
 

Unidade 1 – Capítulo 1 – Palavras, para que te quero? 

Maiúsculas e minúsculas 

 

1. Devem ser escritos com iniciais minúsculas nomes de: 

a) ruas. 

b) países. 

c) pessoas.  

d) instituições. 

e)dias da semana. 

 

2. Em relação ao uso de letras iniciais maiúsculas e minúsculas, a frase correta é:  

a) Em janeiro do próximo ano, o tenor italiano Andrea Bocelli cantará com coral de presos no Maracanã. 

b)Em Janeiro do próximo ano, o tenor italiano Andrea Bocelli cantará com coral de presos no maracanã. 

c) Em janeiro do próximo ano, o tenor Italiano Andrea Bocelli cantará com coral de presos no Maracanã. 

d) Em janeiro do próximo ano, o tenor italiano Andrea Bocelli cantará com Coral de presos no Maracanã. 

e) Em janeiro do próximo ano, o tenor Italiano Andrea Bocelli cantará com Coral de presos no maracanã. 

 

3.Marque a alternativa que traz uma afirmação correta sobre o uso das letras iniciais maiúsculas e 

minúsculas na frase a seguir. 

“A cidade de Brasília, capital do país, foi projetada por Lúcio Costa e inaugurada no dia 21 de Abril de 

1960.” 

a) Todas as letras iniciais das palavras são usadas adequadamente.  

b) Há erro, pois a palavra “cidade” deve ser escrita com inicial maiúscula.  

c) Há erro, pois a palavra “capital” deve ser escrita com inicial maiúscula.  

d) Há erro, pois a palavra “país” deve ser escrita com inicial maiúscula. 

e) Há erro, pois a palavra “Abril” deve ser escrita com inicial minúscula. 

 

4.Leia os versos a seguir da letra da canção Aquarela do Brasil, todos escritos com letras maiúsculas. 

AH! ESSE BRASIL LINDO E TRIGUEIRO* 

É O MEU BRASIL BRASILEIRO 

TERRA DE SAMBA E PANDEIRO 



*Trigueiro – moreno 

(Disponível em: 

<https://www.google.com/search?q=meu+brasil+brasileiro+letra&sa=X&ved=2ahUKEwjdmPTWqYbfAhUHPJAKHS

9eD944ChDVAigAegQIARAB&biw=1366&bih=657>. Acesso em: 4 dez. 2018.) 

 

A alternativa que reescreve corretamente esses versos, aplicando as regras de maiúsculas e minúsculas, 

é: 

a) Ah! Esse Brasil lindo e trigueiro/ é o meu Brasil Brasileiro/ terra de samba e pandeiro 

b)Ah! Esse Brasil lindo e trigueiro/ É o meu Brasil brasileiro/ Terra de samba e pandeiro 

c) Ah! esse Brasil Lindo e Trigueiro/ é o meu Brasil Brasileiro/ terra de Samba e Pandeiro 

d) Ah! Esse Brasil lindo e trigueiro/ É o meu Brasil brasileiro/ Terra de Samba e pandeiro 

e) ah! esse brasil lindo e trigueiro/ é o meu brasil brasileiro/ terra de samba e pandeiro 

 

5. A frase em que todas as letras iniciais das palavras, maiúsculas e minúsculas, são usadas corretamente 

é: 

a) Li algumas curiosidades sobre saturno e júpiter, planetas do nosso sistema solar. 

b) Nos meses de Inverno, faz muito frio em cidades como Porto Alegre e Curitiba. 

c) Nas sextas-feiras, a cidade de Petrópolis começa a receber os visitantes de fim de semana.  

d) Dirijo-me a vossa excelência para solicitar-lhe que apoie campanhas contra a violência contra a 

mulher. 

e)Os Brasileiros são um povo alegre – é o que diz uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro.  

 

 

Unidade 1 – Capítulo 2 – Falha na comunicação 

Tipos de frases 

 

1. Frases que expressam ordem, pedido ou conselho são classificadas como: 

a) nominais. 

b) declarativas. 

c) imperativas. 

d) exclamativas. 

e) interrogativas. 



 

2. A alternativa que apresenta uma frase nominal é: 

a)Bom te ver! 

b) Que saudade! 

c) Fique atento! 

d) Venha rápido! 

e) Tenha um bom dia! 

 

3. A alternativa em que há uma frase declarativa negativa é: 

a) Nunca mais me diga isso! 

b) Você não sabe o endereço? 

c) Não me acorde tão cedo! 

d) Não mexa nos pincéis que deixei sobre a mesa. 

e) A forte chuva de ontem à noite não causou danos à lavoura. 

 

4. Se o objetivo é enfatizar algo e expressar sentimentos e emoções, a frase deve ser: 

a) verbal. 

b) nominal.  

c) imperativa. 

d) exclamativa. 

e) interrogativa. 

 

5.Há uma frase corretamente classificada em: 

a) Não grite, Mariana. (imperativa) 

b) Será que Clara já fez a tarefa? (nominal) 

c) Sei por que você está tão brava. (interrogativa) 

d) Ainda não comprei o seu presente. (declarativa afirmativa) 

e) Abriu uma floricultura ao lado da minha casa. (exclamativa) 

 

 

 

 



Unidade 1 – Capítulo 3 – Língua ou linguagem, como me comunico? 

Lingua e linguagem (linguagem verbal, não verbal e mista) 

 

1. Sobre a linguagem verbal e a não verbal, é correto afirmar que, para estabelecer comunicação,  

a)a linguagem verbal faz uso apenas da língua escrita. 

b) a linguagem verbal faz uso da língua falada ou escrita. 

c) a linguagem não verbal faz uso apenas da língua falada. 

d)a linguagem não verbal utiliza qualquer código.  

e)a linguagem não verbal utiliza imagens e a língua escrita. 

 

2. Marque a alternativa correta sobre a linguagem não verbal.  

a) A música não pode ser considerada um exemplo de linguagem não verbal.  

b) A mímica é um exemplo de linguagem verbal.  

c) Ela se manifesta por meio de códigos visuais e textuais. 

d) Uma tira, com imagens e palavras, exemplifica esse tipo de linguagem.  

e) Um pai, que assovia para chamar o filho, está fazendo uso de linguagem não verbal. 

 

3. Observe a imagem a seguir. 

 

R/DV/RS/VisualHunt 

Transformando em linguagem verbal a mensagem desse texto não verbal, teremos: 

a)Entrada liberada. 

b) Não ande pela grama. 

c)É seguro atravessar a rua. 

d) Não atravesse a rua. 

e) Liberado para pessoas idosas. 



 

4.Os emojis são muito úteis para transmitir mensagens de modo rápido, sem a necessidade de escrever 

textos explicativos. 

 

Freepik.com 

Na ordem, as imagens expressam a ideia de: 

a) espanto, tristeza e raiva. 

b) medo, desespero e cansaço. 

c) surpresa, tristeza e dor. 

d) dor, tristeza e contrariedade. 

e) susto, braveza e aborrecimento. 

 

5.Observe a imagem a seguir. 

 

Joebulk/Freepik 

Essa imagemem linguagem não verbal sinaliza: 

a) proibição de estacionar. 

b) acesso proibido para cadeirantes. 

c) proibição de estacionar em vagas de cadeirantes. 

d) presença de rampa para usuários de bicicletas. 

e) presença de rampa para uso de cadeirantes. 

 

 

 



Unidade 2 – Capítulo 1 – Cartas para quê? 

Significado das palavras, sinônimos e antônimos 

 

1. Leia o trecho inicial de uma notícia sobre a existência de água na Lua. 

A Lua teria quantidades muito superiores de água do que o estimado até agora - indica um estudo 

publicado nesta segunda-feira (24/7) na revista NatureGeosciences, o que facilitaria, assim, a 

colonização do satélite e sua utilização como base para reabastecimento de voos interplanetários. [...] 

(Disponível em: <https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/07/blogs/estilo_de_vida/tecnologia/2146252-

estudo-diz-que-ha-muita-agua-na-lua.html>. Acesso em: 2 dez. 2018.) 

 

O dicionário traz vários sentidos possíveis para o verbo “estimar”. Desses sentidos, assinale aquele que 

corresponde ao significado da forma verbal “estimado”, presente no texto.  

a) Apreciar, prezar. 

b) Fazer votos de; desejar.  

c) Fazer o cálculo aproximado de; avaliar. 

d) Sentir admiração, respeito, apreço por.  

e)Ter estima, afeição, carinho por; gostar de.  

 

2.“Algumas peças de metal estavam sem brilho e precisavam de uma boa limpeza.”. A palavra que 

mantém o significado da expressão “sem brilho” é: 

a) foscas. 

b)claras. 

c) riscadas. 

d) cintilantes. 

e)transparentes. 

 

3. Leia o parágrafo a seguir.  

“Chiquinha, o almoço está pronto! Fiz a batata frita que você pediu!” Só de ouvir essas palavras, 

sua boca se enche d’água – de saliva –, antecipando-se à comida que já vai entrar na boca e precisar ser 

digerida. De fato, a digestão começa na boca, onde os alimentos são picados, triturados e esmagados, 

tudo isso antes de serem conduzidos ao estômago. E pasme: se a boca não se enchesse de saliva, não 

seria possível nem engolir o alimento, nem saber o que você tem sobre a língua! 



[...] 

Suzana Herculano-Houzel 

Departamento de Anatomia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Revista CHC. Edição 199. 

 

Mantendo o sentido, a forma verbal “pasme” poderia ser substituída no texto por: 

a)duvide. 

b) aprenda. 

c) assuste-se. 

d) fique sabendo. 

e) surpreenda-se. 

 

4.O termo “aflito” é usado para referir-se ao estado emocional de uma pessoa, como na frase “O pai, 

aflito, aguardava notícias da família.”A única alternativa que apresenta um antônimo dessa palavra é: 

a) ansioso. 

b)sereno. 

c) inquieto. 

d) agitado.  

e) impaciente. 

 

5.“Nem só de alegrias vive o homem.” Um termo antônimo de “alegrias” é 

a)erros. 

b)sucessos. 

c)felicidades. 

d)amarguras. 

e)contentamento.  

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 2 – Capítulo 2 – Palavras que alimentam imagens 

Homônimos e parônimos 

 

1. Respectivamente, as palavras, que significam “afundar”, “desastre” e “descanso após o almoço” são:  

a) emergir, incidente e cesta. 

b) emergir, acidente e sesta. 

c) imergir, incidente e cesta. 

d) imergir, acidente e cesta. 

e) imergir, acidente e sesta. 

 

2. Qual dos pares a seguir apresenta palavras homônimas homófonas?  

a) osso - ouço 

b) conserto – concerto 

c) absolver - absorver 

d) eminente - iminente 

e) comprimento - cumprimento 

 

3. Leia as frases a seguir. 

Ficou _________ as pessoas pela janela da sala. 

Ele perdeu o __________ quando soube da notícia. 

Mãe, já posso __________ a luz? 

As palavras que completam adequadamente as lacunas são: 

a) espiando – senso – acender. 

b) espiando – censo – ascender. 

c) espiando – senso – ascender. 

d) expiando – senso – acender. 

e) expiando – senso – ascender. 

 

4. Palavras homônimas perfeitas são aquelas com: 

a)escrita diferente, mas mesmo significado. 

b)escrita igual, mas significados diferentes. 

c)pronúncia igual, mas escrita e significados diferentes. 



d) escrita e pronúncia iguais, mas significados diferentes. 

e) escrita e pronúncia parecidas, mas significados diferentes. 

 

5. “Assistimos ao filme na _________ das 16h. Como esqueci o guarda-chuva, voltei à _________ de 

achados e perdidos para ver se o encontrava.”. As lacunas, na ordem, devem ser preenchidas com as 

palavras: 

a) seção e seção.  

b) secção e sessão. 

c) sessão e seção. 

d) cessão e sessão. 

e)sessão e cessão. 

Parte II 

1)  (Valor 10)  

Identifique o gênero textual ao qual pertence o texto a seguir.  

 

[...] 

6. “Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade” (Neil Armstrong)  

Como tripulante da nave ‘Apollo 11’, Neil Armstrong teve a honra, em julho de 1969, de ser o 
primeiro ser humano a colocar os pés na Lua. Foi o apogeu da aventura espacial e um marco 
para toda uma geração: um bilhão de espectadores acompanharam a alunissagem ao vivo pela 



televisão. O pouso teve impacto em todos os âmbitos, incluindo o da cultura (mas não em 'Space 
Oddity', de David Bowie, que chegou às lojas oportunamente cinco dias antes do lançamento): 
os anos setenta se esbaldaram com canções e filmes sobre o espaço e a Lua. Na imagem, uma 
família de Paris assiste pela televisão ao momento em que Armstrong pisava na Lua, em 21 de 
julho de 1969. 

DISPONÍVEL 

EM:HTTPS://BRASIL.ELPAIS.COM/BRASIL/2017/11/27/FOTORRELATO/1511796890_170108.HTML#FOTO_GAL_6. 

ACESSO EM: 9 DEZ. 2019. 

 

 

 

2) Marque a alternativa que identifica corretamente o que é um hiperlink.  

a) São sites com informações adicionais sobre um assunto.  

b) São textos que acompanham a imagem nas fotorreportagens. 

c) São atalhos que levam de uma página da Web para outra.  

d) São vídeos e áudios que acompanham textos jornalísticos.  

e) São textos que, na reportagem, opinam sobre um fato.  

 

3)  

Leia a imagem a seguir. 

 

DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.SETON.COM.BR/SINALIZAC-O-HORIZONTAL-PARA-DEFICIENTES-FISICOS.HTML. 

ACESSO EM: 9 DEZ. 2019. 

 



 

Esse texto em linguagem ________________________ informa que 
__________________________________________. 

a) verbal – é proibido estacionar nessa vaga de garagem. 

b) não verbal – a vaga é reservada para estacionamento de cadeirantes. 

c) mista – a vaga é específica para pessoas cadeirantes.  

d) não verbal – é proibido a cadeirantes estacionarem o carro nessa vaga. 

e) não verbal – a vaga pode ser utilizada por qualquer pessoa, mas cadeirantes têm 

preferência no uso.  

 

4) Leia o parágrafo inicial do texto de uma notícia. Identifique os elementos do lide e copie as 

informações que se referem a cada um desses elementos.  

A polícia de Buenos Aires foi mobilizada neste sábado (16) por uma família brasileira 
depois que um idoso de 75 anos desapareceu em viagem com a esposa, na capital da Argentina. 

DISPONÍVEL EM: HTTPS://G1.GLOBO.COM/SP/SOROCABA-JUNDIAI/NOTICIA/2019/11/16/POLICIA-ARGENTINA-

PROCURA-IDOSO-BRASILEIRO-DESAPARECIDO-EM-BUENOS-AIRES.GHTML. ACESSO EM: 9 DEZ. 2019. 

 

 

 

 

 

 

5) Use adequadamente os sinais de pontuação para criar frases em que você  

f) enfatize algo ou expresse sentimentos e emoções. 

g) questione alguém a respeito de um fato. 

h) declare algo de forma afirmativa.  

 

 

 

 

 



Leia o texto a seguir para responder às questões numeradas de 7 a 10. 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2020. 

FALE! Telefonia Inteligente 

A/c do Serviço de Atendimento do Cliente 

 

Senhores,  

No mês de dezembro último, contratei um novo plano de telefonia móvel, porém até o dia de 
hoje ele não foi implantado, continuando a ser cobrado o valor do plano anterior sem a redução 
informada no contato durante o qual ocorreu a solicitação de mudança de plano.   

Por me sentir prejudicado, visto que já há dois meses poderia estar pagando uma tarifa de 
menor valor, peço que tomem as providências cabíveis, com a implantação imediata do plano 
contratado em dezembro e também com o crédito dos valores pagos a mais na próxima fatura. 

 

Atenciosamente, 

Rodrigo de Souza Sá 

Contrato: 3245-2702  

 

6)  

Releia: “Por me sentir prejudicado, visto que já há dois meses poderia estar pagando uma tarifa 
de menor valor, peço que tomem as providências cabíveis [...]”. Nesse contexto, “cabíveis” 
significa que são providências  

i) adequadas, que se justificam em função das circunstâncias. 

j) respaldadas por lei, que seguem a lei. 

k) justas, que visam reparar alguma injustiça. 

l) finais, para encerrar o contrato.  

m) rápidas, para resolver o problema com agilidade. 

 

 

 

 



7) Sobre a estrutura dessa carta, é correto afirmar que 

n) o remetente é o Serviço de Atendimento ao Cliente. 

o) o destinatário é a empresa FALE! Telefonia Inteligente. 

p) a empresa FALE! Telefonia Inteligente está situada no Rio de Janeiro.  

q) o vocativo adequado para essa carta seria “Senhor”. 

r) o responsável pelo Serviço de Atendimento ao Cliente é Rodrigo de Souza Sá. 

 

8) Releia o início da carta. 

No mês de dezembro último, contratei um novo plano de telefonia móvel, porém até o dia de 
hoje ele não foi implantado [...].   

O antônimo do adjetivo “móvel” é __________________.  

 

9) Essa carta de reclamação é também uma carta _____________________, pois 

________________________________. 

s) narrativa – conta o que aconteceu após o pedido de substituição do plano de telefonia.  

t) descritiva – descreve o sentimento do autor pelo fato de estar tendo prejuízo. 

u) argumentativa – visa persuadir a empresa a implantar o plano e a devolver o valor pago a 

mais. 

v) argumentativa – pois, por meio de ameaças, tenta receber o valor pago a mais em duas 

parcelas. 

w) descritiva – enumera o que a empresa deve fazer para regularizar a situação.  

 

 


