem
significado". O pronome em destaque faz referência ao vocábulo "sentimentos".
II. "Suasório para o intento de escrever em uma língua indecifrável ao homem comum". O vocábulo em
destaque é uma conjunção subordinativa com função explicativa.
III. "Meu vocabulário, quando quero, é um quarto cerrado e, nele me tranco e jogo fora a chave do
entendimento". O vocábulo em destaque faz referência à palavra "vocabulário".
IV. "Dizem-me que as palavras devem ser um instrumento para comunicar-se e que isto é fazer-se
entender". A partícula "se" transforma os vocábulos em destaque em verbos pronominais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
4. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise os tempos e modos verbais empregados e assinale a alternativa incorreta.
a) "A vida é singular ao tempo". (Presente do indicativo).
b) [...] "por que razão deveria" [...] (Futuro do pretérito do indicativo).
c) [...] "tenho no plenilúnio um desejo imarcescível". (Presente do indicativo).
d) "Talvez após o decesso, eu possa lá estabelecer morada". (Futuro do presente do indicativo).
5. (TRE-PA/IBFC/2020) A linguagem permite a comunicação de diferentes formas sem alterar o sentido
da mensagem. Uma frase ou texto pode ser reescrito de maneira diversa e manter a ideia original. Tendo
por base o enunciado abaixo, assinale a alternativa que apresenta corretamente sua reescrita sem
alteração de sentidos.
"Sinto o decesso aproximar-se, pelo esvair-se do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado, com
os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho no plenilúnio um desejo imarcescível de que
haja vida no satélite natural."
a) Percebo o decesso aproximar-se, pelo auferirse do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado,
com os ombros aprumados pelos compromissos assumidos, tenho na lua nova um desejo incompreensível
de que haja vida no satélite natural."
b) Sinto o abatimento aproximar-se, pelo esvairse do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado,
com os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho na lua crescente um desejo inaceitável de
que haja vida no satélite natural."
c) Identifico o definhamento aproximar-se, pelo fenecer do fluido vital, e, sem tempo para a azáfama
desejada, com os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho no plenilúnio um desejo
inabalável de que haja vida na lua."
d) Sinto a morte aproximar-se, pelo esvair-se do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado, com
os ombros arcados pelos compromissos assumidos, tenho na lua cheia um desejo inalterável de que haja
vida no satélite natural."
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6. (TRE-PA/IBFC/2020) O enunciado abaixo é parte do 2º parágrafo do texto. Sem que altere seu sentido
e significação, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
satélite natural.
"Portanto, _____ as opiniões e me faço _____. ______ para o intento de escrever em uma língua ______
ao homem comum."
a) menosprezo / difuso / Persuasivo / inacessível.
b) enalteço / falante em demasia / Preparado / incognoscível.
c) descarto / ponderado / Pronto / enigmática.
d) valorizo / vexado / Suasivo / incompreensível.
7. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) "Cerrado na sala cerrada." Os vocábulos em destaque trazem a ideia de que o escritor está fechado
para o mundo em um ambiente também assim.
( ) "Eis me aqui, iniludível." A palavra em destaque traz a mesma significação do vocábulo "aludível".
( ) "Às vezes dá vontade ser assim, hermético." O vocábulo em destaque possui, no contexto textual, o
mesmo sentido da palavra "incompreensível".
( ) "Prateleiras rústicas com farta literatura e filosofia." A expressão em destaque faz referência aos livros
que lá continham.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, F, V.
b) V, F, V, V.
c) V, V, V, V.
d) F, V, F, F.
8. (TRE-PA/IBFC/2020) Observe: "Meu vocabulário, quando quero, é um quarto cerrado." Assinale a
alternativa correta quanto à classificação sintática da expressão em destaque.
a) Oração Coordenada Assindética Temporal.
b) Oração Coordenada Sindética Temporal.
c) Oração Subordinada Explicativa Temporal.
d) Oração Subordinada Adverbial Temporal.
9. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise o enunciado a seguir: "Divagando sobre o nada e refletindo sobre tudo."
Ao que se refere à classificação sintática do período anterior, assinale a alternativa correta.
a) Período Composto por Subordinação com Oração Subordinada Aditiva.
b) Período Composto por Subordinação com Oração Subordinada Assindética Aditiva.
c) Período Composto por Coordenação com Oração Coordenada Sindética Aditiva.
d) Período Composto por Coordenação com Oração Coordenada Assindética Aditiva.
10. (TRE-PA/IBFC/2020) Analise as afirmativas abaixo sobre o enunciado a seguir: "A vida é singular ao
tempo, pois que o tempo é eterno, e a criatura humana é botão de rosa, matéria orgânica falível na
passagem do eterno".
I. O vocábulo "singular" funciona como predicativo do sujeito.
II. Há a presença de predicados nominais em todas as orações do período composto.
III. O vocábulo "humana" funciona como complemento nominal.
IV. As palavras "orgânica" e "falível" funcionam como adjuntos adnominais.
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Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
11. (TRE-PA/IBFC/2020) Observe a construção verbal do enunciado a seguir: "Tratar-se-ia apenas de amor
próprio." Quanto à norma de colocação pronominal utilizada, assinale a alternativa correta.
a) Mesóclise - uso do pronome no interior do verbo no futuro do pretérito.
b) Mesóclise - uso do pronome no interior do verbo no futuro mais-que-perfeito.
c) Próclise - uso do pronome no interior do verbo no futuro do presente.
d) Mesóclise - uso do pronome no interior do verbo no pretérito imperfeito.

12. (TRE-PA/IBFC/2020) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.
"Portanto, despiciendo as opiniões e me faço prolixo." Em todo tipo textual as palavras estabelecem
relação entre si. A _____ em destaque estabelece uma relação de _____ enunciado que a antecede no
texto.
a) preposição / explicação ao.
b) advérbio / consequência do.
c) conjunção / conclusão do.
d) interjeição / adição ao.
13. (TRE-PA/IBFC/2020) Quanto às regras de ortografia, assinale a alternativa em que há uma palavra
grafada incorretamente.
a) super-homem, sobrenatural, cosseno.
b) cooperador, coexistente, agroindustrial.
c) anti-inflacionário, pan-americano, autoescola.
d) girassol, hiper-ativo, recém-casado.
14. (TRE-PA/IBFC/2020) Em relação ao uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta.
a) Muitos pais estavam à espera de seus filhos na frente do colégio.
b) Com a chegada do verão, vamos à Veneza, cidade encantadora.
c) Em todo lugar, há muitos divagando a vida e à morte.
d) Os aventureiros percorreram a Rota 66 de ponta à ponta.
15. (TRE-PA/IBFC/2020) Em relação às normas de concordância nominal e verbal, assinale a alternativa
incorreta.
a) A mãe ou a esposa o acompanhará, visto que só há a permissão para um acompanhante.
b) Os Estados Unidos ficou entre os melhores países nos jogos olímpicos.
c) Pais, professores, alunos, cada um teve sua participação e envolvimento no projeto escolar.
d) Ângela disse depois de sua merecida festa: - Aos que me prestigiaram, meu muito obrigada.
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