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QUESTÃO 1 
À beira da extinção, ave saíra apunhalada tem rara chance de se recuperar na natureza 
            A saíra apunhalada (o nome faz referência à mancha vermelha no peito do pássaro, que se assemelha a uma 
“punhalada”) é uma ave simpática de dez centímetros, com plumagem branca e cinza. A alcunha, que na origem só 
fazia referência ao visual da espécie, agora serve bem como indicação simbólica do perigo pelo qual passa a saíra: 
estimativas indicam que só existem 50 delas na natureza. Para protegê-la, ONGs e órgãos ambientalistas do governo 
lutam para que seja criada uma reserva florestal de 5 mil hectares na região serrana capixaba. 
A saíra apunhalada vive em bandos e se alimenta de pequenos insetos e frutos. Ela vive no alto de florestas da Mata 
Atlântica, e está aí a sua maior fraqueza, já que 90% dessa vegetação foi destruída pelo homem. A ave, que também 
era encontrada em Minas Gerais, hoje só pode ser vista no Espírito Santo. 
            “A extinção está associada à destruição secular da Mata Atlântica, porque a espécie só sobrevive em florestas 
muito bem conservadas”, diz o biólogo Edson Ribeiro Luiz, coordenador de projetos da SAVE Brasil, ONG ligada à Bird 
Life International, que tem como foco a proteção das aves brasileiras. “Em território capixaba, onde existe apenas um 
bloco de vegetação preservado, elas tendem a ficar ilhadas.” 
             A luta para proteger a ave ganhou força no mês passado, quando aconteceu no Estado o Avistar, principal 
evento de observação de pássaros do país. Tendo na saíra apunhalada o seu símbolo, a festa foi o incentivo que 
faltava para que o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) estabelecesse o prazo de março de 2016 para a 
constituição da reserva. A decisão final, porém, continua nas mãos do governo.  

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/ambientalistaspressionam-governo-capixaba-a-proteger-ave-sairaapunhalada. Acesso em 13/11/2015. Texto adaptado) 
 
Quanto à acentuação das palavras, assinale a afirmação verdadeira. 
a) A palavra “tendem” deveria ser acentuada graficamente, como “também” e “porém”. 
b) As palavras “saíra”, “destruída” e “aí” acentuam-se pela mesma razão. 
c) O nome “Luiz” deveria ser acentuado graficamente, pela mesma razão que a palavra “país”. 
d) Os vocábulos “é”, “já” e “só” recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados. 
e) Acentuam-se “simpática”, “centímetros”, “simbólica” porque todas as paroxítonas são acentuadas. 

 
QUESTÃO 2  

 
Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é CORRETO afirmar: 
a) A palavra por (quinto quadrinho) deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal. 
b) A palavra parabéns (terceiro quadrinho) recebe um acento diferencial porque está no plural. 
c) A palavra me (primeiro quadrinho) deveria ter recebido acento, por ser monossílabo tônico terminado em e. 
d) O acento na palavra é (terceiro quadrinho) pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que 
justifique seu uso. 
e) A palavra ótima (terceiro quadrinho) recebe acento por ser proparoxítona. 
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 QUESTÃO 3 

A poesia de um B.O. 
 
        Não é de hoje que a Justiça apela para a literatura para arejar o discurso formal de seus documentos e 
protocolos, geralmente sisudos e eivados de linguagem técnica. Se juízes e advogados já praticaram a linguagem 
literária em horário de trabalho, agora foi a vez da polícia mineira arriscar nas rimas. 
        Na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um policial se valeu de versos para contar a 
história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do crime. O registro tratava da devolução de uma arma 
irregular, que foi descoberta pelo pai na casa do rapaz. Com medo de que o jovem fosse preso, o pai ligou para a 
polícia para indicar onde deixaria a arma. O policial assim descreveu a devolução: “Recolhemos a tal arma sem força 
ou resistência / O velho cumpriu o trato / Sem gastar uma insistência; / O velho nunca mais vi / Deve estar por aí”. 
Segundo a assessoria de imprensa da PM mineira, o militar, que não teve o nome divulgado, desrespeitou a técnica 
de redação dos documentos militares, o que poderá lhe render uma punição. 

Adaptado de: Revista Metáfora. Fevereiro de 2013, número 16, página 09. 

 
No que diz respeito à acentuação, assinale o que for correto. 
a) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, embora nem toda palavra acentuada seja necessariamente 
proparoxítona. 
b) Os vocábulos "resistência" e "insistência" classificam-se como palavras paroxítonas terminadas em ditongo 
crescente. 
c) Quanto à posição da sílaba tônica, os vocábulos "literatura", "juízes" e "assessoria" classificam-se como palavras 
paroxítonas. 
d) Os vocábulos "rapaz", "policial" e "poderá" são oxítonas, mas só a última palavra é acentuada graficamente, pois é 
uma oxítona terminada em "a". 

 

QUESTÃO 4 
(IFSC) Assinale a alternativa CORRETA quanto à acentuação gráfica. 
a) Aquí dá muito cajú de maio a setembro. 
b) No rítmo em que andavamos, levaríamos toda a manhã para percorrer duas léguas. 
c) Para mantê-los saudáveis é melhor alimentá-los com legumes crus. 
d) Joel tinha os biceps mal definidos e o tórax exagerado para alguem tão baixo. 
e) O juíz condenou-o a devolver com juros aos cófrespublicos todo o dinheiro desviado. 
 
 

QUESTÃO 5 

Assinale a série em que todos os vocábulos estão escritos de acordo com as normas vigentes de acentuaçãográfica: 
a) ítem, juízes, juri, córtex, magôo 
b) Luís, vírus, eletron, hífens, espírito 
c) espontâneo, táxi, rúbrica, bênção, apazigue 
d) através, intuito, álbuns, varíola, sauna 
e) dolar, cajuu, ritmo, atraí-lo, bangalô 
 
 


