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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 	INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 20 (VINTE) questões de múltipla escolha. Se este estiver incompleto ou 

apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de três horas, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova 

- e ao preenchimento da folha de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço O aguarde o fiscal. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário previsto 

para a conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

2 	CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 
2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.2. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

2.3. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas] 
2.4. Fatores que anulam uma questão: 

2.4.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.4.2. questão com rasura; 
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assina ada. 

OBSERVAÇÕES: 
- 	O gabarito será divulgado no site luips://www.ufc-eoncursos.coni.br  a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 

II - Outras informações relativas à seleção estão disponíveis no endereço eletrônico: lutps://www.ufc-concursos.com.br/.  



LÍNGUA PORTUGUESA 

01. Em qual das frases a seguir há uma palavra que contém um prefixo indicando duplicidade? 
A) Somente na velhice, tornei-me ambidestro. 
B) O homem passou a vida circunscrito à sua pequena cidade. 
C) Podemos dizer que ele era um cantor, no mínimo, excêntrico. 
D) O portão estava obstruido e impediu a saída dos torcedores. 

02. Assinale a alternativa em que as palavras são todas cognatas. 
A) Apedrejar, pedregulho, pendente. 
B) Copa, incorporar, corpinho. 
C) Poeirento, possante, poeirada. 
D) Marear, marinha, maresia. 

03. Indique a alternativa cuja palavra é formada pelo processo de derivação parassinté ca. 
A) Chatice 
B) Enraivecer 
C) Inadiável 
D) Vinagre 

04. Indique a alternativa em que há classificação correta dos elementos morficos da palavra em negrito no seguinte enunciado: 
"Se nós chorássemos, talvez eles nos dessem a devida atenção". 

A) chor: tema. 
B) chora: radical. 
C) sse: desinência do Imperfeito do Subjuntivo. 
D) mos: desinência da 22  pessoa do plural. 

05. indique a alternativa que apresenta adjetivo cujo superlativo absoluto sintético se forma da mesma maneira que na palavra 
"frio". 

A) Doce. 
B) Nobre. 
C) Público. 
D) Simples 

06. Assinale a alternativa em que está correta a forma do aumentativo sintético da palavra indicada. 
A) Casa — casebre. 
B) Grão — granulo. 
C) Nó — nódulo. 
D) Copo — copázio. 

07. Em muitas ocorrências, por meio da estrutura da palavra, pode-se identificar a classe a que ela pertence. Assinale a 
alternativa em que há uma correta associação entre o sufixo destacado e a classificação da palavra. 

A) Fraternidade [-dade] = ADJETIVO 
B) Gostoso [-oso] = NUMERAL 
C) Felizmente [-mente] = ADVÉRBIO 
D) Plantação [-ção] = VERBO 

08.0 mesmo processo de formação da palavra "nacionalismo" é observado em: 
A) entrelinha. 
B) desfazer. 
C) chuvisco. 
D) anoitecer. 

09. Assinale a alternativa em que a palavra apresenta consoante de ligação. 
A) Habilidade. 
B) Gasômetro. 
C) Inseticida. 
D) Paulada. 

10. Faz o plural como "beija-flor" o vocábulo: 
A) porta-bandeira. 
B) tenente-coronel. 
C) baixo-relevo. 
D) mau-caráter. 
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11. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são concretos. 
A) Beijo, boca, gratidão. 
B) Criatividade, anjo, gato. 
C) Fada, abajur, cachorro. 
D) Dente, bola, lealdade. 

12. Assinale a oração em que o termo destacado é um adjetivo: 
A) Seu bom desempenho lhe rendeu uma promoção. 
B) O bom da vida é ser feliz. 
C) Fizeram testes para separar os bons dos maus. 
D) O pai sempre o aconselhou a andar com os bons 

13. Em "Os jogadores brasileiros já foram os melhores do mundo." os melhores encontra-se no grau: 
A) superlativo absoluto sintético. 
B) superlativo absoluto analítico de superioridade. 
C) superlativo relativo de superioridade. 
D) comparativo de superioridade. 

14. Assinale a alternativa em que a forma superlativa absolu 
A) Comum — comunismo 
B) Magro — magrinho 
C) Pessoal — íntimo 
D) Humilde — humílimo 

a sintética do adjetivo está correta. 

 

15.No trecho "A Artista Giselle Beiguelman criou plantas com inteligência artificial para questionar esse 
organização colonial." Os termos em negrito são respect vamente: 

A) artigo, preposição, numeral. 
B) artigo, preposição, pronome. 
C) preposição, contração, pronome. 
D) artigo, preposição, preposição. 

sistema de 

 

16."O cantor cearense Belchior morreu no dia 30 de abril de 2017, aos 70 anos, mas suas músicas - muitas delas gravadas 
nos anos 1970- reverberam até hoje." As palavras em negrito são, respectivamente: 

A) adjetivo, substantivo, preposição e pronome. 
B) substantivo, pronome, numeral e adjetivo. 
C) substantivo, adjetivo, preposição e pronome. 
D) pronome, substantivo, preposição e pronome. 

17. Considerando a norma-padrão da língua portuguesa, ouço do pronome pessoal está correto em: 
A) Ontem me avisaram que a entrega do meu carro novo atrasaria. 
B) Me orgulho de ser brasileiro. 
C) Quem contou-te essa história? 
D) Ela nunca preocupou-se com dinheiro. 

18. Identifique a oração em que a palavra "certo" é pronome indefinido. 
A) Eu tenho o trabalho certo para você. 
B) É sempre necessário fazer o certo. 
C) A encomenda tem dia certo para chegar. 
D) Certo dia, ele apareceu de surpresa no meu trabalho. 

19. Assinale a alternativa em que todos as palavras são substantivos sobrecomuns. 
A) Cônjuge, vítima, tabelião 
B) Indivíduo, criança, ente 
C) Algoz, criatura, ermitão 
D) Cliente, pessoa, bonachão 

20. Identifique a alternativa em que todas as formas de plural estão corretas: 
A) Botões, escrivães, rapagões 
B) Cidadãos, bençàos, espiãos 
C) Lampiões, balãos, limões 
D) Pães, tabeliàos, capelães 
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