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Simulado Concurso Professor 
MORFOLOGIA  

 
1. O prefixo grego "dia-" designa: 
a) através - meio 
b) reduplicação - inversão 
c) ideia de privação - negação 
d) posição inferior - movimento para dentro. 
 
2. Indique o prefixo grego que indica posição inferior. 
a) sub- 
b) semi- 
c) peri- 
d) hipo- 
 
3. Indique a origem das seguintes palavras: arcediago - bíblia - diabo 
a) Germânica 
b) Grega 
c) Árabe 
d) Hebraica 
 
4. Neste período: "Talvez os diretores antevejam uma solução para o caso", indique o modo e o tempo do verbo. 
a) subjuntivo - presente 
b) indicativo - pretérito perfeito 
c) subjuntivo - futuro 
d) nenhuma das anteriores 
 
5. Indique a alternativa que contenha o verbo "querer" conjugado na primeira pessoal do singular do futuro do                  
presente (indicativo). 
a) Amanhã eu queria ver os cadernos. 
b) Amanhã eu quero ver os cadernos. 
c) Amanhã eu queira ver os cadernos. 
d) Amanhã eu quererei ver os cadernos. 
 
6. "Nem sempre nós ................... (ir - pretérito imperfeito do indicativo) lá com vontade."Indique a conjugação                
correta. 
a) iríamos 
b) íamos 
c) fôramos 
d) vamos 
 
7. Indique a alternativa absolutamente correta. Lembre-se de que estamos tratando agora dos verbos              
abundantes. 
a) O funcionário não deveria ter aceitado a incumbência. 
b) O funcionário não deveria ter aceito a incumbência. 
c) As duas alternativas anteriores estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
8. Indique a grafia e leitura corretas do seguinte numeral cardinal: 3.726. 
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a) Três mil, setecentos e vinte e seis. 
b) Três mil, e setecentos e vinte e seis. 
c) Três mil e setecentos e vinte e seis. 
d) Três mil, setecentos, vinte, seis. 
 
9. Marque a opção em que há erro na identificação da classe da palavra destacada. 
a) Júlia é uma executiva SEM parâmetros. - Preposição 
b) Ricardo odeia que lhe digam O que é certo. - Artigo 
c) Em tempos de mudança de ERA, é preciso estar atento. - Substantivo 
d) Os homens assistem PERPLEXOS à revolução hormonal. - Adjetivo 
 
10. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? 
a) As pesquisas eliminaram PARTE da emoção. 
b) Os BONS candidatos nem sempre são eleitos. 
c) Nas eleições há feriado NACIONAL. 
d) As GRANDES empresas patrocinam candidatos. 
e) Os resultados são dados no dia SEGUINTE. 

 
 

GABARITO 
 

                                                                           1. A 
                                                                                       2. D 
                                                                                       3. B 
                                                                                      4. A 
                                                                                       5. D 

6. B 
7. C 
8. A 
9. B 
10. A 
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Materiais para concurso por área: 
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Artes:  
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http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/ 
Geografia: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-geografia/ 
História: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-historia/ 
Matemática: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/ 
Português: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portuguesa/ 
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