
     

 

 

 

 

 

 
01. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do 

texto acima, julgue o  item. 
As palavras “líquida”, “público”, “órgãos” e “episódicas” 
obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
(   ) certo  (    ) errado 
 
02. Os termos “série” e “história” acentuam-se em conformidade 

com a mesma regra ortográfica.  
(   ) certo  (    ) errado 
 
03. "Diante desta IMINÊNCIA, todos se uniriam".  

Assinale a opção em que todos os vocábulos são acentuados 
obedecendo à mesma regra de acentuação aplicada na palavra 
em destaque: 
a) Delírios, persistência, mistério  
b) Só, cipó, demônio  
c) História, tênue, técnica   
d) Açúcar, artérias, Antártida  
e) Irresistível, mágico, afrodisíaco  
 
04. A referida justificativa para a acentuação da palavra 

destacada está incorreta em: 
a) Para familiares de suicidas, o sentimento de culpa é 
inescapável – Palavra paroxítona terminada em L. 
b) Morrer é uma certeza sobre a qual as dúvidas prevalecem – 
Palavra proparoxítona 
c) Quase ninguém sabe como, quando, onde ou de que irá 
morrer – Palavra oxítona terminada em EM. 
d) Segundo o alerta (...), da Organização Mundial de Saúde – 
Palavra paroxítona terminada em E.  
e) Negar a existência dessas ocorrências é um equívoco tão 
grande (...) – Palavra proparoxítona. 
 
05. Julgue o item que se segue, pertinentes a aspectos 

linguísticos do texto CB4A1AAA. 

A ausência de acento agudo em “ideias” ( .10) está em 
conformidade com as regras ortográficas vigentes. 
(     ) certo   (      ) errado 
 
06. Assinale a alternativa em que ambas as palavras retiradas 

do texto obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.   
a) próxima / avós   
b) porquê / cerimônia   
c) indústria / cenário   
d) circunstância / bebês   
e) pirotécnico / alguém   
 
07. Sobre a acentuação gráfica de palavras retiradas do texto, 

assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo acento se 
justifica pela presença de um hiato.   
a) aparências   
b) só  
c) até   
d) temático 
e) país 
 
08. Sobre a acentuação gráfica de palavras retiradas do texto, 

assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo acento se 
justifica pela presença de um hiato.  
a) vômitos   
b) saúde   
c) pôr 

d) consequências  
e) utensílios  
 
09. Assinale a alternativa em que a palavra é graficamente 
acentuada em razão da mesma regra de acentuação de 
“mérito”. 

a) Bênção. 
b) Saídas. 
c) Fáceis. 
d) Única. 
e) Pacú  
 
10. Assinale a alternativa em que todas as palavras retiradas do 

texto 1 obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.  
a) análise, vinícola, além  
b) acessíveis, possível, também  
c) médio, até, através  
d) agrícola, possível, subsídio  
e) câmeras, satélites, técnicas  
 
11. Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma 

regra de acentuação gráfica da palavra “física”. 
a) Países.  
b) Prática.  
c) Hábitos. 
d) Periódico.  
e) Crônica. 
 
12. Assinale a alternativa cuja palavra NÃO apresenta a mesma 

regra de acentuação gráfica da palavra “música”. 
a) Mínima. 
b) Drástico. 
c) Também.  
d) Pública. 
e) Informática. 
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