
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA JOVEM APRENDIZ 

(CHESF) 

 

Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões 1, 2, 3 e 4. 

Comportamento em tempos de rede 

Em tempos de comunicações on-line, particularmente concernente ao envio de e-

mails, a jornalista Leila Ferreira relata alguns sentimentos de pessoas que falam sobre 

o que lhes causa mais irritação ou até mesmo atitudes que consideram não 

adequadas para o momento de encaminhar uma mensagem via rede. Segundo Leila, 

as reclamações são muitas; uma delas a jornalista chama de “e-mail desnecessário 

por razões geográficas” e explica que tal e-mail é disparado por aquele sujeito que 

trabalha próximo do outro, inclusive com tom humorado, ela comenta que a distância 

entre ambos é tão ínfima que se houver um timbre de voz mais alto, todos escutarão, 

mas mesmo assim, a criatura faz questão de agir como se estivesse do outro lado do 

planeta... Confirmando, portanto, a não necessidade de se usar a máquina para trocar 

ideias dentro de um ambiente no qual pessoas convivem tão perto. A jornalista 

prossegue discorrendo a respeito dos tipos de e-mail e cita o chamado “complemento 

de telefonema”, esclarecendo que se trata daquele em que ao chegar no meio da 

conversa, um dos interlocutores pede para desligar o telefone e solicita que as demais 

informações sejam passadas por e-mail. Ao final do texto, Leila aponta o sentido 

paradoxal de um e-mail, o qual pode “divertir e irritar” e “aproximar e afastar”. 

Fonte que inspirou o texto: FERREIRA, Leila. Boas maneiras 

(e bom senso) na rede. In: FERREIRA, Leila. A arte de ser 

leve. São Paulo: Planeta, 2016. p. 134-139. 

 

1) Marque a única alternativa que condiz com o texto: 

 

a) A internet não é uma rede necessária para estabelecer a comunicação entre 
pessoas. 

b) O e-mail é uma ferramenta ultrapassada.  
c) Muitos sujeitos não sentem incômodo ao receberem mensagens eletrônicas de 

colegas que estão no mesmo espaço e que não mantêm contato direto e pessoal. 
d) O telefone é muito usado e, hoje, as pessoas conseguem conversar e resolver 

questões pelo referido canal. 
e) Um e-mail pode acarretar sentimentos dúbios.  
 

RESPOSTA CORRETA: Um e-mail pode acarretar sentimentos dúbios. 



 

2) Para Leila Ferreira, o “e-mail por razões geográficas” diz respeito a: 

 

a) Quando um indivíduo está em outro país, ele se comunica com seus amigos e 
parentes para amenizar a distância. 

b) Gera proximidade de colaboradores dentro de uma organização. 
c) Não irrita quem o recebe. 
d) Causa irritação e incômodo a muitas pessoas. 
e) Serve para esclarecer dúvidas quanto às atribuições de trabalho. 
 

RESPOSTA CORRETA: Causa irritação e incômodo a muitas pessoas 

 

3) Assinale a opção que corresponde à classe gramatical de “particularmente”:  

 

a) Adjetivo. 
b) Advérbio. 
c) Preposição.  
d) Substantivo. 
e) Verbo. 
 

RESPOSTA CORRETA: Advérbio. 

 

4) No trecho: “ela comenta que a distância entre ambos é tão ínfima que se houver 

um timbre de voz mais alto, todos escutarão, mas mesmo assim, a criatura faz questão 

de agir como se estivesse do outro lado do planeta...” O termo sublinhado corresponde 

a: 

 

a) Conjunção. 
b) Interjeição. 
c) Pronome. 
d) Numeral. 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 

RESPOSTA CORRETA: Conjunção. 

 

 

 

 



5) Leia as orações aqui apresentadas e coloque crase onde for necessário o seu 

emprego. Após isso, marque a opção com a sequência correta. 

 

I. Vamos ___ loja para comprar algumas roupas, mas só temos condições de pagar 
___ prazo. 

II. Em 2018, Aline foi ___ Bahia ___ trabalho. 
III. Dia ___ dia as pessoas buscam ___ prática de exercícios físicos para a 

manutenção da saúde. 
IV. O músico começou ___ tocar quando ___ aniversariante chegou. 
 
a) a / à / à / a / à / a / a/ à.    
b) à / à / à / a / a / à / a / à. 
c) à / a / à / a/ a / a / a / a. 
d) à / a / a / a / a / à / a / à. 
e) a / à / a / à / à / a / à / a. 
 
RESPOSTA CORRETA:  à / a / à / a/ a / a / a / a. 
 
 
6) Assinale a opção em que há erro(s) de acentuação: 

 

a) Harém / fiéis / pôr do sol / álbum. 
b) Amável / tórax / voo / boleia. 
c) Heroico / abençoado / raízes / Piauí. 
d) Nódoa / tuiuiú / pitu / ilhéu. 
e) Pilôto / raíz / paraíso / distraido. 
 

RESPOSTA CORRETA: Pilôto / raíz / paraíso / distraido 

 

7) Associe a primeira coluna de acordo com a segunda e depois marque a opção 

correta. 

 

(1) Dígrafo (   ) Água / mãe / pai / lei. 
(2) Hiato (   ) Paraguaio / enxáguem / saguão / quaisquer. 
(3) Tritongo (   ) Saída / caatinga / poético / pessoa. 
(4) Ditongo (   ) Chá / exceto / banha / nascer. 

 
a) (4); (3); (2); (1). 
b) (4); (2); (1); (3). 
c) (4); (3); (1); (2). 
d) (3); (2); (4); (1). 
e) (2); (3); (1); (4). 
 
RESPOSTA CORRETA: (4); (3); (2); (1). 



8) Dentre as opções a seguir, qual a única que está incorreta quanto à acentuação 

das palavras: 

 

a) O ônibus para em frente ao teatro. 
b) Os gatos têm muitos pelos. 
c) Os professores de português leem muito. 
d) Geleia faz muito bem à saúde. 
e) O ator norte-americano já fez vários papeis interpretando herois. 
 

RESPOSTA CORRETA: O ator norte-americano já fez vários papeis 

interpretando herois. 

 

 

9) Coloque V para verdadeiro e F para falso em relação à separação das palavras. 

Em seguida, marque a opção correta. 

 
I. (   ) As palavras louvor (lou-vor); precaução (pre-cau-ção); triunfo (tri-un-fo) e 

advogado (ad-vo-ga-do) estão separadas corretamente. 
 
II. (   ) As palavras perspectiva (pers-pec-ti-va); técnica (téc-ni-ca) e exorbitar (e-xor-

bi-tar) estão separadas corretamente. 
 
III. (   ) As palavras psicologia (psi-co-lo-gi-a) e excessivo (ex-ces-si-vo) estão com 

a separação das sílabas correta, mas a palavra paraibano (pa-rai-ba-no)  está 
separada de modo errado. 

 
IV. (   ) As palavras pérola (pé-ro-la); ferreiro (fer-rei-ro) e ascensão (as-cen-são) 

estão com a separação das sílabas de forma errada. 
 
a) V; V; V; F. 
b) V; V; V; V. 
c) F; F; F; F. 
d) F; V; V; V. 
e) V; V; F; F. 
 

 

RESPOSTA CORRETA: V; V; V; F. 

 

 

 

 

 



10) Qual das alternativas a seguir corresponde a um sujeito indeterminado? 

 

a) A professora e os alunos estão reunidos para aguardar o início da aula que será no 
laboratório da universidade. 

b) Aprecio sobremesas, principalmente sorvete. 
c) Ana é fã de muitos cantores brasileiros. 
d) Perguntaram por você. 
e) As crianças gostam de brincar. 
 
 

RESPOSTA CORRETA: Perguntaram por você 

 


