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PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  CCOOMM  TTIIAAGGOO  XXAAVVIIEERR  

 
1. (UFPE – 2019 – MÉDIO) Em língua portuguesa, há regras de concordância (verbal e 

nominal) que geralmente são seguidas pelos falantes mais escolarizados, quando estão 
em situações mais formais de comunicação. Assinale a alternativa em que as regras de 
concordância foram seguidas.    

a) Na definição do nome da língua do Brasil, nunca foi levado em conta a opinião dos falantes.  
b) Dentre os brasileiros, cerca de 60% considera que a língua falada no país se chama “brasileiro”.  
c) A expressão “língua portuguesa” vem sendo preferida desde a Constituição de 1988 – faz, 

portanto, mais de 30 anos.  
d) Certamente deviam haver critérios mais claros para definir o nome da língua que é falada em 

nosso país.  
e) Sem dúvida, pode ainda surgir outros nomes para fazer referência à língua que circula no Brasil.  
 
2. (UFPE – 2019 – MÉDIO) Analise o emprego do sinal indicativo de crase nos enunciados a 

seguir.    

1) No texto se faz clara alusão à história da língua que se fala no Brasil.  
2) Parece que o Padre Anchieta era um homem à frente de seu tempo.  
3) No que tange à questões linguísticas, nada se pode prever.  
4) Da Independência à Constituição de 1988, muitas polêmicas sobre a língua surgiram.   
 

Está(ão) correto(s):   
a) 1, 2 e 4, apenas.   
b) 1, 3 e 4, apenas.  
c) 2 e 3, apenas.  
d) 2, apenas.  
e) 1, 2, 3 e 4.  
 
3. (UFPE – 2019 – MÉDIO) Assinale a alternativa em que as formas verbais estão 

corretamente conjugadas.  
a) A expressão “português” não teria problema caso Portugal e Brasil se mantessem unidos por 

uma mesma língua.  
b) Se um estrangeiro vir ao Brasil, deve saber que aqui se fala “português”.   
c) Com a Constituição de 1988, o governo interviu na polêmica e definiu o nome da língua do 

Brasil.   
d) É importante que, na expressão “língua portuguesa”, caiba a língua de falantes os mais diversos.   
e) Se o termo “português” conter as especificidades da língua do Brasil, será um termo apropriado.    
 


