
LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 

A prova de Língua Portuguesa objetiva avaliar a capacidade de o candidato: a) ler, 
compreender e interpretar textos de diferentes gêneros textuais; b) perceber as relações 
estruturais do padrão culto da língua (as relações morfossintáticas e semânticas entre os fatos 
da língua); c) estabelecer relações entre textos e contextos a que se referem, bem como 
reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo emprego de recursos linguísticos. Para isso, 
a prova contemplará questões de compreensão e de interpretação textual e questões 
gramaticais, a partir do(s) texto(s) selecionado(s). 
 

1.ª  ETAPA 
 
1. Compreensão e interpretação de textos 
 
2. Variação linguística 
 
3. Classe de palavras 

3.1 Estrutura 
3.2 Processos de formação 
3.3 Funcionamento e sentido no texto 

 
4. Sintaxe na construção do sentido do texto 

4.1 Período simples: estrutura da sentença 
 
5. Elementos coesivos na construção argumentativa e discursiva de textos de 
diferentes gêneros 

 
 

2.ª  ETAPA 
 
1. Compreensão e interpretação de textos 
 
2. Variação linguística 
 
3. Classe de palavras 

3.1 Estrutura 
3.2 Processos de formação 
3.3 Funcionamento e sentido no texto 

 
4. Sintaxe na construção do sentido do texto 

4.1 Período simples 
4.1.1 Estrutura da sentença 
4.1.2 Regência nominal e verbal 
4.1.3 Concordância nominal e verbal 
4.1.4 Sintaxe de colocação pronominal 

 
5. Relações de sentido entre os elementos no texto 

5.1 Sinonímia 
5.2 Antonímia 
5.3 Paranímia 
5.4 Polissemia 
5.5 Denotação 
5.6 Conotação 

 
1 Elementos coesivos na construção argumentativa e discursiva de textos de 

diferentes gêneros 



 
7. Estilística 

7.1 Figuras de linguagem. 
 

ÚLTIMA  ETAPA 
 
1. Compreensão e interpretação de textos 
 
2. Variação linguística 
 
3. Classe de palavras 

3.1 Estrutura 
3.2 Processos de formação 
3.3 Funcionamento e sentido no texto 

 
4. Sintaxe na construção do sentido do texto 

4.1 Período simples 
4.1.1 Estrutura da sentença 
4.1.2 Regência nominal e verbal 
4.1.3 Concordância nominal e verbal 
4.1.4 Sintaxe de colocação pronominal 

4.2 Período composto no texto 
4.2.1 Coordenação 
4.2.2 Subordinação 

  
5. Uso dos sinais de pontuação e a produção de sentidos no texto 
 
6. Relações de sentido entre os elementos no texto 

6.1 Sinonímia 
6.2 Antonímia 
6.3 Paranímia 
6.4 Polissemia 
6.5 Denotação 
6.6 Conotação 

 
2 Elementos coesivos na construção argumentativa e discursiva de textos de 

diferentes gêneros 
 
8. Estilística 

8.1 Figuras e vícios de linguagem. 
 


