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EXERCÍCIOS DE PORTUGUÊS I 

 
 

01. (FEI-SP) Leia, atentamente, o texto e responda:  

“Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta 

farpada.” (José de Alencar).  

Em qual das alternativas todas as palavras são substantivos? 

a) Iracema – farpada – consigo – ponta – flecha; 

b) ponta – Iracema – desconhecido – flecha – haste; 

c) homicida – farpada – deu – ponta – Iracema; 

d) desconhecido – depois – Iracema – flecha – ponta; 

e) flecha – consigo – guardando – Iracema – quebrou.  

02-  (Mackenzie-SP) Assinale a alternativa onde a palavra grifada não se classifica como adjetivo:  

a) Seus olhos tinham o mesmo brilho úmido das uvas.  

b) A esposa exemplar poupava-lhe os dissabores.  

c) Não faz mal – respondeu-lhe o Diretor.  

d) Seja breve.  

e) Esperaram juntos no topo da escada. 

03- (FAU Santos-SP) “O policial recebeu o ladrão A bala. Foi necessário apenas um disparo; o assaltante 

recebeu A bala na cabeça e morreu na hora.” 

No texto, os vocábulos destacados são, respectivamente:  

a) preposição e artigo; b) preposição e preposição;  

c) artigo e artigo; d) artigo e preposição;  

e) artigo e pronome indefinido. 

 

MARIETA  

Como o gênio da noite, que desata 

O véu de rendas sobre a espádua nua, 

Ela solta os cabelos ... Bate a lua 

Nas alvas dobras de um lençol de prata.  

O seio virginal, que a mão recata, 

Embalde o prende a mão ... cresce, flutua ... 

Sonha a moça ao relento ... Além na rua 

Preludia um violão na serenata! ...  

... Furtivos passos morrem no lajedo ... 

Resvala a escada do balcão discreta 

Matam lábios os beijos em segredo ... 

Afoga-me os suspiros, Marieta! 

Ó surpresa! ó palor! ó pranto! ó medo! 

Ai! noites de Romeu e Julieta! ...  

Castro Alves, Antônio de. Os anjos da meia-noite.  

In: Poesia. 4. ed. Rio de Janeiro, Agir.  

1972. p.59. (Col. Nossos Clássicos) 

Vocabulário:  

espádua: ombro  

recatar: encobrir, ocultar  

embalde: em vão, inutilmente, debalde  

preludiar: iniciar, ensaiar antes de começar a cantar ou a tocar  

palor: palidez  

1º Trimestre “Sem limite para crescer” 



4- Aponte a única opção em que as palavras retiradas do texto NÃO pertencem todas à mesma classe 

gramatical:  

(A) alvas / discreta / recata  

(B) desata / preludia / resvala  

(C) dobras / relento / palor  

(D) nua / virginal / furtivos  

(E) espádua / violão / segredo  

5- Sabe-se que os verbos expressam fatos ou estados num conceito de tempo (ontem, hoje ou amanhã). Isto 

aponta para os tempos presente, pretérito e futuro. Do texto seguinte, selecione a alternativa na qual os verbos 

estejam no presente, no pretérito ( = passado) e no futuro, respectivamente. 

“Encontrei meus documentos. Estou muito mais tranqüilo. Meu problema é o medo que tenho de que alguém os 

use indevidamente. Tomarei muito mais cuidado com aquilo que parece importante para minha vida. Serei mais 

atencioso, não existe qualquer dúvida. 

    

a) Encontrei, Tomarei, existe, parece.  

b) use, Encontrei, Tomarei. 

c) Tomarei, use, existe.  

d) parece, serei, use.  

e) tenho, serei, encontrei 

6- (FAAP 1996) – 

 Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, 

entra, e sob este teto encontrarás carinho: 

Eu nunca fui amado, e vivo tão sozinho. 

Vives sozinha sempre e nunca foste amada.  

A neve anda a branquear lividamente a estrada, 

e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. 

Entra, ao menos até que as curvas do caminho 

se banhem no esplendor nascente da alvorada.  

E amanhã quando a luz do sol dourar radiosa 

essa estrada sem fim, deserta, horrenda e nua, 

podes partir de novo, ó nômade formosa!  

Já não serei tão só, nem irás tão sozinha: 

Há de ficar comigo uma saudade tua... 

Hás de levar contigo uma saudade minha... 

(Alceu Wamosy)  

RICA é a rima que se processa entre palavras de classe gramatical diferente, como esta:  

a) cansada / amada  

b) estrada / alvorada  

c) ninho / caminho  

d) radiosa / formosa  

e) sozinha / minha 

7- (Fei 1997) - "Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo 

grande que está dentro do pequeno. Baste por prova o coração humano, que sendo uma pequena parte do 

homem, excede na capacidade a toda a grandeza do mundo. (...) O mar, com ser um monstro indômito, 

chegando às areias, pára; as árvores, onde as põem, não se mudam; os peixes contentam-se com o mar, as aves 

com o ar, os outros animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, 



em nenhum lugar pára, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o falta: tudo confunde e 

como é maior que o mundo, não cabe nele".  

Observe as palavras indicadas no texto: "por" (ref. 1); "indômito" (ref. 2); "as" (ref. 3); "pára" (ref. 4). Assinale 

a alternativa que analise corretamente a classe gramatical destas palavras:  

a) verbo - substantivo - pronome - preposição  

b) preposição - substantivo - artigo - verbo  

c) verbo - adjetivo - artigo - verbo  

d) preposição - adjetivo - artigo - preposição  

e) preposição - adjetivo - pronome - verbo 

8- (FUVEST) "O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo afetuosa e precavida de usar a linguagem. 

Afetuosa porque geralmente o usamos para designar o que é agradável, aquelas coisas tão afáveis que se 

deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também o usamos para desarmar certas palavras 

que, por sua forma original, são ameaçadoras demais." (LUÍS Fernando Veríssimo, Diminutivos) 
 
A alternativa inteiramente de acordo com a definição do autor de diminutivo é: 

a) O iogurtinho que vale por um bifinho. 

b) Ser brotinho é sorrir dos homens e rir interminavelmente das mulheres. 

c) Gosto muito de te ver, Leãozinho.  

d) Essa menininha é terrível. 

e) Vamos bater um papinho 

 

9- (FMU-SP) Observe as frases seguintes e depois escolha a única alternativa incorreta: 
 
I. Com a Ana ele vai brigar. 

II. Com Fred ele não vai discutir. 
 
a) A frase I contém um artigo definido, no feminino e no singular, que semanticamente torna Ana mais próxima 

do emissor. 

b) A frase I contém um artigo definido, no feminino e no singular, pois antecede um nome próprio de mesmas 

características morfológicas. 

c) No confronto entre a frase I e a frase II pode-se notar a importância do uso estilístico do artigo. 

d) A frase II, dispensando o artigo diante do nome próprio, marca o distanciamento entre o referente e o 

emissor. 

e) A frase II, não contendo artigo definido diante do nome próprio, está errada 

 

10- (FUVEST) As duas manas Lousadas! Secas, escuras e gárrulas como cigarras, desde longos anos, em 

Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as 

tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade, não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração dorido, 

algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, bolo encomendado nas Matildes, 

que seus olhinhos furantes de azeviche sujo não descortinassem e que sua solta língua, entre os dentes ralos, 

não comentasse com malícia estridente. 

(Eça de Queirós, A ilustre Casa de Ramires) 

gárrulo – falador  pecha – desonra azeviche – variedade de carvão 
 
No texto, o emprego de artigos definidos e a omissão de artigos indefinidos têm como efeito, respectivamente,  

a) atribuir às personagens traços negativos de caráter; apontar Oliveira como cidade onde tudo acontece. 

b) acentuar a exclusividade do comportamento típico das personagens; marcar a generalidade das situações que 

são objeto de seus comentários. 

c) definir a conduta das duas irmãs como criticável; colocá-las como responsáveis pela maioria dos 

acontecimentos na cidade. 

d) particularizar a maneira de ser das manas Lousadas; situá-las numa cidade onde são famosas pela 

maledicência.  

e) associar as ações das duas irmãs; enfatizar seu livre acesso a qualquer ambiente na cidade 

 

11- (FUVEST) 

 "...um mal que mata e não se vê". 

               "que mal me tirará o que eu não tenho". 



               "O homem, mal vem ao mundo, já começa a padecer." 
 
Nas três citações, a palavra mal é, pela ordem: substantivo, advérbio e conjunção. Assinalar a alternativa em 

que esta palavra venha convenientemente substituída por equivalentes destas três categorias gramaticais, na 

mesma ordem: 
 
a) Por castigo dos meus pecados. Fala e escreve erradamente. Logo que você saiu, ele chegou. 

b) A custo conseguiu pronunciar umas poucas palavras.Agiu irregularmente em relação a este processo. Falou 

de sua doença. 

c) Calculou erradamente o resultado da experiência.Assim que se retiraram, desabou o temporal.Riu-se do 

sofrimento que te causou. 

d) Pediu-lhe escusas pelo aborrecimento que lhe trouxe.Tão logo ganhou a rua, foi vítima de atropelamento. 

Julgou injustamente a atitude que tomamos. 

e) Para surpresa nossa, apenas recebeu o pacote, saiu.Está muito doente.Não imaginava que lhe causaria tanto 

prejuízo. 

15- (FUVEST) Nas frases a seguir, cada espaço pontilhado corresponde a uma conjunção retirada. 
 
1. "Porém já cinco sóis eram passados...... dali nos partíramos..." 

2. ......estivesse doente faltei à escola. 

3. ......haja maus nem por isso devemos descrer dos bons. 

4. Pedro será aprovado...... estude. 

5. ...... chova sairei de casa. 
 
As conjunções retiradas são, respectivamente: 

a) quando, ainda que, sempre que, desde que, como. 

b) que, como, embora desde que, ainda que. 

c) como, que, porque, ainda que, desde que. 

d) que, ainda que, embora, como, logo que. 

e) que, quando, embora, desde que, já que. 
 
Vista cansada 
Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava 
cada coisa à sua volta como se a visse pela última 
vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira 
vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar 
pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de 
despedida, 
de quem não crê que a vida continua, não admira 
que o Hemingway tenha acabado como acabou. 
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de 
ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo 
de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza 
o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira 
vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, 
mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já 
não desperta curiosidade. O campo visual da nossa 
rotina é como um vazio. 
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. 
Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no 
seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não 
vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio 
pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava 
sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe 
bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma 

correspondência. Um dia o porteiro cometeu a 
descortesia 
de falecer. 
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se 
vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca 
o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se 
um dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo 
o rito, pode ser também que ninguém desse por 
sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a 
voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, 
bichos. E vemos? Não, não vemos. 
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos 
atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta 
é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, 
ninguém 
vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido 
que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. 
Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por 
aí que se instala no coração o monstro da indiferença. 
RESENDE, Otto Lara. 
Disponível em: 
http://www.releituras.com/olresende_vista.asp 
Acesso em: 21 dez. 2010. (Adaptado) 

 
 
12- No primeiro parágrafo do Texto I, a conjectura feita pelo narrador “Pela última ou pela primeira 
vez?” (�. 3), no contextoem que se insere, encerra um juízo de valor que, semanticamente, se 
configura como um(a) 
(A) desabafo 
(B) revolta 
(C) aprovação 
(D) consternação 
(E) contestação 


