
SELEÇÃO PÚBLICA PARA AS CASAS DE CULTURA 

ESTRANGEIRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARA (UFC) 

Prova de Nível — Português — Sem III 

Data da aplicação: 19/06/2022 

t5i 
FUNDAÇÃO CETREDE 

Nome: Número de Controle: 

Número Documento Identidade: 
	

Sala: 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 	INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcrlos 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. 
14. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço e aguarde o fiscal. 
1 15. 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 
2J1. 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: 

Miô 
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 assinalada. 

OBSERVAÇÕES: 
I - 	O gabarito será divulgado no sile Intps://www.ufc-coneursos.com.br/ a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II - Outras infonnações relativas á seleção estão disponíveis no endereço eletrônico: huns://www.ufc-concursos.corn.bri.  



LíNGUA PORTUGUESA 

01. Considerando a frase: "Se você não mede esforços para chegar cedo, eu também não os meço." Podemos afirmar 
corretamente que, quanto ao tempo e modo verbais, as formas destacadas nas frases estão conjugadas, respectivamente, no: 

A) presente do indicativo e presente do indicativo. 
B) presente do indicativo e presente do subjuntivo. 
C) pretérito imperfeito do subjuntivo e presente do indicativo. 
D) presente do subjuntivo e presente do subjuntivo. 

02. De acordo com a norma gramatical da língua portuguesa, passando a frase "Desiste de teus sonhos e sê infeliz!" para a 
forma negativa, obteremos: 

A) Não desiste de teus sonhos e não sê infeliz! 
B) Não desista de teus sonhos e não seja infeliz! 
C) Não desistas de teus sonhos e não sejas infeliz! 
D) Não desistes de teus sonhos e não sês infeliz! 

03. Emprego, grafia e flexão verbais estão corretos em: 
A) ao ver os animais na pista, o motorista freiou bruscamente. 
B) quando a vir novamente, darei seu recado. 
C) de tanto correr, a atleta soava até a roupa ficar molhada. 
D) as garotas anseiavam por seu baile de debutantes. 

04. Assinale a alternativa que contém uma locução verbal de tempo composto: 
A) Todos parecem estar exaustos. 
B) Tenho andado preocupado. 
C) Já está ficando tarde. 
D) Não posso esperar mais. 

05. De acordo com a norma gramatical da língua portuguesa, transpondo a frase "Fernanda sempre construía muros ao redor de 
si." para a voz passiva, obtem-se: 

A) muros sempre foram construídos por Fernanda ao redor de si. 
B) muros sempre seriam construídos por Fernanda ao redor de si. 
C) muros sempre serão construídos por Fernanda ao redor de si. 
D) muros sempre eram construidos por Fernanda ao redor de si. 

06. Acerca dos conceitos de frase, oração e período, pode-se afirmar corretamente que há frase oracional em: 
A) não desistam agora! 
B) que tarde linda! 
C) uni cafezinho, por favor! 
D) boa sorte a todos! 

07. Assinale a alternativa em que o termo em destaque é o sujeito da oração. 
A) À noite, iremos ao cinema? 
13) Chateada estava aquela menina. 
C) Quem chegou primeiro? 
D) Minha bola caiu no quintal do vizinho. 

08.No trecho da cantiga de roda: "Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar..." o verbo em destaque faria uma melhor 
correlação com a forma verbal "fosse", de acordo com a norma gramatical da língua portuguesa, se estivesse no: 

A) presente do indicativo. 
B) pretérito imperfeito do indicativo. 
C) futuro do presente do indicativo. 
D) futuro do pretérito do indicativo. 

09. Em "- Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha Agulha não tem cabeça o termo destacado é, do ponto 
de vista sintático: 

A) vocativo. 
B) sujeito. 
C) predicativo: 
D) aposto. 

10. Assinale a alternativa que contém oração cujo predicado é verbo-nominal. 
A) Os alunos saíram da sala lentamente. 
13) O chefe saiu animado da reuniào. 
C) O avião saiu no horário marcado. 
D) A melhor professora saiu da escola. 
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11.Da análise sintática da frase "A gente foge da solidão quando tem medo dos próprios pensamentos." Conclui-se 
corretamente que: 

A) apresenta duas orações, em que a primeira possui sujeito simples e a segunda, sujeito indeterminado. 
B) apresenta dois verbos, em que o primeiro é transitivo direto e o segundo, verbo intransitivo. 
C) apresenta dois adjuntos adverbiais circunstanciais, sendo o primeiro de lugar e o segundo, de tempo. 
D) apresenta dois complementos verbais, sendo o primeiro objeto indireto e o segundo, objeto direto. 

12. Assinale a alternativa em que o verbo destacado é de ligação. 
A) Marina parecia satisfeita com os presentes. 
B) Lucas ficara em casa a tarde inteira. 
C) O bebê dos Lopes já andava pela casa inteira. 
1:)) Renata e Caio estavam no restaurante. 

13. Msinale a alternativa em que todos os verbos são abundantes. 
A) Soltar, aceitar, benzer, limpar. 
B) Chegar, inserir, omitir, expulsar. 
C) 1niprimir, findar, trazer, enxugar.  
D) Prender, salvar, vender, agir. 

14. Considerando a transitividade 'verbal, assinale a alternativa na qual a classificação do verbo está correta. 
A) Os mergulhadores estavam na praiaantes da aurora. — verbo transitivo indireto. 
B) O 'garoto jamais deixou a mãe decepcionada. — verbo intransitivo. 
C) Crianças têm necessidade de carinho. — verbo transitivo direto e indireto. 
D) A garçonete nem comeu do seu bolo de aniversário. — verbo transitivo direto. 

15. Marque a alternativa na qual o termo destacado tem função de adjunto adverbial de intensidade: 
A) ASsiste-se a muitos programas degradantes. 
B) AMbos fomos alunos desta instituição. 
C) Neste ano, choveu bastante na capital. 
D) Ele vive muito bem sozinho. 

16. Nó trecho: "A penicilina foi descoberta por Alexander Fl ming, um oficial médico inglês." O termo destacado é: 
A) Complemento nominal. 
B) Agente da passiva. 
C) Adjunto adnominal. 
D) Aposto explicativo. 

17. Assinale a alternativa em cujo termo destacado é predica ivo do objeto. 
A) Chorou um choro sofrido. 
B) Achara lindos os gêmeos da vizinha. 
C) N iecessita-se de vendedora com experiência. 
D) Marta já não era escrava de ninguém! 

18.No trecho "Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então." há 
quantas orações? 

A) 1 (uma). 
B) 3 1!(três). 
C) 5 (cinco). 
D) 7 sete). 

19.0 verbo destacado em "Cada qual sabe amar a seu modo; o modo pouco importa; o essencial é que saiba amar." encontra-
se flexionado no mesmo modo e tempo que o assinalado em: 

A) "As vezes, se apaixonar é a atitude mais corajosa que alguém pode ter." 
B) "Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento." 
C) "Pretende-se que a vida dos homens seja sempre dirigida pela razão." 
D) "Há coisas que são preciosas por não durarem." 

20. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a função sintática dos termos destacados em: "Quando os pés estão 
corretos, todo o resto nos acompanha." 

A) Predicativo do sujeito e objeto direto. 
B) Objeto direto e objeto indireto. 
C) Objeto direto e sujeito. 
D) Predicativo do sujeito e sujeito. 
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