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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo, para responder às questões de 1 a 5.
Lojas de Campina Grande faturam mais
no São João que no Natal

De acordo com o que se depreende do texto, assinale a
alternativa incorreta.
(A)

A loja D’Luck de Campina Grande teve aumento de
5% nas vendas em relação a dezembro.

(B)

A festa de São João é tradicional na região.

(C)

Algumas empresas locais anteciparam o pagamento
da primeira parcela do 13º salário.

(D)

Nem todas as famílias fazem festa no Natal.

Os comerciantes de Campina Grande faturam mais na
época do São João do que no Natal. Segundo dados da
Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Campina Grande,
somente nos dias em que foi realizada a edição de 2013 do

3.

Assinale a alternativa que apresenta o gênero textual do
texto lido.

Maior São João do Mundo, o comércio da cidade, em setores

(A)

Editorial.

como vestuário e calçados, registrou um aumento de 5% nas

(B)

Notícia.

vendas, comparado ao mês de dezembro de 2012.

(C)

Carta do leitor.

(D)

Artigo de opinião.

O empresário Eduardo Lucas, da loja de confecções
D’Luck, sentiu um grande impacto este ano. De acordo com ele,

4.

as vendas da loja de Campina Grande, que vende em atacado,
teve em junho um aumento de 19% em relação a dezembro do

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os
sinônimos corretos das palavras em destaque, dentro do
contexto em que se encontram.
1

ano passado. Ele também atribui esse crescimento às Festas

principalmente em Campina Grande. Em dezembro, muitas

“[…] o comércio da cidade, em setores como vestuário e
2
calçados, registrou um aumento de 5% nas vendas,
3
comparado ao mês de dezembro de 2012.”

famílias não fazem festa. Em junho, não. Por mais humilde que

(A)

guarda-roupa / transcreveu / cotejado

seja o local, tem festa”, comentou o empresário.

(B)

vestiário / transcreveu / equiparado

Segundo a CDL, muitos lojistas consideram o período do

(C)

traje / assinalou / cotejado

Maior São João do Mundo como a melhor data para o comércio

(D)

vestiário / assinalou / equiparado

Juninas.

“A tradição

aqui no

Nordeste

é

muito

forte,
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da cidade. “Alguns dizem que o São João é o segundo Natal.
Para nós, é o primeiro Natal mesmo. É bem melhor do que o fim

5.

de ano”, comemorou Eduardo.
A expectativa da CDL quanto às vendas no período junino

1

“O órgão acredita que um dos fatores que têm
2
contribuído consideravelmente para o aumento das
3
vendas é a antecipação da primeira parcela do 13º
4
salário .”

deste ano foram todas superadas. O órgão acredita que um dos
fatores que têm contribuído consideravelmente para o aumento
das vendas é a antecipação da primeira parcela do 13º salário,
que vem sendo praticada pelo governo do estado, por algumas
prefeituras da região e por algumas empresas locais.
Portal G1-PB, 8/7/2013. Adaptado.

1.

De acordo com o que se depreende do texto, é correto
afirmar que
(A)

as vendas da festa de São João foram melhores
devido ao deslocamento da data para dezembro,
perto do Natal.

(B)

o recorde das vendas se deu apenas no atacado,
mas não no varejo.

(C)

no setor público, apenas a prefeitura de Campina
Grande antecipou a primeira parcela do 13º salário
do funcionalismo.

(D)

as vendas de vestuário e calçado foram 5% maiores
no São João de 2013 que no Natal de 2012.

Língua Portuguesa

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa cujas palavras devam ser
acentuadas, respectivamente, pelas mesmas regras das
palavras destacadas no texto abaixo.

6.
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(A)

orfa / juiza / po / joquei

(B)

reptil / circuito / chule / ponei

(C)

revolver / intuito / cos / penteie

(D)

itens / construido / reparti-las / desvario
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De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação à ocorrência de crase, leia o texto abaixo e,
em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas.
Antes de a repórter sair ___ rua, o editor-chefe pediu ___

ela que se dirigisse ___ sala de reuniões para falar ___ respeito
da reportagem ___ ser publicada no domingo, pois já estavam
___ dois meses das eleições ___ prefeitura.
(A)

a/ à/ à/ à/ a/ à/ a

(B)

a/ a/ a/ à/ à/ a/ à

(C)

à/ à/ a/ a/ à/ à/ a

(D)

à/ a/ à/ a/ a/ a/ à
2

7.

8.

9.

10.

3

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa cuja frase apresenta correta
correlação entre os pronomes e as flexões verbais.
(A)

Você gastou em bobagem todo o dinheiro que te dei?

(B)

Lembrem-se disso: jamais tentareis ao Senhor teu
Deus!

(C)

Tu te tornastes responsável pelos sentimentos que
gerastes.

(D)

Se você quer faturar os ingressos para o show, ligue
agora para nossa rádio e responda à nossa enquete!

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa em que todas as palavras estejam
grafadas corretamente.
(A)

desinteria; lampeão; berinjela; camundongo

(B)

previlégio; cachimbo; ponteagudo; curtume

(C)

hortênsia; mexerica; irrequieto; rebuliço

(D)

jaboticaba; mágua; taboada; lacrimogêneo

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa em que a regência nominal dos
termos destacados foi incorretamente aplicada.
(A)

O que os mantém vivos é a esperança de dias
melhores.

(B)

A aplicação da multa deve ser proporcional com o
prejuízo causado.

(C)

A demora em chegar poderá excluí-lo do certame.

(D)

Era evidente sua repugnância por tudo que se
referisse ao casamento desfeito.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa que apresenta o feminino correto
dos adjetivos.
(A)

evento cívico-religioso  cerimônia cívica-religiosa

(B)

ministro todo-poderoso  ministra todo-poderosa

(C)

músculo motor  fibra motor

(D)

funcionário cortês  funcionária cortesã

Língua Portuguesa

