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Simulado Concurso Professor 
PORTUGUÊS - ADJETIVOS  

 

1 - Marque o item em que o termo "cego" está empregado como adjetivo: 

a) Coitado! Ele é um pobre cego. 

b) Todos os cegos aguçam os outros sentidos. 

c) Aquele cego enxerga o mundo de forma especial. 

d) A Terra é um globo cego girando no caos. 

e) O cego tem um poder maior de abstração. 

 

2 - Em qual das alternativas o superlativo absoluto sintético está destoando da sua forma erudita? 

a) baixo / ínfimo 

b) doce / dulcíssimo 

c) célebre / celebérrimo 

d) livre / livríssimo 

e) amargo / amaríssimo 

 

3 - Nos segmentos torres gêmeas, manchete ruim, jornal brasileiro e filme açucarado, os adjetivos de                

caráter claramente objetivo são: 

a) gêmeas / ruim; 

b) gêmeas / brasileiro; 

c) ruim / brasileiro; 

d) brasileiro / açucarado; 

e) ruim / açucarado. 

 

4 - Situação em que o substantivo aparece no plural e os dois adjetivos no singular. O item abaixo em                    

que os adjetivos poderiam ocorrer no plural é: 

a) as atuais bandeiras brasileira e portuguesa; 

b) as séries primeira e segunda do ensino médio; 

c) os idiomas francês e inglês; 

d) os jornais paulista e carioca da atualidade; 

e) os territórios brasileiro e argentino. 

 

5 - A alternativa em que o adjetivo tem seu significado corretamente indicado é: 

a) conquista dura = rígida; 

b) poderes divinos = atemporais; 

c) projeto revolucionário = modificador; 

d) vida digna = humilde; 

e) símbolo máximo = conhecidíssimo. 

 

6 - Brasileiro se realiza em arte menor. (1a frase) 

O adjetivo flexionado de maneira idêntica ao do grifado acima está na expressão: 

a) com raras exceções. 

b) é bastante sintomático. 

c) de imenso apelo popular. 
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d) grandes manifestações artísticas. 

e) por nossos melhores artistas plásticos. 

 

7 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só adjetivo que se refere a um só                    

substantivo é: 

a) "hierarquias, estruturas nem códigos canônicos"; 

b) "lutas sociais e políticas"; 

c) "disciplina mental e espiritual"; 

d) "diferentes tradições religiosas"; 

e) "vaidades e ambições desmedidas". 

 

8 - O adjetivo que os autores utilizam no título é uma das palavras que costumeiramente geram                 

dúvidas ortográficas. Nos casos abaixo, a grafia de ambas as palavras só está correta em: 

a) mantegueira / aterrissagem; 

b) cataclismo / adivinhar; 

c) mortadela / meretíssimo; 

d) entitulado / embutido; 

e) prostração / beneficiente. 

 

9 - Em qual dos casos o primeiro elemento do adjetivo composto não corresponde ao substantivo                

entre parênteses? 

a) Indo-europeu (Índia) 

b) Ítalo-brasileiro (Itália) 

c) Luso-brasileiro (Portugal) 

d) Sino-árabe (Sião) 

e) Anglo-americano (Inglaterra) 

 

10 - Assinale a opção em que ambos os termos não admitem flexão de gênero: 

a) inglesa pálida 

b) jovem leitor 

c) alguns mestres 

d) semelhante criatura 

e) moça ideal 

 

 

                                                                                 GABARITO 
 

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

6. E 
7. A 
8. B 
9. D 
10. D 
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 Simulado Concurso Professor 
Materiais para Concursos: 

https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/  
 

FAÇA CURSOS GRATUITOS ONLINE COM CERTIFICADO 

http://superpreparadocursos.com.br/  

Materiais para concurso por área: 
Educação Física: 
 http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-educacaofisica/ 
Ciências: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/ 
Artes:  
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-portu
guesa/ 
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