
QUESTÕES PARA A COMLURB COM GABARITO COMENTADO – TATIANA RODRIGUES

1. Assinale a série em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:

a) idéia, úrubu, suíno, ênclise 

b) bíceps, heróico, ítem, fóssil 

c) tênis, fôsseis, caiste, japonesa 

d) fútil, hífen, ânsia, decaído 

e) apóia, tapête, órfã, ruína

2. O grupo em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma da 
Língua Portuguesa é

a) admissão, climatização, repercussão, cooperação

b) adaptação, reverção, presunção, transgressão

c) invensão, obsessão, transmissão, omissão

d) presunção, comissão, proteção, excessão

e) detenção, captação, extenção, demolição

3. É mais do que suficiente o vocabulário _____ dispomos.

O termo _______ o autor se refere é surfar.

Tendo em vista a regência verbal, completam-se corretamente as frases com:

a) de que - a que.

b) com que - de que.

c) que - de que.

d) a que - que.

e) a que - com que.

4. Todas as formas abaixo expressam um tamanho menor que o normal, exceto:

a) saquitel. 

b) grânulo. 
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c) radícula. 

d) marmita. 

e) óvulo.

5. Das palavras abaixo, faz plural como "assombrações".

a) senão. 

b) bênção. 

c) alemão. 

d) cristão. 

e) capitão.

6. Assinale a alternativa em que nenhuma das duas palavras admite flexão de gênero.

a) certos artistas.

b) jovem senhora.

c) criança otimista.

d) escritor brilhante.

e) amada pianista.

7. Indique a letra na qual as palavras completam, corretamente, os espaços das frases abaixo.

Quem possui deficiência auditiva não consegue ______ os sons com nitidez.

Hoje são muitos os governos que passaram a combater o ______ de entorpecentes com rigor.

O diretor do presídio ______ pesado castigo aos prisioneiros revoltosos.

a) discriminar - tráfico - infligiu

b) discriminar - tráfico - infringiu

c) descriminar - tráfego - infringiu

d) descriminar - tráfego - infligiu



QUESTÕES PARA A COMLURB COM GABARITO COMENTADO – TATIANA RODRIGUES

e) descriminar - tráfico – infringiu

GABARITO COMENTADO

1. D

a) IDÉIA (apenas na velha ortografia), URUBU (a palavra é oxítona e oxítonas terminadas em 
“u” não são acentuadas, exceto quando formam hiato com vogal anterior), suíno (coreeto. 
Acentuado com base na regra do hiato), ênclise (correto. É proparoxítona)

b) bíceps (correto. É paroxítona terminada em “os”), HEROICO (apenas na velha ortografia), 
ITEM (não se acentuam paroxítonas terminadas em EM), fóssil (correto. Paroxítona terminada 
em “l”)

c) tênis (correto. Paroxítona terminada em “is”), fôsseis (correto. Pretérito imperfeito do 
subjuntivo, conjugado na pessoa vós: se vós fôsseis honestos, não mentiriam. Paroxítona 
terminada em “is”) , CAÍSTE (“i” seguido de “s”, formando hiato com vogal anterior), japonesa 
(não se acentuam paroxítonas terminadas em ‘a”)

d) fútil (correto. Paroxítona terminada em “l”), hífen (correto. Paroxítona terminada em “n”), 
ânsia (correto. Paroxítona terminada em ditongo / proparoxítona acidental), decaído (“i” como 
segunda volga de hiato)

e) APÓIA (só na velha reforma), TAPETE (não se acentuam paroxítonas terminadas em “e”), órfã
(correto. Paroxítona terminada em “ã”), ruína (correto. “i” como segunda vogal de hiato)

2. A

b) reversão

c) invenção

d) exceção

e) extensão

3. A

É mais do que suficiente o vocabulário DE QUE dispomos. O verbo dispor exige a preposição 
“de”

O termo A QUE o autor se refere é surfar. O verbo referir-se exige a preposição “a”.
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4. D

a) saquitel (saco pequeno)

b) grânulo. (grão pequeno)

c) radícula. (raiz pequena)

d) marmita. (não é diminutivo. É apenas um farnel, que, inclusive, pode ser grande)

e) óvulo. (ovo pequeno)

5. A 

a) senões

b) bênçãos

c) alemães

d) cristãos

e) capitães

6. C

a) certos/ certas artistas.

b) jovem senhora/ senhor.

c) criança otimista.

d) escritor/ escritora brilhante.

e) amada/ amado pianista.

7. A

Discriminar: diferenciar

Tráfico: comércio ilícito

Infligiu: aplicou


