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30 QUESTÕES COMENTADAS DE PORTUGUÊS
Este livro de português foi elaborado pelo Professor Leo com intuito de ajudar os
concurseiros e estudantes a fixar melhor os conteúdos gramaticais por meio de dezenas de
questões comentadas. Com este livro, você será capaz de revisar várias regras tgramaticaisl
por meio dos comentários feitos pelo Professor Leo.
O e-book é composto de mais de 30 questões de provas de concursos anteriores,
com isso, você consegue comprender o que é cobrado. Todas as questões apresentam o
gabarito no final de cada matéria. Após cada questão, há um comentário sobre resposta
correta, facilitando ainda mais a compreensão do aluno.
Para você que comprou o livro e que é aluno online do nosso curso
www.portuguesplay.com.br, damos-lhe todo suporte possível para tirar dúvidas por meio
de e-mail ou pelo whatsApp: 37-98806-3373.
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CLIQUE AQUI PARA CONHEÇER NOSSO SITE E
FAZER CURSOS GRÁTIS DE CRASE
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QUEM É O PROFESSOR LEO
Aos 13 anos de idade, eu morava sozinho, passei muitas dificuldades na vida, porém sempre
sonhava ser um homem bem sucedido. Embora não tivesse a menor chance, já que eu e meus irmãos de
12 e 14 anos vivíamos sós e éramos os mais pobres de toda a família. Perdi o contato com minha mãe
quando eu ainda era criança, chorei muito pela ausência dela e também a falta de um pai presente nos
momentos difíceis pelos quais eu e meus irmãos passávamos. Trabalhava como servente de pedreiro
quando eu tinha 14 anos e fui caseiro para que pudesse ganhar dinheiro para pagar o aluguel, a comida,
minhas roupas, a luz e água, ou seja, a vida me tornou homem muito cedo e aprendi a ser responsável...
Aprendi também uma grande virtude com meu pai: a honestidade.
Vim para Divinópolis aos quase 17 anos, por intermédio de minha “querida” tia, a quem devo
muito ... Comecei a trabalhar em um sítio como caseiro, lá morava sozinho, e meus sonhos continuavam
dentro de mim, apesar de as circunstâncias serem totalmente contrárias. Voltei para a escola, uma vez
que eu tinha parado os estudos no ensino médio; em pouco tempo fiz o supletivo e terminei o segundo
grau. Com 20 anos, fui para a cidade e comecei a trabalhar como porteiro em uma escola. Logo pensei
em fazer uma faculdade, porém sabia que o salário que ganhava não daria para arcar com todos os
custos - você já deve ter vivido isso - eu que pagava todos os meus gastos e ganhava apenas um salário
mínimo como milhões de brasileiros. Ficava devendo 6 meses e, quando chegava a matrícula,
renegociava as atrasadas e ficava devendo o semestre atual - meu jeitinho brasileiro. Uma vez ouvi uma
“doce frase” de um companheiro: “não damos conta, vamos desistir`. No entanto, eu não desisti, fui em
frente e derramei muitas lágrimas como você. Chegou o dia da formatura e lá se encontravam algumas
pessoas que viram um jovem, que talvez nada seria, tornando-se um graduado em letras. Para mim,
mais uma conquista; para muitos, um milagre.
Comecei a lecionar na escola onde eu era porteiro e em pouco tempo fiz uma parceria com o
dono dela, começando, então, a ganhar 30% de cada aluno matriculado no curso de português. Pouco
tempo depois, lancei meu primeiro livro (Resumão de Português), que em um ano consegui vender mil
livros. Isso me deixou contente, muito contente. Montei um site logo depois e lancei outros livros e
cursos em DVD. Poucos anos depois, fiz parceria com uma escola em que eu passara a ganhar 70% de
cada aluno matriculado. Três anos depois, montei meu próprio curso, finalmente, eu me tornei um
empreendedor. Aprendi que para o sucesso, bastava apenas andar degrau por degrau para se chegar ao
topo. Quem diria, de um servente, um caseiro, um vendedor de salgadinhos e picolés, que viveu grande
parte de sua vida sem o auxílio dos pais, nasceu O PROFESSOR LEO. Hoje não tenho do que reclamar.
Não importa a profissão escolhida, mas sim o quanto se dedica a ela. Antes de vencer as pessoas, os
problemas, as circunstâncias, vença a si mesmo, pois aí está seu pior inimigo.
MAS, não foi mérito meu: Sempre existiu um SER muito grandioso que nunca me abandonou em
minha trajetória e em quem eu sempre confiava, e que sempre plantava em mim o desejo de crescer
como pessoa; seu nome você já sabe. A ELE toda HONRA, GLÓRIA E PODER.
OBRIGADO, DEUS - CRIADOR DE TODAS AS COISAS...

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3:16
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A PRÁTICA LEVARÁ VOCÊ À PERFEIÇÃO.
1. "Tem andado alegre, como sempre; é uma
tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum
peralta da vizinhança, que case com ela”. Há,
no texto, quantos dígrafos consonantais?
a) 4
b) 6
c) 3
d) 5
e) 2

Comentário: “tontinha, aquilo, vizinhança, que”,
esses são os dígrafos consonantais.
2. Todos os vocábulos são hiatos em:
a) proporcionar / duas / noite
b) especial / reinou / categoria
c) reúne / iniciado / distribuídos
d) instituições / beneficiar / terceiro

Comentário: Lembre-se de que o hiato é a
separação de vogais: “re-ú-ne” - “i-ni-ci-a-do”
-“dis-tri-bu-í-dos”.

3. Marque a alternativa errada sobre a palavra
"churrasqueira":
a) apresenta 13 letras e 10 fonemas
b) apresenta 3 dígrafos: ch, rr, qu
c) divisão silábica: chur-ras-quei-ra
d) paroxítona e polissílaba
e) apresenta o tritongo: uei
Comentário: O termo “uei” não forma tritongo,
já que o “u” não apresenta som. O tritongo
ocorre quando há três vogais juntas e
pronunciadas. Note que o “qu” tem som de “k”:
“xuraskeira”, ocorrendo um dígrafo.

4. Há erro de separação silábica em:
a) de-se-nho, po-vo-ou, fan-ta-si-a
b) di-á-rio, a-dul-tos, can-tos, pla-ne-ta
c) per-so-na-gens, po-lí-cia, ma-gia
d) con-se-guir, di-nhei-ro, en-con-trei
e) pais, li-ga-ção, a-pre-sen-ta-do

Comentário: Deve-se separar o hiato “ma-gi-a”.
Note que não há acento na vogal anterior,
formando um hiato.
5. Acentuam-se as palavras pelas mesmas
regras de “conferência, razoável, países e
será”, respectivamente, são:
a) trajetória, inútil, café e baú
b) exercício, balaústre, níveis e sofá
c) necessário, túnel, infindáveis e só
d) médio, nível, raízes e você
e) éter, hífen, propôs e saída
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Comentário: O termo “médio” é acentuado por
ser uma paroxítona terminada em ditongo; o
termo “razoável” é uma paroxítona terminada “l”;
o termo “raízes” recebeu acento por se tratar de
um hiato; a palavra “você” é uma oxítona.

6. Segundo o Novo Acordo Ortográfico, apenas
uma alternativa abaixo contém ERRO:
a) Os engenheiros vem amanhã à tarde.
b) O médico recebeu o título de herói.
c) Acreditava-se que a gravura era joia rara.
d) O excesso de geleia provocou enjoo.
e) A feiura era tanta que desencorajou-o.

Comentário: O verbo “vir” tem seu plural com
acento circunflexo quando o sujeito estiver
também no plural: “Os engenheiros vêm...”. Não
se acentuam mais os ditongos abertos em “joia,
geleia"; perdeu o acento o termo “oo”; e hiato na
segunda sílaba após ditongo.
7. Marque o item em que o processo de
formação da palavra foi corretamente indicado
entre parênteses:
a) dia a dia (aglutinação)
b) terça-feira (justaposição)
c) felizmente (derivação parassintética)
d) recomeçar (derivação sufixal)
e) capacidade (derivação prefixal)
Comentário: Ocorreu a união de palavras sem
a perda de elementos. Note que temos “terça +
feira”, ao uni-las, não há perda de letra. Por isso
temos uma composição por justaposição.

8. São escritas com “Z” todas as palavras da
seguinte alternativa:
a) reali___ar / pesqui___ar / fiscali___a
b) r generali___ar / utili___ar / u___ar
c) avi___ar / enrai___ar / legali___ar
d) hospitali___ar / civili___ar / a___ar
e) arbori___ar / anali___ar / suavi___ar
Comentário: Uma dica é sempre tentar reduzir
a palavra, caso na raiz não haja a letra "s", os
derivados serão grafados
com "z": hospital =
hospitalizar, civil = civilizar, azar. São grafadas
com "s": pesquisar, usar, avisar, analisar.

9. Quais os pronomes completam as lacunas:
I. Não imagino o lugar ____chegaremos.
II. Pouco importa o lugar ______ vamos.
a) aonde – aonde
b) onde – aonde
c) aonde – onde
d) onde – onde
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Comentário: O verbo "chegar" denota ideia de
movimento, logo deve ser empregado "aonde".
Uma dica é sempre gravar "a = andar", o qual
estará ligado ao verbo. O verbo "ir" também
apresenta ideia de movimento. Por isso,
deve-se empregar "aonde".

10. Na voz passiva: "Os
orientarão os alunos." ficará:
a) haverão de orientar
b) terão orientado
c) haviam orientado
d) serão orientados
e) orientaram-se

pesquisadores

Comentário: O verbo “orientarão” se encontra
no futuro, logo o verbo “ser” ficará no futuro do
presente, ou seja: “serão”. Como há apenas um
verbo na ativa, empregamos dois na passiva.
Caso quisesse transformar para a passiva
sintética, teríamos: “Orientar-se-ão os alunos.”
Note que nesse último caso deve ocorrer a
mesóclise.

11. Observe as frases que seguem:
I- João é mais tímido do que Paulo. Este ainda
que arrisca a dar alguns palpites.
II- Em 1944 ainda havia guerra. Esta época
trouxe muitas tristezas a nós.
III- Esses dados que tenho aqui, não os
revelarei a ninguém.
a) Somente I está correta.
b) I e II estão corretas.
c) Todas estão incorretas.
d) Apenas a II está correta.

Comentário: I. Quando houver dois termos, o
pronome “este" se refere ao segundo elemento.
II. Quando o tempo for remoto, ou seja, o que
aconteceu há muito tempo, emprega-se
“Naquela época...”. III. Como há o advérbio
“aqui”, emprega-se o pronome demonstrativo
“Estes dados que tenho aqui…”.

12. Preencha as lacunas corretamente:
1. Cientifico-_____de que tudo.
2. Poucos_____ entendem.
3. Meus primos______ obedecerão.
a) o - o - lhe
b) lhe - lhe - lhe
c) o - o - o
d) o - lhe - lhe
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Comentário: I. Quando houver a preposição
“de”, deve-se empregar o pronome oblíquo “o”.
Isso ocorre com os verbos: “cientificar,
comunicar, avisar, informar, certificar”, dado que
um complemento é objeto direto e o outro objeto
indireto. Com esses verbos, não se emprega
“lhe" e “de" juntos. II. Basta fazer a troca do
pronome “o” pelo pronome reto “ele”: “Poucos
entendem ele.” III. O verbo “obedecer” pede o
pronome oblíquo “lhe”.

13. A alternativa que apresenta erro em relação
ao pronome:
a) Você não devia calar-se.
b) Não lhe darei qualquer informação.
c) O filho não o atendeu.
d) Se apresentar-lhe os pêsames, faço-o.
e) Ninguém quer aconselhá-lo.
Comentário: Quando o “se” apresentar uma
hipótese, ou seja, uma possibilidade, ele será
uma conjunção condicional, exercendo função
de palavra atrativa. Logo, o pronome “lhe” deve
ficar antes do verbo: “Se lhe apresentar os
pêsames, faço-o discretamente”.

14. O sujeito destas orações respectivamente
são:
"Faz dez anos que cheguei aqui."
a) Sujeito oculto e simples
b) Sujeito simples e simples
c) Sujeito indeterminado e oculto
d) Oração sem sujeito e elíptico

Comentário: Oração Sem Sujeito: é formada
apenas pelo predicado e articula-se a partir de
um verbo impessoal: fazer = a tempo
decorrido. Quando o pronome reto "eu" se
esconder no verbo, teremos um sujeito oculto,
ou seja, elíptico.

15.
Os
termos
destacados
respectivamente:
“A menina não a agrada.”
“A cozinheira serve-lhe comida.”
a) Objeto direto / Objeto indireto
b) Objeto direto / Objeto direto
c) Objeto indireto / Objeto indireto
d) Objeto indireto / Objeto direto

são,
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Comentário: Objeto direto é o termo que
completa o sentido do verbo transitivo direto,
ligando-se a ele sem o auxílio necessário da
preposição. O objeto direto pode ser constituído
pelos pronomes oblíquos "o, a, os, as, me, te,
se, nos, vos". Quando puderem ser substituídos
pelos pronomes retos: eu, te, ele, nós, vós, eles.
Objeto Indireto é o termo que completa o
sentido de um verbo transitivo indireto. Vem
sempre regido de preposição clara ou
subentendida. Atuam como objeto indireto os
pronomes: "lhe, lhes, me, te, se, nos, vos". Eles
podem ser trocados por "a ele, a eles, a mim, a
ti, a si, a nós, a vós".

16. O complemento nominal está em:
a) “...acompanho a caça aos leitores...”
b) “...manter um veículo em vida.”
c) “... entrada dos jovens para a mídia...”
d) “...se fadigam das mesmices...”
e) “...a violência deve ser combatida pelo
cidadãos...”

Comentário: Complemento nominal é o termo
que completa o sentido de uma palavra que não
seja verbo. Assim, pode referir-se a
substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre
por meio de preposição. Note que “aos leitores”
completa o substantivo “a caça”.

17. Assinale a alternativa em que o sinal
indicativo de crase é facultativo:
a) “... só puderam se desenvolver na Terra
graças à nossa grande lua...”
b) “... planetas semelhantes à Terra e com
vida...”
c) As viagens à Lua foram interrompidas.
d) Os cientistas se referiram à influência que a
Lua exerce sobre a Terra.
e) A Lua que vemos brilhar, à noite, no céu,
possui propriedades incontáveis.

Comentário: A crase é facultativa em três
casos: antes de pronomes possessivos
adjetivos femininos no singular; após a
preposição “até”; antes de nomes de “mulheres”.
Lembre-se de que se deve analisar também a
regência do verbo.
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18. Cientistas em todo o mundo dedicam-se ......
pesquisas com células-tronco, destinadas ......
combater certas doenças degenerativas, que
trazem sofrimento ...... uma grande parte da
população.
a) à - a - a
b) à - à - a
c) a - a - a
d) a - à - à
e) a - a - à

Comentário: Não há crase quando não houver
concordância entre o “a” e a palavra posterior
“pesquisas”, nesse caso, o “a” é meramente
uma preposição; não se emprega crase antes
de verbo no infinitivo “combater”; não há crase
antes de artigo indefinido “um, uma”.

19. Preenche corretamente as lacunas:
Ela estava _____ irritada e, à ______ voz, com
_______razões, dizia ____ desaforos.
a) meio – meia – bastantes – bastantes
b) meia – meia – bastante – bastante
c) meia – meia – bastantes – bastantes
d) meio – meia – bastante – bastante
e) meio – meia – bastante – bastantes

Comentário: Lacuna 1: “meio” função de
advérbio. Lacuna 2: “meia” função de numeral
equivalendo à “metade”. Lacuna 3: “bastantes”
função de adjetivo e por isso concordar com
“razões”. Lacuna 4: “bastantes” concorda com
“desabafos”.

20. De acordo com a norma padrão da língua, a
regência verbal está correta em:
I. Muitos dos que assistiram o simpósio sobre
reciclagem saíram desapontados.
II. Muitos catadores simpatizam com os projetos
da prefeitura.
III. A comunidade visa uma política mais
eficiente para a destinação do lixo.
IV. Alguns moradores aspiram uma cidade mais
limpa.
a) I
b) II
c) III
d) I e III
e) II e IV

Comentário: I. “assistiram ao simpósio…”. II.
Não se empregam os pronomes “se, me, nos”
com o verbo “simpatizar”. III. “visa a uma...”,
pois está no sentido de “almejar”; não há crase
por causa do artigo indefinido “uma”. IV.
“aspiram a uma...”, pois está no sentido de
“almejar”; não há crase por causa do artigo
“uma”.
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21. Na passagem “...há apenas cadáveres e
ruínas.” Substituindo-se o verbo “haver” pela
locução verbal, tem-se:
a) pode existir
b) há de haver
c) hão de haver
d) deve existir
e) devem haver

Comentário: São invariáveis as locuções “há de
haver, deve haver, pode haver”; já nas locuções
“pode existir, há de existir, deve existir”, o verbo
deverá concordar com o sujeito. Isso vai
depender do núcleo do sujeito: “Devem existir
duas vagas”, “Deve existir uma vaga.”

22. Marque a opção correta com relação à
concordância verbal:
a) Multa-se os veículos que ultrapassarem o
sinal vermelho.
b) Chegou à delegacia, muito nervosos, os dois
envolvidos no acidente.
c) Mais de uma pessoa conseguiram reaver a
carteira de habilitação.
d) Haviam vários motoristas que dirigiam sem
habilitação.
e) Manifestaram-se contra a Lei Seca todos os
que costumavam dirigir alcoolizados.
Comentário: O verbo “manifestaram” concorda
com o sujeito “todos”; e o verbo “costumavam”
concordar com o pronome oblíquo “os"”
podendo ser substituído pelo pronome aqueles”.
Essa concordância se dá por causa do pronome
relativo "que".

23. O período abaixo é: “Os infelizes tinham
caminhado o dia inteiro, estavam cansados e
famintos.”
a) simples
b) coordenado
c) subordinado
d) coordenado e subordinado
e) absoluto

Comentário: As orações, no entanto, não
mantêm entre si dependência gramatical, são
independentes. Existe entre si, evidentemente,
uma relação de sentido, mas do ponto de vista
sintático, uma não depende da outra. A essas
orações independentes, dá-se o nome de
orações
coordenadas, que podem ser
assindéticas ou sindéticas.
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24. Aqui a lei também vai funcionar, porque
existe um apoio geral não só da população, mas
dos próprios fumantes. A expressão e a palavra
sublinhadas nessa frase conferem aos termos
da oração a que pertencem uma relação:
a) aditiva
b) alternativa
c) conclusiva
d) consecutiva

Comentário: A conjunção aditiva tem como
objetivo acrescentar informações; as conjunções
mais comuns são: e, nem, mas também, não só,
como também, além de. Perceba que há apoio
da população e também dos fumantes. A
conjunção “mas" antecedida por “não só”
exercerá a função de adição.

25. Encontre a oração adjetiva restritiva:
a) O negro que discursava, sorri.
b) O triste é que não era uma planta qualquer.
c) Só imponho uma condição: que não volte.
d) Meu irmão saiu ontem.
e) Sabe-se que o resultado foi positivo.

Comentário:Toda oração adjetiva apresenta
pronome relativo e não apresenta vírgula antes
do pronome relativo.

26. As orações são predicativas, exceto em:
a) A ocasião é quem faz o ladrão.
b) Ela é quem nos auxilia em tudo.
c) A vantagem é que ele é experiente.
d) Meu sonho sempre foi que ele viesse.
e) Tudo era verdade na festa.

Comentário: Trata-se apenas de um período
simples, não podendo ser classificada como
oração subordinada. Toda oação predicativa
apresenta (sujeito + verbo de ligação + que).

27. “O tédio, portanto, foi um produto de luxo, e
isso até tão recentemente que Baudelaire, para,
há meio século e meio, descrevê-lo,
comparou-se ao rei de um país chuvoso [...]” O
termo destacado apresenta uma ideia de:
a) causa
b) concessão
c) conclusão
d) Consequência

Comentário: A conjunção "portanto" equivale às
conjunções "logo, então, sendo assim, por
conseguinte", apresentando valor de conclusão,
uma vez que finalizam a ideia anterior.
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28. “No fim do ano passado, a população
mundial atingiu sete bilhões...” A vírgula foi
utilizada para:
a) separar vocativo
b) apontar enumeração
c) intercalar conjunção
d) marcar inversão
e) indicar elipse

e) Pensei que não mais virias.
Comentário: Deveria empregar uma vírgula ou
os dois pontos por se tratar de uma oração
adjetiva. Além disso, emprega-se o ponto e
vírgula quando uma oração é independente da
outra, o que não é o caso da frase.

30. A frase que NÃO foi corretamente pontuada:
a) Nunca se esqueça de que, quando tudo lhe
parece perdido, o futuro permanece.
b) O presidente, havia dito que, quando
terminasse a reunião, daria atenção a ELE.
c) Todo homem tem três caracteres: o que ele
exibe, o que ele tem e o que ele não tem.
d) Apesar do verão, a temperatura continua
baixa no alto da serra.
e) Céu, mar, terra, rios, sol, plantas, animais,
tudo é constituído dos mesmos elementos.

Comentário: Note que a frase está invertida,
por isso o termo “No fim do ano passado”
recebeu uma vírgula. A ordem da frase é: “A
população mundial atingiu a marca de sete
bilhões de pessoas no fim do ano passado.”
Então, se a frase estiver na ordem direta, não
haverá vírgula; mas se houver a inversão do
adjunto adverbial, ocorrerá a vírgula quando o
adjunto adverbial for extenso.

29. Assinale a alternativa em que a pontuação
do período é incorreta:
a) Só te peço isto: que não demores.
b) A raposa, que é matreira, enganou o corvo.
c) Mal ele entrou, todos se retiraram.
d) A cartomante fez uma só previsão; que ele
ainda seria feliz.

Comentário: Não se separa o sujeito do verbo,
logo a forma correta seria: “O presidente havia
dito que quando...”
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