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QUESTÕES SELECIONADAS 2
1. (UFPR) Considere o seguinte trecho:
Mais uma vez foi realizada a tradicional festa do dia do Índio na T.I. Kaxarari, localizada em Extrema de
Rondônia, ________ de 400 km de Porto Velho. Com a presença de diversas lideranças indígenas, reuniramse na aldeia Paxiuba no sábado (20) para atividades culturais e esportivas. Os estudantes Kaxararis realizaram
duas encenações teatrais. Uma contando a lenda do início da formação do povo Kaxarari e seus clãs. Na
outra, reportaram a aproximação do homem branco ________ de 80 anos na região do rio Purus em Labrea.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a) a cerca – há cerca.

c) há cerca – cerca.

b) acerca – a cerca.

d) cerca – acerca.

e) há acerca – há cerca.

2. (UFPR) Assinale a alternativa escrita de acordo com a norma padrão.
a) As articulações são mais suscetíveis aos sangramentos porque são áreas mais instáveis e estão mais
expostos a traumas.
b) As regulagens das fileiras segunda e terceira de assentos são feitas também eletricamente, por meio de
botões posicionados na lateral do porta-malas. c) Na aplicação de uma pequena voltagem de estimulação no
cérebro, quando feito durante o sono de jovens adultos saudáveis, é possível ver a ampliação das ondas
cerebrais, dobrando os benefícios na retenção de memória e aprendizado.
d) Embora um ou outro conselho tenham melhorado a sua transparência e disposto algumas coisas a mais no
site, nós vemos que ainda há muitas informações que ainda não está presente.
e) No cardápio é possível encontrar um delicioso menu que prestigia as comidas mexicana e árabe, garantindo
ainda um verdadeiro toque brasileiro, que deixam os pratos ainda mais saborosos.

3. (UFPR) Considere o seguinte trecho:
É um processo fundamental _______ vida, mas não é nada simples. Tanto que, durante _______ evolução,
animais primitivos – como os vermes que viviam _______ 600 milhões de anos – foram desenvolvendo uma
rede de neurônios no sistema digestivo.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:
a) à – a – há.

b) a – a – a.

c) a – à – há.

d) à – à – à.

e) a – à – à.

1

Questões Selecionadas 2
João Bolognesi

Língua Portuguesa

4. (UFPR) Assinale a alternativa escrita de acordo com as regras de concordância verbal.
a) 55% dos entrevistados menciona que os animais de estimação melhoram o seu estado de saúde e
proporcionam mais relaxamento para sua vida.
b) Embora exista limitações, as células saudáveis vizinhas às afetadas podem assumir parte da função dos
neurônios danificados.
c) Algumas situações, como a separação dos pais, uma mudança de residência, cidade ou escola, ou até
mesmo o luto, pode desencadear um quadro de estresse na criança.
d) Nas atividades prazerosas, há mecanismos cerebrais que trabalham a favor da concentração, pois mantém
o sujeito em um estado mental agradável.
e) Os lapsos de memória são comuns e não significam, obrigatoriamente, a existência de doenças.

5. (UFPR) Considere o seguinte trecho:
Cabe à Divisão de Manutenção a vistoria periódica e a substituição de peças quando ________
necessidade, mas o serviço não ________ ser realizado enquanto a luz vermelha se ________ acesa.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.
a) haver – podendo – manter.
b) haverá – pode – mantém.
c) houvesse – podia – mantenha.
d) há – poderia – mantivesse.
e) houver – poderá – mantiver.
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