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1. (Pucpr 2015)  Qual o jeito correto de pronunciar Roraima? 

Por Marina Bessa 
 
“Roráima” ou “Rorâima”, como você preferir. É que, segundo os 
linguistas, as regras fônicas de uma palavra são regidas pela 
língua falada. Portanto, não há certo ou errado. Há apenas a 
maneira como as pessoas falam. 
 
O que se observa na língua portuguesa falada no Brasil é que 
sílabas tônicas que vêm antes de consoantes nasalizadas (como 
“m” ou “n”) também se nasalizam (aperte o seu nariz e repita a 
palavra cama. Sentiu os ossinhos vibrarem? É a tal nasalização). 
Por isso, a gente diz “cãma” – o “ca” é a sílaba tônica e o “m” é 
nasalizado. Se a sílaba que vier antes dessa mesma consoante 
não for uma sílaba tônica, a pronúncia passa a ser opcional: você 
escolhe – “bánana” ou “bãnana”.  
 
No caso de Roraima, a sílaba problemática (“ra”) é tônica e vem 
antes do “m”. Mas aí entra em cena o “i”, que acaba com 
qualquer regra. A mesma coisa acontece com o nome próprio 
Jaime: tem gente que nasaliza, tem gente que não. Então, fique 
tranquilo: se você sempre falou “Rorâima”, siga em frente – 
ninguém pode corrigi-lo por isso. No máximo, você vai pagar de 
turista se resolver dar umas voltas por lá – os moradores do 
estado, não adianta, são unânimes em falar “Roráima”. 
 

Disponível em: <super.abril.com.br/cultura/qual-jeito-corretopronunciar-
roraima-447648.shtml>. 

 
Indique a alternativa FALSA em relação ao texto.  
a) As palavras andaime e Elaine são exemplos que comprovam 
que a presença do “i” acaba com a regra para explicar o 
fenômeno, conforme mencionado no segundo parágrafo.    
b) Nas entrelinhas, o texto mostra que a variação na pronúncia 
dos sons que compõem as palavras do vocabulário é um 
fenômeno próprio das línguas.    
c) O título do texto induz o leitor a esperar uma resposta que 
exclua uma das possibilidades de pronúncia, mas essa 
expectativa acaba sendo contrariada.    
d) A pronúncia da primeira sílaba da palavra camareira pode ou 
não ser nasalizada, pelo mesmo motivo que justifica o fato com 
a palavra banana.    
e) Pela regra apresentada no segundo parágrafo, pode-se 
deduzir que as palavras Ana, pano e cano são sempre 
pronunciadas com a primeira vogal nasalizada.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder a(s) questão(ões), leia o texto a seguir. 
 
A lenda da mandioca (lenda dos índios Tupi) 
 
Nasceu uma indiazinha linda, e a mãe e o pai tupis espantaram-
se: 
– Como é 7branquinha 1esta criança! 
E era mesmo. Perto dos outros curumins da taba, parecia um 
raiozinho de lua. Chamaram-na Mani. Mani era 2linda, 
8silenciosa e 3quieta. Comia 4pouco e pouco bebia. Os pais 
preocupavam-se. 
– Vá brincar, Mani, dizia o pai. 
– Coma um 5pouco mais, dizia a mãe. 
Mas a menina continuava quieta, cheia de sonhos na cabecinha. 
Mani parecia esconder um mistério. Uma bela manhã, não se 
levantou da rede. O pajé foi chamado. Deu ervas e bebidas a 
menina. Mas não atinava com o que tinha Mani. Toda a tribo 
andava triste. Mas, deitada em sua rede, Mani sorria, sem 
doença e sem dor. 
E sorrindo, Mani morreu. Os pais a enterraram dentro da própria 
oca. E regavam sua cova todos os dias, como era costume entre 
os índios Tupis. Regavam com lágrimas de saudade. Um dia 

perceberam que do túmulo de Mani rompia uma plantinha 
verde e viçosa. 
– Que planta será esta? Perguntaram, admirados. Ninguém a 
conhecia. 
– É melhor deixá-la crescer, resolveram os índios. 
E continuaram a regar o 9brotinho mimoso. A planta 
desconhecida crescia depressa. 6Poucas luas se passaram, e ela 
estava altinha, com um caule forte, que até fazia a terra se 
rachar em torno. 
– A terra parece fendida, comentou a mãe de Mani. 
– Vamos cavar? 
E foi o que fizeram. Cavaram pouco e, à flor da terra, viram umas 
raízes grossas e morenas, quase da cor dos curumins, nome que 
dão aos meninos índios. Mas, sob a casquinha marrom, lá estava 
a polpa branquinha, quase da cor de Mani. Da oca de terra de 
Mani surgia uma nova planta! 
– Vamos chamá-la 10Mani-oca, resolveram os índios. 
– E, para não deixar que se perca, vamos transformar a planta 
em alimento!  
Assim fizeram! Depois, fincando outros ramos no chão, fizeram 
a primeira plantação de mandioca. Até hoje entre os índios do 
Norte e Centro do Brasil é este um alimento muito importante. 
E, em todo Brasil, quem não gosta da plantinha misteriosa que 
surgiu na casa de Mani? 
 

Fonte: GIACOMO, Maria T. C. de. Lendas brasileiras, n. 7, 2. ed. São Paulo: 
Edições Melhoramentos, 1977. (adaptado)  

 
2. (Ufsm 2015)  Considerando princípios ortográficos, 
fonológicos e morfológicos da língua portuguesa, considere as 
afirmativas a seguir. 
 
I. Se inserido acento na sílaba final de “esta” (ref. 1), altera-se a 
tonicidade, mas mantém-se inalterada a classe de palavra. 
II. Em “linda” (ref. 2), assim como em “quieta” (ref. 3), verifica-
se ocorrência de um fonema representado por duas letras. 
III. Diferentemente de “pouco” (refs. 4 e 5), a palavra “Poucas” 
(ref. 6), flexiona-se para concordar com o nome que a 
acompanha. 
 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.                     b) apenas II.            c) apenas I e III.     
d) apenas II e III.            e) I, II e III.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A partir da leitura dos seguintes trechos de textos, responda: 
 
[...] 
Era uma moça de dezesseis a dezessete anos, delgada sem 
magreza, estatura um pouco acima de mediana, talhe elegante 
e atitudes modestas. A face, de um morenopêssego, tinha a 
mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor; 
naquela ocasião tingiam-na uns 3longes cor-de-rosa, a princípio 
mais rubros, natural efeito do abalo. As linhas puras e severas do 
rosto parecia que as traçara a arte religiosa. Se os cabelos, 
castanhos como os olhos, em vez de dispostos em duas grossas 
tranças lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e 2se os 
próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, 1disséreis um 
daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens 
do Senhor. Não exigiria a arte maior correção e harmonia de 
feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de 
maneiras e a gravidade do aspecto. Uma só coisa pareceu menos 
aprazível ao irmão: eram os olhos, ou antes o olhar, cuja 
expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único 
senão que lhe achou, e não era pequeno. 
[...] 
 

Adaptado de: http://www.cultura.com.br/obras/helena.pdf,p.18-19. Acesso: 
15 set 2013. 

[...] 
O seu viver é ralo [...] ela era incompetente. Incompetente para 
a vida [...] com sua cara de tola, rosto que pedia tapa [...] Olhou-
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se maquinalmente ao espelho que encimava a pia imunda e 
rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua vida. 
Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia 
imagem alguma. Sumira por acaso a sua existência física? Logo 
depois passou a ilusão e enxergou a cara toda deformada pelo 
espelho ordinário, o nariz tornado enorme como o de um 
palhaço de nariz de papelão. Olhou-se e levemente pensou: tão 
jovem e com ferrugem. [...] dois olhos enormes, redondos, 
saltados e interrogativos – tinha olhar de quem tem uma asa 
ferida – distúrbio talvez da tireoide [...] Ela nascera com maus 
antecedentes [...] Nascera inteiramente raquítica, herança do 
sertão – os maus antecedentes [...] A mulherice nasceria tarde 
porque até no capim vagabundo há desejo de sol [...] estava há 
quase um ano resfriada. Às vezes antes de dormir sentia fome e 
ficava meio alucinada pensando em cocha de vaca. O remédio 
então era mastigar papel bem 4mastigadinho e engolir. 
 

Adaptado de: LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 
1998, p.23-32.  

 
3. (Ifsc 2014)  Com base na leitura dos dois fragmentos de textos, 
analise as seguintes proposições e marque a soma da(s) 
CORRETA(S).  
01) Predomina a tipologia descritiva nos fragmentos de Helena 
e A Hora da Estrela.    
02) As palavras extraídas dos dois textos: pêssego, física, 
remédio e ordinário são acentuadas de acordo com a mesma 
regra de acentuação gráfica.    
04) Em “O seu viver é ralo”, “ralo” é advérbio de modo do verbo 
“viver”.    
08) No texto de Helena, “... tingiam-na uns longes cor-de-rosa”, 
a palavra “longes” é objeto direto de “tingiam”.    
16) No texto de Helena, em “estatura um pouco acima de 
mediana”, os termos “pouco” e “acima” são adjetivos, 
referentes, respectivamente, à “mediana” e à “estatura”.    
32) Em “ficava meio alucinada”, no fragmento de A Hora da 
Estrela, “meio” é advérbio de modo e, portanto, palavra 
invariável.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões), leia o texto a seguir.  
 
Chapeuzinho Vermelho e o lobo 
 
 Pois é! Estava 1eu em 2minha casa, pois, como sabem, a mata 
é a única casa que 4tenho, quando vi uma menina 6branquela e 
com horroroso 10chapeuzinho vermelho caminhando 
8displicentemente e levando uma sacola debaixo do braço. 
“Puxa, bem que será capaz de atirar copos e garrafas plásticas 
sem cuidado na minha mata e 5devo adverti-la para que tenha 
cuidado e respeito ao meio 13ambiente”. Assim pensando, dirigi-
me à garota. Esta, entretanto, ao 3me ver, gritou horrorizada:  
  — Meu Deus! Meu Deus! Um terrível 17lobo. E, em 
desespero, nem deu tempo para explicação e saiu correndo em 
disparada.  
 Fiquei sinceramente ofendido, magoado mesmo, mas refleti: 
“É ainda uma criança, nada 12sabe sobre a beleza animal e de 
nada adiantarão meus ecológicos conselhos”. Deduzindo que 
por certo iria 11até a casa da velhota lá perto do riacho, cortei 
caminho e me antecipei, tentando argumentar com sua avó 
adulta. Foi inútil. Esta, ao me ver, gritou com igual 14pavor e já ia 
avançando sobre a espingarda, quando, em último recurso, tive 
de devorá-la. Aí pensei: “Se a garota chega e me encontra em 
meus trajes habituais, por certo vai continuar a me ofender e 
não me dará ouvidos”. Foi por esse motivo que, 9depressa, vesti 
as roupas da velha e cobri-me em sua cama.  
 Pois não é que a menina, assim que me viu e pensou ser a 
avó, continuou sua sessão de ofensas e desmoralizações. Foi 
logo dizendo:  
 — Meu Deus, 15vovó, como seus olhos estão 7horrorosos...  
 Essa dura crítica mexeu com minha autoestima e ofendeu-
me até a última gota de sangue. Sei que não tenho os olhos de 
Brad Pitt, mas ainda assim lutei contra a revolta e, com doçura, 
argumentei:  
 — São para melhor enxergá-la, meu amor...  
 Foi inútil essa demonstração de 16afeto. A garotinha 
continuou a escandalizar meus ouvidos, minha respiração, meus 
sentimentos, até o limite máximo da tolerância, quando, 
esmagado por tantas ofensas, devorei-a também. 

 O final da história 18vocês conhecem... veio o caçador, abriu-
me a barriga, salvando a Chapeuzinho e a avó e aqui me largando 
ensanguentado e à morte. Tudo em nome da ecologia! Não é um 
absurdo? 
 

ANTUNES, Celso. Casos, Fábulas, Anedotas ou Inteligências, capacidades, 
competências. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 51-52. (adaptado)  

 
 
4. (Ufsm 2014)  Segundo estudiosos da gramática da língua 
portuguesa, em quase todo território brasileiro, e e o átonos, em 
final de palavra, correspondem, respectivamente, aos fonemas 
/i/ e /u/. Esse fenômeno é conhecido como redução da vogal. 
Entretanto, se e e o forem tônicos, o fenômeno da redução não 
ocorre (FARACO e MOURA, 2003). A alternativa em que ambas 
as palavras, no contexto em que foram usadas, apresentam 
condições para a ocorrência do fenômeno redução da vogal é  
a) “vermelho” (ref. 10) e “displicentemente” (ref. 8).     
b) “até” (ref. 11) e “sabe” (ref. 12).     
c) “ambiente” (ref. 13) e “pavor” (ref. 14).     
d) “vovó” (ref. 15) e “afeto” (ref. 16).     
e) “lobo” (ref. 17) e “vocês” (ref. 18).     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Os ideais da nossa geração Y (continuação) 
 
Daniella Cornachione 
 
A busca desse equilíbrio é considerada uma característica básica 
dos trabalhadores mais jovens, com idades entre 18 e 29 anos 
— faixa apelidada de Geração Y. 2Dividir os profissionais por 
grupos etários é útil para as consultorias de recursos humanos 
3como uma forma de perceber mudanças no comportamento e 
nos interesses das pessoas e ajudar as empresas a atrair e 
7manter os trabalhadores que elas considerem mais valiosos. 
Por exemplo, os profissionais nascidos nos anos 70 e 80 4formam 
a Geração X, assim chamada porque parecia ser uma incógnita 
em termos de comportamento. “A Geração X chegou à 
adolescência quando as revoluções já estavam feitas, e as 
grandes causas mundiais mais ou menos resolvidas”, afirma 
Carlos Honorato, pesquisador do grupo especializado em 
tendências Profuturo, da Fundação Instituto de Administração 
(FIA). 5Apesar disso, os Xs brasileiros cresceram ouvindo falar em 
inflação, dívida externa e planos econômicos fracassados. 6Por 
isso, têm mais apego ao sonho do emprego estável e da maior 
segurança financeira possível para a família e os filhos. Isso 
explica muito sobre a Geração Y. 
Os Ys cresceram em ambiente bem diferente, com estabilidade 
econômica, inflação sob controle, globalização e oportunidades 
abertas. Convivem com a internet desde a infância e se 
acostumaram às decisões coletivas, ao debate sempre aberto, à 
interação permanente. Nas empresas, eles vêm sendo 
considerados, numa interpretação favorável, como 
questionadores; numa interpretação não tão favorável, como 
insolentes. “É uma geração mais aberta a novas possibilidades, 
que tem muito compromisso consigo mesma. 1Se o jovem não 
estiver satisfeito com o trabalho ou quiser outras 
oportunidades, não fica na empresa”, afirma Sara Behmer, 
presidente da consultoria de recursos humanos Voyer e 
professora da Brazilian Business School. 
Se a nova estabilidade econômica tornou os Ys brasileiros mais 
ambiciosos e dispostos a arriscar, o desenvolvimento econômico 
nos Estados Unidos (e uma certa decepção com jeito tradicional 
de fazer negócios, pelas crises dos anos 2000) tornou os Ys 
americanos extremamente exigentes e idealistas. Eles fazem 
questão de ter equilíbrio entre vida pessoal e carga de trabalho, 
buscam empresas com boa reputação e alto padrão ético 8e 
querem ter funções cujo objetivo seja o bem maior da 
sociedade. Todas metas muito admiráveis – e que bateram de 
frente com a crise.                         (ÉPOCA, 21 de junho de 2010)  
 
5. (Epcar (Afa) 2011)  Assinale a alternativa correta.  
a) As palavras “equilíbrio”, “etários” e “inflação” possuem, 
quanto à tonicidade, a mesma classificação.    
b) Na referência 1 – “Se o jovem não estiver satisfeito com o 
trabalho...” – observa-se a presença de um termo oracional que 
expressa circunstância de condição.    
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c) Em com-pro-mis-so / sa-tis-fe-i-to / de-sen-vol-vi-men-to, os 
vocábulos foram divididos corretamente conforme a norma 
gramatical.    
d) Encontram-se nos vocábulos “família”, “tendências” e 
“etários” ditongos decrescentes orais.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Chegou o momento em que ter "Inocência" em sua mente não 
significa ter ingenuidade, mas ter a sabedoria e o conhecimento 
necessários para responder às questões sem qualquer 
dificuldade. Vamos lá! 
O estudo de uma obra literária levanta questões relacionadas à 
vida do autor, ao seu estilo, aos temas e preocupações que 
permeiam a época.  
 
6. (Ufc 2006)  A lista a seguir apresenta pares de palavras nos 
quais as alterações gráficas indicam as alterações sonoras das 
respectivas variantes dialetais. 
 
acredita  credita 
assim  ansim 
haverá  havéra 
pântanos  pantanos 
rastro  rasto 
alemão  alamão 
brava  braba 
metade  ametade 
precisão  percisão 
sedutor  sudutor 
  
Transcreva os pares de palavras no espaço em que se descrevem 
as alterações sonoras ocorridas entre a forma culta e a variante 
dialetal. Todos os pares deverão ser transcritos, portanto, em 
alguns itens, haverá mais de um par.  
  
1. Acréscimo de fonema: 
2. Supressão de fonema: 
3. Deslocamento de fonema: 
4. Deslocamento de acento tônico: 
5. Transformação de fonema oral em nasal: 
6. Transformação de fonema vocálico oral em outro fonema 
vocálico oral: 
7. Transformação de fonema consonantal em outro fonema 
consonantal:  
   
7. (Uel 1999)  A sílaba tônica de RECÉM está na mesma posição 
que a da palavra  
 
a) arquétipo.     b) tecem.   c) ínterim.   d) contem.    e) ruim.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
É terminantemente proibido animais circulando nas áreas 
comuns a todos, principalmente para fazerem suas necessidades 
fisiológicas no jardim do condomínio, onde pode por em risco a 
saúde das crianças que alí brincam descalças. 
(Extraído de um RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS da 
administração de um prédio.)  
 
 
8. (Ita 1999)  Assinale a opção em que os dois itens apresentam 
impropriedades com relação às normas gramaticais:  
a) (1) - Flexão de "circular" e "fazer"; (2) - emprego de "onde".    
b) (1) - Acentuação de "alí"; (2) - regência de "circular".    
c) (1) - Flexão de "comum"; (2) - emprego de "onde".    
d) (1) - Acentuação de "por" e "alí"; (2) - flexão de "comum".    
e) (1) - Acentuação de "por" e "alí"; (2) - emprego de "onde".    
   
9. (G1 1996)  Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
oxítonas:  
a) pavor - caju - situação    
b) olé - item - também    
c) criança - porém - alfinete    
d) sílaba - começou - redonda    
e) criança - purê - após    
   
10. (G1 1996)  Destaque a sílaba tônica das palavras: 
 
invejoso - alfabeto - urubu - responsável - infantil - papel - 
camponês - república  

   
11. (G1 1996)  Classifique as sílabas destacadas em TÔNICAS ou 
ÁTONAS: 
 
1) verdaDE: 
2) aliÁS: 
3) esCOla: 
4) escreverÃO: 
5) diferenÇA:  
   
12. (G1 1996)  Numere as palavras de acordo com a posição da 
sílaba tônica: 
 
(1) oxítona 
(2) paroxítona 
(3) proparoxítona 
 
(     ) televisão 
(     ) quilômetro 
(     ) janela 
(     ) tambor 
(     ) espetáculo  
   
13. (G1 1996)  Assinale a alternativa em que todas as palavras 
são paroxítonas:  
a) caju - menino - compravam    b) sozinho - Brasil - levemente    
c) órfão - órgão - menos              d) irmão - triângulo - Inglaterra    
e) damasco - válido - miúdo    
   
14. (G1 1996)  Classifique as palavras a seguir em oxítonas, 
paroxítonas ou proparoxítonas: 
 
1) péssimo: 
2) Evangelho: 
3) pãezinhos: 
4) caju: 
5) espetacular:  
   
15. (G1 1996)  Destaque do texto a seguir somente as palavras 
proparoxítonas: 
 
Aliás, não sei porque pedi aquele sanduíche ridículo. A maionese 
estava azeda e precisei procurar um médico. Da próxima vez, 
tomarei mais cuidado para não ter que ficar internada numa 
clínica novamente.  
   
16. (G1 1996)  Classifique as palavras destacadas nas frases a 
seguir, de acordo com a posição da sílaba tônica: 
a) Vivo querendo ver o tal SABIÁ que canta nas palmeiras. 
b) Tudo não passou de um EQUÍVOCO.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Nasce um escritor  
 
 O primeiro dever passado pelo novo professor de português 
foi uma 7descrição tendo o mar como tema. A classe inspirou, 
toda ela, nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca 
dantes navegados. O 5episódio do Adamastor foi reescrito pela 
2meninada. Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das 
4praias do Pontal onde conhecera a liberdade e o sonho. O mar 
de Ilhéus foi o tema de minha descrição.  
 Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na 
aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a existência de 
uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu 
que escutassem com atenção o dever que 1ia ler. Tinha certeza, 
afirmou, que o autor daquela página seria no futuro um escritor 
conhecido. Não regateou elogios. 3Eu acabara de completar 
onze anos.  
 Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do 
colégio, ao lado dos futebolistas, dos campeões de matemática 
e de religião, dos que 6obtinham medalhas. Fui admitido numa 
espécie de Círculo Literário onde 9brilhavam 8alunos mais velhos. 
Nem assim deixei de me sentir prisioneiro, sensação 
permanente durante os dois anos em que estudei no colégio dos 
jesuítas.  11Houve, porém, 10sensível mudança na limitada vida 
do aluno interno: o padre Cabral tomou-me sob sua proteção e 
colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro "As 
Viagens de Gulliver", depois clássicos portugueses, traduções de 
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ficcionistas ingleses e franceses. Data dessa época minha paixão 
por Charles Dickens. Demoraria ainda a conhecer Mark Twain: o 
norte-americano não figurava entre os prediletos do padre 
Cabral.  
 Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e 
amável. Menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por 
me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o 
mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles dois 
anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, minha 
primeira prisão. 
 
AMADO, Jorge. O menino Grapiúna. Rio de Janeiro. Record. 1987. p. 117-20.  
 
17. (G1 - ifce 2011)  Considere as afirmações abaixo e, em 
seguida, marque a opção correta.  
I. A locução verbal “... ia ler” (ref. 1) anuncia uma ação que está 
longe de acontecer.  
II. O sufixo que entra na formação da palavra “meninada” (ref. 
2) acrescenta ao radical menin um valor aumentativo.  
III. No trecho “Eu acabara de completar onze anos.” (ref. 3), a 
forma verbal está flexionada no pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo.   
IV. Estão corretamente separadas em sílabas as palavras “prai-
as” (ref. 4) e “e-pi-só-dio” (ref. 5).   
 
a) Estão corretas somente a I e a II.     
b) Todas estão erradas.     
c) Somente a III e a IV estão corretas.     
d) Apenas a III está errada.     
e) Todas estão corretas.    
  
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Velho papel pode estar com os anos contados  
 
 Já imaginou, daqui a algumas décadas, seu neto lhe 
perguntando o que era papel? Pois é, alguns pesquisadores já 
estão trabalhando para que esse dia chegue logo. 
 A suposta ameaça 7à fibra natural não é o desajeitado e-
book, mas o papel eletrônico, uma 'folha' que você carregaria 
dobrada no bolso. 
 Ela seria capaz de mostrar o jornal do dia – com vídeos, fotos 
e notícias 8atualizadas –, o livro que você estivesse lendo ou 
qualquer informação antes impressa. Tudo ali. 
 Desde os anos 70, está no ar a 5ideia de papel eletrônico, mas 
as últimas novidades são de duas semanas atrás. Cientistas 
holandeses anunciaram que estão perto de criar uma tela com 
'quase todas' as propriedades do papel: 3leveza, flexibilidade, 
4clareza, etc. 
 A novidade que deixa o invento um pouco mais palpável está 
nos transistores. No papel do futuro, eles não serão de 6silício, 
mas de plástico – que é maleável e barato. 
 Os holandeses dizem já ter um protótipo que mostra 
imagens em movimento em uma tela de duas polegadas, ainda 
que de qualidade 1'meia-boca'. 
 2Mas não vá celebrando o fim do desmatamento e do peso 
na mochila. A expectativa é que um papel eletrônico mais ou 
menos convincente apareça só daqui a cinco anos. 
 

Folha de S. Paulo, 17 dez. 2001. Folhateen, p. 10.  
 
18. (G1 - ifce 2011)  As palavras “ideia” (ref. 5), “meia” (ref. 1) e 
“silício” (ref. 6) estão corretamente divididas em sílabas na 
opção  
a) mei-a / i-de-ia / si-lí-cio         b) mei-a / i-dei-a / si-lí-cio    
c) me-ia / i-de-ia / si-lí-cio         d) mei-a / i-de-ia / si-lí-ci-o    
e) me-ia / i-dei-a / si-lí-ci-o    
   
19. (Ufsm 2006)   

 
Assinale a alternativa que contém a resposta correta em relação 
à grafia e aos fonemas dos quadrinhos 3 e 4.  
a) A palavra aqui tem um ditongo crescente, quatro letras e três 
fonemas.    
b) No terceiro quadrinho, a letra s representa um só fonema.    
c) Nas palavras acho e questão, há dois dígrafos e dois ditongos 
decrescentes.    
d) Sempre e pegadinha têm o número de sílabas diferentes, 
mas, quanto à tonicidade, recebem a mesma classificação.    
e) Na separação silábica das palavras do quarto quadrinho, as 
letras que representam os dígrafos ficam juntas na mesma 
sílaba.    
   
20. (Fgv 2002)  Cada uma das palavras a seguir apresenta 
separação silábica em um ponto. Assinale a alternativa em que 
não haja erro de separação.  
a) Transatlân-tico, in-terestadual, refei-tório, inex-cedível    
b) Trans-atlântico, o-pinião, inter-estadual, refeitó-rio    
c) Trans-atlântico, opi-nião, interestadu-al, in-excedível    
d) Transa-tlântico, opini-ão, interestadu-al, in-excedível    
e) Transatlânti-co, inter-estadual, re-feitório, inexce-dível    
   
21. (Fgv 2001)  Assinale a alternativa verdadeira.  
a) Nas palavras HISTÓRIA, ENQUANTO e TRANQUILO, 
encontramos ditongos crescentes.    
b) É correta a separação silábica de BA-LEI-A, EX-CUR-SÃO, 
TRANS-A-MA-ZÔ-NI-CA.    
c) As palavras PSEUDÔNIMO e FOTOGRAFIA têm, 
respectivamente dígrafo e encontro consonantal.    
d) As palavras ENIGMA e SUBLINGUAL são polissílabas.    
e) As palavras CHAPEUZINHO e CRISTÃMENTE são 
proparoxítonas.    
 22. (G1 1996)  Indique com a letra V se as afirmativas forem 
verdadeiras e com F, se forem falsas. 
a) ( ) As palavras monossílabas são formadas por quatro ou mais 
sílabas. 
b) ( ) O plural da palavra papel é papéis. 
c) ( ) Os substantivos que no singular são terminados em R, no 
plural, recebem o acréscimo de ES. 
d) ( ) A palavra abriu é um substantivo comum formado por duas 
sílabas. 
e) ( ) A palavra carrinho é um substantivo comum, formada por 
quatro sílabas.  
   
23. (Enem 2015)  Assum preto 
 
Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 
 
Tarvez por ignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantá mio 
 
Assum preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá 
 

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizgonzaga.mus.br. Acesso 
em: 30 jul. 2012 (fragmento). 

 
As marcas da variedade regional registradas pelos compositores 
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de Assum preto resultam da aplicação de um conjunto de 
princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a 
morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma 
mesma regra a  
a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”.    
b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”.    
c) flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá”.    
d) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”.    
e) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o poema de Carlos Drummond de Andrade. 
 
  LAGOA 
 
 Eu não vi o mar. 
 Não sei se o mar é bonito, 
 não sei se ele é bravo. 
 O mar não me importa. 
 Eu vi a lagoa. 
 A lagoa, sim. 
 A lagoa é grande 
 e calma também. 
 Na chuva de cores 
 da tarde que explode 
 a lagoa brilha 
 a lagoa se pinta 
 de todas as cores. 
 Eu não vi o mar. 
 Eu vi a lagoa...  
 
 
24. (Fgv 2009)  Observe as frases: 
 
 "Eu não vi o mar". 
 "Eu não vi Omar". 
 
Evidentemente, a segunda frase não caberia no poema pela 
construção semântica "mar × lagoa". No entanto, tomado o 
verso fora do contexto do poema, o seu entendimento poderia 
ser prejudicado. Isso decorre do fato de:  
a) a construção frasal ser semelhante, apesar de haver 
diferenciação na pronúncia das palavras.    
b) haver uma coincidência na seleção de fonemas entre as duas 
frases, o que leva à idêntica pronúncia.    
c) não haver equivalência entre os fonemas de ambas as frases, 
o que as torna bastante ambíguas.    
d) haver duas unidades linguísticas (o mar) sendo retomadas por 
uma (Omar) de pronúncia diferente.    
e) haver diferença na quantidade de letras nas duas frases, mas 
equivalência de fonemas entre elas.    
25. (Ufsm 2007)  A palavra SANGUESSUGA possui 11 letras, 8 
fonemas e 3 dígrafos; DEMOCRACIA tem 10 letras, 1 encontro 
consonantal e 1 hiato. Relacione as duas colunas a seguir e 
depois assinale a alternativa com a sequência correta. 
 
1. república 
2. hábito 
3. reeleição 
4. candidatos 
5. corrupção 
6. excessivo 
 
(     ) 9 fonemas, 1 dígrafo 
(     ) 7 fonemas, 2 dígrafos 
(     ) 8 fonemas, 1 dígrafo, 1 encontro consonantal 
(     ) 9 fonemas, 1 encontro consonantal  
(     ) 9 fonemas, 2 ditongos, 1 hiato 
(     ) 5 fonemas  
 
a) 6 - 4 - 1 - 5 - 3 - 2             b) 2 - 4 - 5 - 6 - 3 - 1    
c) 5 - 1 - 6 - 4 - 2 - 3             d) 4 - 6 - 5 - 1 - 3 - 2    
e) 3 - 5 - 2 - 6 - 4 - 1    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Verbos 
 
A professora pergunta para a Mariazinha: 

– Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. 
– Bicicreta! – respondeu a menina. 
– Não se diz “bicicreta”, e sim “bicicleta”. Além disso, bicicleta 
não é verbo. Pedro, me diga você um verbo. 
– Prástico! – disse o garoto. 
– É “plástico”, não “prástico”. E também não é verbo. Laura, é 
sua vez: me dê um exemplo correto de verbo – pediu a 
professora. 
– Hospedar! – respondeu Laura. 
– Muito bem! – disse a professora. Agora, forme uma frase com 
este verbo. 
– Os pedar da bicicreta é de prástico! 
 

ABAURRE, Maria Luiza e PONTARA, Marcela. Gramática – Texto: análise e 
construção de sentido. Volume único. São Paulo: Moderna, 2006, p. 76.  

 
26. (Upe 2015)  A compreensão do texto leva o leitor a concluir 
que  
a) a professora logrou êxito no seu intuito de ensinar a classe de 
palavras ‘verbo’.    
b) embora os alunos soubessem o assunto, optaram por 
responder incorretamente.    
c) os alunos e a professora demonstram domínio da mesma 
variedade linguística.    
d) a resposta que foi considerada correta pela professora era, na 
verdade, incorreta.    
e) somente Laura respondeu corretamente, o que demonstra 
seu domínio do assunto.    
   
27. (Fgv 2002)  Os dois hiatos das formas verbais devem ser 
acentuados apenas na alternativa:  
a) refluir, intuindo.    
b) construindo, destruido.    
c) caida, saiste.    
d) instruido, intuir.    
e) refluira, destruindo.    
   
28. (Ufal 2000)  Assinale como VERDADEIRAS as séries em que 
todos os ENCONTROS VOCÁLICOS estão corretamente 
classificados e como FALSAS aquelas em que isso não ocorre:  
(     )  pai - céu - muito - DITONGOS DECRESCENTES   
(     )  sei - muito - herói - HIATOS   
(     )  quase - equestre - equânime - DITONGOS CRESCENTES   
(     )  vem - mãe  - põe - DITONGOS ORAIS DECRESCENTES   
(     )  Uruguai - enxaguei - saguão - TRITONGOS   
   
29. (Ufsm 2000)  Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada 
uma das afirmações relacionadas à análise fonológica e gráfica 
do segmento a seguir. 
 
"Ele é especialmente sensível sobre seu excesso de peso. " 
 
(     ) O fonema /s/ está representado pelas letras (s), (c) e dois 
dígrafos, ao passo que o fonema /z/ está representado apenas 
pela letra (s). 
(     ) A letra (n) junta-se ao (e) formando um dígrafo para 
representar a vogal nasal. 
(     ) As palavras "sobre" e "seu" apresentam, respectivamente, 
um encontro consonantal e um ditongo decrescente. 
 
A sequência correta é  
a)  V - F - F.    
b)  F - V - V.    
c)  F - F - F.    
d)  V - V - V.    
e)  V - F - V.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche 
corretamente as lacunas da frase apresentada.  
 
 
30. (Uel 1998)  ......e..... são palavras em que ocorre um ditongo.  
a) Maus - Uruguai    
b) Herói - hiato    
c) País - mamãe    
d) Cautela - adeus    
e) Tio - rio    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
1Neste momento, o bordado está pousado em cima do console 
e o interrompi para escrever, substituindo a tessitura dos pontos 
pela das palavras, o que me parece um exercício bem mais difícil. 
2Os pontos que vou fazendo exigem de mim uma habilidade e 
um adestramento que já não tenho. 3Esforço-me e vou 
conseguindo vencer minhas deficiências. 4As palavras, porém, 
são mais difíceis de adestrar e vêm carregadas de uma vida que 
se foi desenrolando dentro e fora de mim, todos esses anos. 5São 
teimosas, ambíguas e ferem. 6Minha luta com elas é uma luta 
extenuante. 7Assim, nesse momento, enceto duas lutas: com as 
linhas e com as palavras, mas tenho a certeza que, desta vez, 
estou querendo chegar a um resultado semelhante e descobrir 
ao fim do bordado e ao fim desse texto, algo de delicado, 
recôndito e imperceptível sobre o meu próprio destino e sobre 
o destino dos seres que me rodeiam. 8Ontem, quando entrei no 
armarinho para escolher as linhas, vi-me cercada de pessoas 
com quem não convivia há muito tempo, ou convivia muito 
pouco, de cuja existência tinha esquecido. 9Mulheres de meia-
idade que compravam lãs para bordar tapeçarias, selecionando 
animadamente e com grande competência os novelos, 
comparando as cores com os riscos trazidos, contando os pontos 
na etamine, medindo o tamanho do bastidor. 10Incorporei-me a 
elas e comecei a escolher, com grande acuidade, as tonalidades 
das minhas meadas de linha mercerizada. 11Pareciam pequenas 
abelhas alegres (...), levando a sério as suas tarefas. (...) 
12Naquelas mulheres havia alguma coisa preservada, sua 
capacidade de bordar dava-lhes uma dignidade e um aval. 13Não 
queria que me discriminassem, conversei com elas de igual para 
igual, mostrando-lhes os pontos que minha pequena mão 
infantil executara. 

 (JARDIM, Rachel. O PENHOAR CHINÊS. 4ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1990.) 

 
31. (Unirio 1997)  Assinale a opção correta quanto ao que está 
indicado nos parênteses.  
a)  Vêm (singular: vê).    
b)  Exercício / deficiência / ambíguas (acentuam-se pela mesma 
regra).    
c)  Conseguindo (vocábulo com 2 dígrafos consonantais).    
d)  Exigem (vocábulo com 1 dígrafo vocálico).    
e)  Pousado (vocábulo com ditongo oral crescent.    
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Resolução: 
 
Resposta da questão 1: [A] A menção à presença do “i”, 
responsável por acabar com “qualquer regra”, é feita no terceiro 
parágrafo.   
Resposta da questão 2: [D] [I] Falsa. “Esta” é um pronome 
demonstrativo; caso a palavra seja acentuada na sílaba final, 
encontra-se “está”: alteram-se a tonicidade (passa de 
paroxítona à oxítona) e a classe de palavra (passa de pronome 
demonstrativo a verbo). 
[II] Verdadeira. Em “linda”, as letras “i” e “n” correspondem a 
um fonema: / ĩ /, ou seja, ocorre a nasalização do “i”, formando 
um dígrafo vocálico. Já em “quieta”, as letras “q” e “u” 
correspondem a um fonema: /k/, ou seja, forma-se um dígrafo 
consonantal. 
[III] Verdadeira. Há diferentes classes de palavras sendo 
comparadas: “pouco” é um advérbio de intensidade tanto na 
referência 4 como na 5; já “poucas” é um pronome indefinido, 
motivo pelo qual concorda com o substantivo “luas”.   
Resposta da questão 3: 01. [01] VERDADEIRO: Ambos os trechos 
são nitidamente descritivos, marcados pela ocorrência de 
adjetivos e frases nominais: Helena “era uma moça de dezesseis 
a dezessete anos, delgada sem magreza, estatura um pouco 
acima de mediana, talhe elegante e atitudes modestas.”, e 
Macabéa, “Olhou-se e levemente pensou: tão jovem e com 
ferrugem. [...] dois olhos enormes, redondos, saltados e 
interrogativos – tinha olhar de quem tem uma asa ferida – 
distúrbio talvez da tireoide”. 
[02] FALSO: “pêssego” e “física” são palavras proparoxítonas, 
portanto obrigatoriamente acentuadas; já “remédio” e 
“ordinário” são paroxítonas, acentuadas por terminarem em 
ditongo. 
[04] FALSO: “ralo”, no contexto da oração, é um predicativo do 
sujeito “o seu viver”, posto caracterizá-lo metaforicamente 
como “fraco”, “escasso”. 
[08] FALSO: o objeto direto de “tingiam” é “na”; o sujeito do 
verbo é “uns longes cor-de-rosa”, cujo núcleo é cor-de-rosa; 
“longes”, por sugerir um estado, é um adjunto adnominal. 
[16] FALSO: “pouco” é um advérbio de intensidade, relacionado 
a outro advérbio, “acima”; este, por sua vez, indica lugar, 
incidindo sobre “mediana”. 
[32] FALSO: “meio” é um advérbio de intensidade.   
Resposta da questão 4: [A] Nas palavras “até”, “pavor”, “vovó” 
e “vocês” das alternativas [B], [C], [D] e [E], respectivamente, 
não ocorre o fenômeno de redução da vogal, pois os fonemas e 
e o são tônicos. A única alternativa em que a redução acontece 
é [A]: “vermelho” e “displicentemente”.   
Resposta da questão 5: [B] A conjunção subordinativa “se” inicia 
uma oração subordinada adverbial condicional, como se afirma 
em B. As demais opções apresentam afirmações erradas, pois as 
palavras “equilíbrio”, “etários” e “inflação” apresentam 
classificações diferentes quanto a sua tonicidade: as duas 
primeiras são paroxítonas e a última, oxítona. Também o 
vocábulo “satisfeito” não está corretamente dividido, pois não 
se separam ditongos (sa-tis-fei-to) e os vocábulos “família”, 
“tendências” e “etários” apresentam ditongos orais crescentes.   
Resposta da questão 6: 1. acréscimo de fonema: metade - 
ametade; 
2. supressão de fonema: acredita - credita; rastro - rasto; 
3. deslocamento de fonema: precisão - percisão; 
4. deslocamento de acento tônico: haverá - havéra; pântanos - 
pantanos; 
5. transformação de fonema oral em nasal: assim - ansim; 
6. transformação de fonema vocálico oral em outro fonema 
vocálico oral: alemão -  alamão; sedutor - sudutor; 
7. transformação de fonema consonantal em outro fonema 
consonantal: brava - braba.   
 
Resposta da questão 7: [E]   Resposta da questão 8: [E]   
Resposta da questão 9: [A]   
Resposta da questão 10: invejoso - jo 
alfabeto - be 
urubu - bu 
responsável - sá 
infantil - til 
papel - pel 
camponês - nês 
república - pú   
Resposta da questão 11: 1) Átona 

2) Tônica 
3) Tônica 
4) Tônica 
5) Átona   
 
Resposta da questão 12: 1 - 3 - 2 - 1 - 3   
Resposta da questão 13: [C]   
Resposta da questão 14: 1) Proparoxítona 
2) Paroxítona 
3) Paroxítona 
4) Oxítona 
5) Oxítona   
Resposta da questão 15: ridículo - médico - próxima - clínica   
 
Resposta da questão 16: a) sabiá: oxítona 
b) equívoco: proparoxítona   
Resposta da questão 17: [C] As afirmações em I e II estão 
erradas, pois a locução verbal “ia ler” anuncia uma ação em um 
futuro próximo e o sufixo “ada” confere uma carga coletiva, e 
não aumentativa, ao substantivo “menino”. A indicação de 
pretérito mais-que-perfeito do indicativo e a divisão silábica das 
palavras mencionadas estão certas. Assim, a opção c) é correta.   
 
Resposta da questão 18: [B] Os ditongos pertencem a uma única 
sílaba como é apresentado na opção b): mei-a/ idei-a/ si-lí-cio.   
 
Resposta da questão 19: [D]  Resposta da questão 20: [A]   
Resposta da questão 21: [A]  Resposta da questão 22: a) ( F ) As 
palavras monossílabas são formadas por quatro ou mais sílabas. 
b) ( V ) O plural da palavra papel é papéis. 
c) ( V ) Os substantivos que no singular são terminados em R, no 
plural, recebem o acréscimo de ES. 
d) ( F ) A palavra abriu é um substantivo comum formado por 
duas sílabas. 
e) ( F ) A palavra carrinho é um substantivo comum, formada por 
quatro sílabas.   
 
Resposta da questão 23: [B] É correta a opção [B], pois os 
termos “Tarvez” e “sorto”, característicos da linguagem 
coloquial em algumas regiões rurais do Brasil, sofreram processo 
de rotacismo (fenômeno linguístico de troca do R pelo L ou vice-
versa) das formas cultas equivalentes “talvez” e “solto”.   
 
Resposta da questão 24: [B]  Resposta da questão 25: [D]   
Resposta da questão 26: [D] 
 
A pequena narrativa expõe uma situação que acontece no 
cotidiano e é normalmente objeto de crítica daqueles para quem 
a língua deve obedecer às regras da gramática normativa em 
qualquer situação, mesmo na linguagem coloquial. Na anedota, 
observa-se que nenhum dos alunos conseguiu entender o 
conceito da classe “verbo”, pois todas as respostas às perguntas 
que lhes foram formuladas apresentavam um substantivo que, 
ao ser pronunciado, revelava uma tendência natural da língua, 
denominada rotacismo: trocar o “l” pelo “r” em encontros 
consonantais. A professora não obteve sucesso na sua tentativa 
de transmitir o conceito, já que a resposta considerada correta 
era, na verdade, incorreta, como se afirma em [D].   
 
Resposta da questão 27: [C]   
Resposta da questão 28: V F V F V   
Resposta da questão 29: [D]  Resposta da questão 30: [D]   
Resposta da questão 31: [B]   
 
  
 


