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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TOP 10 

Orações subordinadas adverbiais 

Orações coordenadas 

Pontuação 

Regência  

Crase 

Concordância verbal 

Acentuação 

Formação de palavras 

Tipologia textual 

Figuras/funções da linguagem 

 

Entendendo o conteúdo: 

 

Quanto mais estudo, mais falo. 

 

À medida que fala, mais me confunde. 

 

Quanto menos estuda, mais erra. 

 

1) (2020 / INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE BETIM - 

MG / AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS) 

Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração 

subordinada do trecho “[...] quanto mais longe 

enxergamos, mais ao passado voltamos”, subtítulo do 

Texto 1. 

(A) Oração subordinada adverbial proporcional. 

(B) Oração subordinada adverbial consecutiva. 

(C) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(D) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

(E) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

Entendendo o conteúdo: 

 

 

 

O trânsito está péssimo, logo chegarei atrasado. 

 

 

 

Ele explicou várias vezes, mas eu não entendi. 

 

 

 

2) (2020 / INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE BETIM – 

MG / AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS) A 

reescrita do trecho “Essas galáxias muito distantes estão 

se afastando aceleradamente de nós, por isso vemos sua 

luz sempre mais avermelhada do que deveria ser.”, do 

Texto 1, mantém o sentido original quando se substitui a 

expressão em destaque por 

(A) porque. 

(B) assim. 

(C) todavia. 

(D) consoante. 

(E) não obstante. 

 

3) (2020 / INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE NOVO 

HAMBURGO – RS / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) A 

conjunção destacada em: “Eu fiquei um pouco assustada 

e com receio do que viria depois, já dei um riso meio sem 

graça e estava procurando uma desculpa para aquela 

frase nada acolhedora. Porém, os santos do dialeto me 

salvaram.” indica que a oração seguinte apresenta 

(A) algo contrário ao esperado para a situação. 

(B) uma explicação para o que aconteceu anteriormente. 

(C) uma conclusão para o fato expresso anteriormente. 

(D) uma comparação em relação à frase anterior. 

(E) a condição que potencializou o fato anterior. 
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Entendendo o conteúdo: 

 

 

 

 

Uso minhas canetas que são novas. 

 

 

 

Uso minhas canetas, que são novas. 

 

 

 

4) (2020 / INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE NOVO 

HAMBURGO - RS / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) 

Sobre o vocábulo destacado no trecho “Fiquei aliviada 

com a interpretação que ela fez da frase que, para mim, 

ele tinha dito com muita clareza.”, assinale a alternativa 

correta. 

(A) Tem a função de introduzir uma oração independente, 

que tem sentido completo quando isolada. 

(B) Faz referência ao termo anterior, “interpretação”, 

tratando-se de um elemento coesivo do texto. 

(C) Introduz uma oração explicativa. 

(D) Apresenta a conclusão do alívio sentido pela 

narradora. 

(E) Poderia ser substituído por “porque”, e o sentido da 

frase seria mantido. 

 

Entendendo o conteúdo: 

 

adjetivo X advérbio de modo 

 

 

 

 

 

 

O homem confuso 

 

 

 

O homem chegou confuso. 

 

 

 

O homem chegou devagar. 

 

 

 

A mulher fala eufórica. 

 

 

 

A mulher fala bem. 

 

 

 

Ele estuda concentrado. 

 

 

 

6) (2020 / INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE NOVO 

HAMBURGO - RS / SECRETÁRIO DE ESCOLA) Assinale 

a alternativa em que a palavra destacada seja um 

advérbio que indique uma circunstância de modo. 

(A) “Embaixo delas, está escondida a destruição como 

uma lembrança dolorosa.” 

(B) “Sentiu uma nostalgia distante o invadir lentamente.” 

(C) “As palavras estavam caladas.” 

(D) “Aconteceu quando os glaciais se esvaneceram em 

uma queixa interminável...” 

(E) “Trêmulo, contemplou a semente diminuta que havia 

guardado tanto tempo.” 
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Entendendo o conteúdo: 

 

 

 

 

A candidata estudou ontem. 

 

 

A candidata ontem estudou. 

 

 

Ontem a candidata estudou. 

 

 

A candidata estudou à noite. 

 

 

A candidata à noite estudou. 

 

 

À noite a candidata estudou. 

 

  

6) (2020 / INSTITUTO AOCP / PREFEITURA DE NOVO 

HAMBURGO - RS / SECRETÁRIO DE ESCOLA) 

Considerando as vírgulas utilizadas em “O velho narrador, 

embaixo do último baobá, contou uma lenda antiga.”, 

assinale o que for correto. 

(A) Foram usadas para isolar um vocativo, isto é, um 

chamamento. 

(B) Isolam uma frase que caracteriza “o velho narrador”. 

(C) Separam uma oração independente, que possui 

sentido completo. 

(D) Demarcam um adjunto adverbial de lugar que não está 

na ordem direta da oração. 

(E) Isolam uma circunstância que indica o tempo em que o 

velho narrador contou a lenda. 

 

7) (2014 / INSTITUTO AOCP / EBSERH / UFPB - 

MÉDICO NUTROLOGISTA) Em “Em 2007, o maior grau 

de perigo era ‘alto’...”, a vírgula, de acordo com a 

gramática tradicional, é 

(A) facultativa, pois se trata de adjunto adnominal 

deslocado. 

(B) obrigatória, pois se trata de adjunto adverbial em 

posição antecipada. 

(C) facultativa, pois se trata de aposto, termo considerado 

informação acessória à oração. 

(D) obrigatória, pois se trata de vocativo, termo 

considerado informação essencial à oração. 

(E) facultativa, pois se trata de aposto, termo considerado 

informação essencial à oração. 

 

 

 

 

 

 


