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---------------------------------------------------------------------------------------------------------01-Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen nos substantivos compostos:
a) couve-flor
b) guarda-chuva
c) pára-quedas
d) navio-escola
e) carta-bilhete
02-Relacione os substantivos compostos com as respectivas regras de uso do hífen:
a) ( ) bel-prazer
b) ( ) anglo-brasileiro
c) ( ) pseudo-herói
d) ( ) bem-aventurado
I. Usa-se hífen nas palavras compostas que possuam os radicais auto-,neo-, proto-, pseudo, semi-, quando o elemento seguinte iniciar-se com H.
II. Usa-se hífen nas palavras compostas, cujos elementos perderam a sua significação própria.
III. Usa-se hífen nas palavras compostas com os advérbios bem e mal, quando estes formarem
com o elemento que se lhes segue uma unidade sintagmática e semântica, e tal elemento começar
com vogal ou H.
IV. Usa-se hífen nas palavras compostas que possuam como primeiro elemento um adjetivo de
forma reduzida ou não.
03-Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) autocrítica, contramestre, extra‐oficial
b) infra‐assinado, infra‐vermelho, infra‐som
c) semi‐círculo, semi‐humano, semi‐internato
d) supervida, superelegante, supermoda
e) sobre‐saia, mini‐saia, superssaia
04- Assinale a alternativa em que ocorre erro quanto ao emprego do hífen.
a) Foi iniciada a campanha pró‐leite.
b) O ex‐aluno fez a sua autodefesa.
c) O contrarregra comeu um contra‐filé.
d) Sua vida é um verdadeiro contrassenso.
e) O meia‐direita deu início ao contra‐ataque.
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Quem inventou a Copa do Mundo?
Maior competição de futebol
O francês Jules Rimet, que na época era presidente da Federação Internacional de Futebol
Associado (FIFA), foi quem teve a ideia de organizar o primeiro campeonato mundial do esporte,
realizado em 1930, no Uruguai. Equipes de treze países participaram do torneio: Argentina, Bélgica,
Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, a antiga Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e
Uruguai. A final foi entre a Argentina e o Uruguai, que venceu por 4 a 2.
Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>.
05-O texto lido tem o objetivo de apresentar:
a) o inventor da Copa do Mundo.
b) os países que participaram da primeira Copa do Mundo.
c) a maior competição de futebol.
d) a final entre Argentina e Paraguai, em 1930.
06- No trecho “[…] que venceu por 4 a 2.”, o pronome “que” relaciona-se com o termo:
a) México
b) Paraguai
c) Argentina
d) Uruguai
07-“Quem inventou a Copa do Mundo?”. O pronome em destaque classifica-se como:
a) pronome interrogativo
b) pronome indefinido
c) pronome relativo
d) pronome pessoal
08-Na frase “Este é o campo ___________ as equipes disputaram o campeonato.”, o espaço
indicado deve ser preenchido com o pronome relativo:
a) aonde
b) onde
c) cujas
d) que
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