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Orientações: Só serão aceitas as atividades feitas por completo e de acordo com o que foi 

pedido nos enunciados. Todos os exercícios deverão ser resolvidos no caderno. A perda 

desta lista implicará em perda de pontuação no portfólio. 

 

Atividade 01 (P. S. p. 326) 

 

 

 

1) Informe o número de letras e fonemas das palavras abaixo. 

 

a) Navalha – 7L / 6F 

b) Calor – 5 L / 5 F 

c) Passarinho – 10L/8F 

d) Ansiedade – 9L/8F 

e) Cansado - 7L/6F 

f) Amarrotado–10L/9F 

g) Pedaço – 6L/6F 

h) Guitarra – 8L/6F

 

2) Com as palavras que seguem, forme duas colunas separando quando o qu e o gu são 

dígrafos e quando não são. 

 

Dígrafos: o “u” não é pronunciado 

 

Aquilo 

Querido 

Freguês 

Freguesia 

Queimar 

Não são dígrafos: “u” é pronunciado 

 

Linguiça 

Água 

Figura 

Língua 

Tranquilo 

 

3) Separe as sílabas das palavras abaixo e classifique-as quanto ao número de sílabas. 

a) Ca-be-lei-rei-ro – Polissílaba 

b) Es-tou-ro – Trissílaba  

c) Mais – Monossílaba 

d) I-guais – Dissílaba 

e) Sa-iu – Dissílaba 

f) I-de-al – Trissílaba 

g) Gra-tui-to – Trissílaba 

h) Bai-xo - Dissílaba 

 

4) Separe as sílabas das palavras abaixo e classifique cada uma das sílabas. (átona, 

tônica, subtônica) 

 
a) A-zul – At./tôn. 

b) La-ran-ja – At./tôn./at. 

c) Sa-bi-á – At./at./tôn. 

d) Po-mar – At./tôn. 

e) Ruído – At./tôn./at. 

f) Felizmente – At./sub./tôn./at. 

g) Pezinho – sub/tôn./at 

h) Palhaço – At./tôn./at. 

i) Manga – Tôn./at. 

j) Facilmente – Sub/at./tôn./at. 
k) Sozinho – Sub/tôn./at. 

l) Heroizinho – At./sub/tôn./at. 

m) A-ba-ca-xi – At./at./at./tôn. 

n) Do-ce – Tôn./at. 

o) Ra-pi-da-men-te – sub/at./at./tôn./at. 
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Atividade 02 (P. S. p. 326) 

 

 

1) Separe as sílabas, sublinhe a sílaba tônica e classifique as palavras quanto à posição 

da sílaba tônica. 

a) Mui-to – paroxítona 

b) Ma-mão – oxít. 

c) Ho-mem – parox. 

d) Au-tor – oxít. 

e) Ca-dei-ra – parox. 

f) Mo-vi-men-to – parox. 

g) Lâm-pa-da – prop. 

h) Lan-che – parox. 

 

 

2) Separe as sílabas das palavras abaixo, identifique a vogal e a semivogal dos 

ditongos e a seguir classifique-os em crescentes ou decrescentes. 

 

a) Ou-ro = v-sv – decrescente  

b) A-guen-tar = sv-v – crescente  

c) Es-pé-cie = sv-v – crescente  

d) Rei-tor = v-sv – decrescente  

e) Sé-rie = sv-v – crescente  

f) Cau-da = v-sv – decrescente  

g) Loi-ro = v-sv – decrescente  

h) Rá-dio = sv-v – crescente  

i) Gua-ra-ná = sv-v – crescente  

j) Lei = v-sv – decrescente  

 

3) Separe as sílabas das palavras, sublinhe os ditongos e classifique-os em crescentes 

ou decrescentes, orais ou nasais. 

 

a) Á-gua = Cresc. Oral 

b) Quan-do = Cresc. Nasal 

c) Réu = Dec. Oral 

d) Per-dão = Dec. Nasal 

e) Tran-qui-lo = Cresc. Oral 

f) Sau-da-de = Dec. Oral 

g) Doi-do = Dec. Oral 

h) Mãe = Dec. Nasal 

i) Quin-quê-nio = Cr. Nasal. / Cr. 

Nasal. / Cr. Oral 

j) Pe-lo-tão =  = Dec. Nasal 

k) Fre-quen-te = Cresc. Nasal 

l) Ân-sia = Cresc. Oral 

m) I-gual = Cresc. Oral 

n) Lei-te = Dec. Oral 

 

 

 

 

Atividade 03 

 

 

1) Indique o número de letras  e de fonemas em cada uma das palavras: 

 

a) Enquanto / queimar.   8L/6F  7L/6F 

b) Folhas / hábil.   6L/5F  5L/4F 

2) Faça a divisão silábica das palavras a seguir e indique e classifique seus encontros 

vocálicos. 



LISTA DE EXERCÍCIOS – GRAMÁTICA – 1° E. M. – CEAG – 2° BIMESTRE 2011 

 

Prof. Flaverlei A. Silva 3 

 

a) Milhões / Especialistas 

Mi-lhões = ditongo decrescente nasal / Es-pe-ci-a-lis-tas = hiato 

b) Constituída / Muito 

Cons-ti-tu-í-da = hiato / Mui-to = ditongo decrescente nasal 

c) Pior / Afirmam 

Pi-or = hiato / A-fir-mam =  am/ãu = ditongo decrescente nasal 

Atividade 04 

1) Leia o texto. 

a) Por que se pode dizer que os suricatos cooperam entre si? 

Porque eles costumam dividir as tarefas. Por exemplo, na época de amamentação, os 

filhotes são cuidados por todos os suricatos da comunidade, para que o suricato mãe 

possa se alimentar corretamente e o suricato pai caçar. 

b) Identifique o número de letras e de fonemas em cada uma das palavras a seguir. 

 Comunidade / Cooperativos 

10L – 10F / 12L – 12F 

 Membros / Filhotes 

7l – 6F / 8L – 7F 

c) Quantas palavras no texto apresentam dígrafos? Reescreva cada uma delas. (sem 

repetir palavras) 

8 palavras.  Que, membros, sentinelas, diariamente, manter, indivíduos, revezam, 

filhotes. 

d) Determine os ditongos e hiatos em cada uma das seguintes palavras: 

 Cooperativos  /  Diariamente 

Co-o-(hiato)  / di-a(hiato), -ria-(ditongo crescente oral) ou -ri-a- (hiato) 

 Produção  /  Indivíduos 

-ção(ditongo decrescente nasal) / -duos(ditongo crescente oral) ou du-os(hiato) 

e) Identifique oito palavras que possuam encontro consonantal no texto. (mostre na 

palavra o encontro consonantal) 

 bbPlaneta, África, distribui, membros, grupo, precisa, protegê-la, outros. 

 

2) Considere este conjunto de palavras 

 

Brasil  chamada consegue essa  porque  qualquer 

milhões  que  distribuição renda  língua  impede 

 

 

a) Transcreva as que contêm dígrafo formado com auxílio de vogal. 

 

Consegue/ porque/qualquer/que /renda/ língua/impede/. 
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b) Somente duas palavras do conjunto não contêm dígrafo. Transcreva-as. 

 

Brasil, distribuição. 

 

c) Nas duas sílabas da palavra “qualquer” ocorre o mesmo tipo de encontro fonético? 

Justifique. 

 

Não. Na primeira ocorre ditongo (ua) na segunda ocorre dígrafo (qu). 

 

d) Dê a classificação do “gu” presente nas palavras “consegue” e “língua”. 

 

Consegue = dígrafo. Língua = ditongo. 
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Atividades 5 e 6 – pp. 23, 24, 25 e 26. 
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Atividade 7 – p.27, 
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Atividade 8. 

 

 

1) Reescreva e corrija as palavras com erro na acentuação. 

 

“Pai do telescópio. O pai do telescópio foi o holandês Hans Lippershey, fabricante de 

instrumentos ópticos [...] que, no ano de 1608, construiu o primeiro aparelho destinado a 

sondar os segredos do firmamento.O italiano.Galileo Galilei, famoso físico e 

inventor,[...] decidiu aperfeiçoá-lo. 

Graças a isso, pôde fazer importantes observações astronômicas: constatou que a lua 

brilha por luz reflexa, que a Via Láctea é constituída por miríades de estrelas e que 

Júpiter tem quatro grandes satélites. O telescópio de Galileo, construído em 1609, foi 

suplantado em seguida pelo astrônomo alemão Johannes Kepler e o deste, [...] pelo do 

físico inglês Sir Isaac Newton, em 1668.”   R. Magalhães Júnior. 

Dicionário brasileiro de provérbios. 

 

2) Corrija, se necessário, as formas verbais a seguir em relação à acentuação 

gráfica. 

a) Seus pés tem vestígios de estrada. ( O. França Jr.)   têm 

b) As coisas vão e vem.      vêm 

c) Elas sempre intervem na minha vida....    intervêm 

d) Todos veem sua iniciativa com bons olhos. Vá em frente!   

e) Esses negócios não me convem.     Convêm 

 

3) Em sua coluna na Folha de S. Paulo (20 de março de 2000), o jornalista José 

Geraldo Couto transcreveu um trecho de uma carta em que o poeta Manuel 

Bandeira se colocava contra os que criticam o futebol e chamam esse esporte de 

“paixão inferior”: 

 

“Como é que esses araras não percebem que esses movimentos coletivos hão de pôr 

força ter um significado mais profundo que o simples “engouement” que eles 

apresentam?”  (Engouement (palavra francesa): admiração, entusiasmo) 

 

Dois dias depois, em um novo artigo, o jornalista, referindo-se a um problema ocorrido 

na transcrição da carta, diz: “Um acento [...] colocado na edição, deixou sem sentido uma 
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frase do texto de Manuel Bandeira que transcrevi na coluna de anteontem”. Em seguida, 

ele explica o problema que ocorreu. 

a) Identifique o problema, corrija-o e justifique a correção. (Dê respostas completas) 

“[...] hão de pôr força ter um significado[...]”. Corrigindo: [...] hão de por força 

ter[...]. Trata-se da preposição por, que não é acentuada; a forma verbal pôr é que 

recebe acento diferencial. 

b) O erro realmente deixou sem sentido a frase? Justifique. 

Sim. Como a forma pôr é verbo e significa “colocar”, o trecho ficaria sem sentido: 

“[...] hão de colocar força ter um significado[...]”. A expressão “por força” significa 

“forçosamente”, o que daria à frase o sentido pretendido. 

 

4) Reescreva e corrija as palavras com erro na acentuação. 

 “O delirante e intrepido aventureiro que defendeu os indios 

 

Cabeza de Vaca (1492 - ?) foi um dos mais intrépidos e incomuns conquistadores da 

história colonial da América. Ao naufragar na Flórida em 1527, caminhou 18 mil 

quilômetros, descalço e nu, até o México, onde chegou em 1537. 

Em 1541, nomeado governador do Rio da Prata, Cabeza de Vaca aportou na ilha de 

Santa Catarina – onde viveu alguns anos – e dali partiu, também a pé, rumo a Assunção, 

Paraguai, onde chegou em 1542. Durante toda a sua vida aventureira [...] lutou em favor 

dos povos indígenas. E pagou caro por isso: foi preso e enviado para o exílio. Em 

Naufrágios  e comentários, Cabeza de Vaca narra suas fantásticas aventuras e 

desventuras e suas infrutíferas tentativas de impedir o genocídio perpetrado pelos 

brancos na América.”    Quarta capa do livro Naufrágios e 

comentários, de Álvar N. CAbeza de Vaca. 

 

 

 

Atividade 9 – pp. 36 e 37. 

 



LISTA DE EXERCÍCIOS – GRAMÁTICA – 1° E. M. – CEAG – 2° BIMESTRE 2011 

 

Prof. Flaverlei A. Silva 12 

  



LISTA DE EXERCÍCIOS – GRAMÁTICA – 1° E. M. – CEAG – 2° BIMESTRE 2011 

 

Prof. Flaverlei A. Silva 13 

 

 

 
 

 

Atividade 10 – pp. 42 e 43 
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Atividade 11 – p.47,  

 

 

 
 

 

 

Atividade 12 – pp. 48 e 49 
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Atividade 13 – pág. 50, 51 e 52,  

Atividade 14 – pp. 52, 53 e 54. 
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Atividades 15 e 16,  

 

 

"Três semanas atrás, escrevendo aqui sobre a arrogância no jornalismo, eu dizia que muita 

gente hoje tem mais medo de ser condenada pela imprensa do que pela justiça, já que esta 

tem regras fixas e instâncias de apelação. O poder da imprensa é arbitrário e seus danos 

irreparáveis. "O desmentido nunca tem a força do mentido". Na justiça, há pelo menos um 

código para dizer o que é crime; na imprensa 'não há um código' - não há norma nem para 

estabelecer o que é notícia, quanto mais ética. 'Mas' a grande diferença é que, no julgamento 

da imprensa, as pessoas são culpadas até prova ao contrário."  (Zuenir Ventura / JB - 

26/05/95) 

 

Julgue os itens a seguir de acordo com a observação feita abaixo. 

 

OBSERVE: Fixas – móveis / Mentido – desmentido / Sempre – nunca / Reparáveis – 

irreparáveis / Ética - antiética 

 

1. ( C ) Os pares de termos anterior formam conjuntos ligados pela relação de idéias 

opostas. 

2. ( E ) Todos são adjetivos formados pelo processo de derivação, a partir de um radical 

de sentido positivo. 

3. ( E ) DESMENTIDO e IRREPARÁVEIS são formados pelo processo de derivação 

chamado parassíntese. 

4. ( C ) ANTIÉTICO é formado por derivação prefixal. 

5. ( C ) Os prefixos ANTI_ (ação contrária), DES_ e I_ (privação), quando anexados a 

um radical, acarretam um sentido diverso do primitivo. 

 

Julgue os itens quanto à estrutura e formação das palavras. 

 

6. ( C ) Em 'percorrer', 'seminovo', 'bisavô' e 'intramuscular', os prefixos significam, 

respectivamente, 'através de', 'quase', 'duas vezes' e 'situado no interior'. 

7. ( E ) Hibridismos são palavras que reproduzem aproximadamente os sons e ruídos, 

como 'cinema', 'televisão' e 'rádio'. 

8. ( C ) Nas palavras des-figur-ado E in-cert-eza não ocorre parassíntese, pois quando as 

mesmas foram formadas, já existiam as palavras 'figurado' e 'certeza'. 

9. ( C ) Em 'escutávamos', temos, respectivamente: 'radical', 'vogal temática', 'desinência 

modo-temporal' e 'desinência número-pessoal'. 

10. ( E ) Na frase “Um grupo de religiosos lançava aos quatro ventos hinos orientais 

numa primaveril manhã de sábado”, há duas palavras compostas e duas cognatas. 
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11. Assinale a opção em que o processo de formação de palavras está indevidamente 

caracterizado: 

 

a) pão-nosso - composição por justaposição. 

b) aventuroso - derivação sufixal. 

c) embonecar - composição por aglutinação.  ESTA 

d) descanso - derivação regressiva. 

e) incerto - derivação prefixal. 

 

Costureira receberá indenização de ex-noivo 

 

Casamento adiado por 17 anos vale 20 salários para mulher "enganada" 

 

Belo Horizonte - ¤Abandonada pelo noivo depois de 17 anos de namoro, a costureira 

Nair Francisca de Oliveira está comemorando um ganho inusitado: o Tribunal de Alçada de 

Minas Gerais condenou o motorista aposentado Otacílio Garcia dos Reis, de 54 anos, a pagar 

à ex-noiva uma indenização de 20 salários mínimos por danos morais. Ela receberá ainda 

30% do valor da casa que os dois estavam construindo juntos, em Passos, sudoeste de Minas. 

"Estou cobrando pelo tempo que fui enganada", diz ela. 

Nair não revela a idade, diz apenas que tem mais de 40 anos. Ela lembra que, mais do 

que o ¢término do namoro, o que a fez decidir pela ação de danos morais foram as falsas 

palavras de Otacílio. Ao romper com a noiva, ele disse que, além de não gostar dela, sabia 

que não tinha sido o primeiro homem de sua vida. "Me caluniou e humilhou minha família", 

lamenta Nair, que não consegue explicar como pôde ficar tantos anos ao lado de uma pessoa 

que ela diz, agora, não conhecer. 

Otacílio foi longe ao explicar o motivo do fim do relacionamento. Disse à ex-noiva 

que tinha por ela apenas um "vício carnal" e que nenhum homem seria capaz de resistir aos 

encantos de seu corpo bem feito. "Ele daria um bom ator", analisa Nair, lembrando que, a 

cada ano, a desculpa para não oficializar a união mudava. A costureira confessa que nunca 

teve vontade de terminar o namoro, mesmo tendo-o iniciado sem gostar muito de Otacílio. 

Ele teria insistido no relacionamento. "Eu dei tempo ao tempo e acabei gostando dele", 

afirma, frustrada com o tempo perdido, especialmente pelo fato de não ter tido filhos. 

"Engraçado, eu nunca evitei. Não sei por que não aconteceu." 

Papéis - A história de Nair e Otacílio começou em 1975. Após quatro anos de namoro, 

ficaram noivos e deram entrada nos papéis para o casamento religioso. Na ocasião, já haviam 

£ comprado um terreno, onde construíram a casa, que, segundo Nair, foi erguida com o 

dinheiro de seu trabalho de costureira, com a ajuda dos pais e também com dinheiro de 
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Otacílio. Hoje, o que seria o lar dos dois é uma casa alugada. O advogado de Nair, José 

Cirilo de Oliveira, pretende requerer uma indenização também pelo tempo de aluguel. 

"Fiquei satisfeito com a vitória de Nair, não tanto pelo valor da indenização, mas 

porque houve realmente a má intenção por parte do ex-noivo", afirma Oliveira. Os juízes da 

3• Câmara Cível do Tribunal de Alçada também ficaram sensibilizados com o caso da noiva 

abandonada. O relator do processo, juiz Dorival Guimarães Pereira, justificou sua decisão 

destacando que "o casamento é o sonho dourado de toda mulher, objetivando com ele, a par 

da felicidade pessoal de constituir um lar, também atingir o seu bem-estar social, a 

subsistência e o seu futuro econômico". 

A costureira, entretanto, afirma que não estava preocupada com os ganhos financeiros 

do casamento.  (Roselena Nicolau - JORNAL DO BRASIL, 11/08/1996) 

 

Julgue cada uma das afirmações abaixo sobre a estrutura mórfica das palavras. 

 

12. ( E ) O elemento "i" destacado em "decidir" é do mesmo tipo que aquele destacado em 

"felicidade". 

13. ( C ) As palavras "ficaram" e "deram" apresentam desinências modo-temporais que 

podem ser usadas em dois tempos verbais diferentes. 

14. ( E ) "Indenização" e "abandonada" são palavras formadas a partir de substantivos. 

15. ( E ) No texto, a palavra "comprado" (ref.2) tem as mesmas possibilidades de flexão 

que "abandonada" (ref.3). 

16. ( C ) Os sufixos de "motorista" e "costureira"  apresentam o mesmo valor semântico. 

 

17. Assinalar a alternativa correta quanto à formação das seguintes palavras: 

girassol; destampado; vinagre; irreal. 

 

a) sufixação; parassíntese; aglutinação; prefixação; 

b) justaposição; prefixação e sufixação; aglutinação; prefixação;   ESTA 

c) justaposição; prefixação e sufixação; sufixação; parassíntese; 

d) sufixação; parassíntese; derivação regressiva; sufixação; 

e) aglutinação; prefixação; aglutinação; justaposição. 

 

Delírio de voar 

 

 Nos dez primeiros anos deste século havia uma mania pop em Paris - voar. As formas 

estranhas dos aeroplanos experimentais invadiam as páginas dos jornais. Cada proeza dos 

aviadores era narrada em detalhe. Os parisienses acompanhavam fascinados as audácias dos 

aviadores, uma elite extravagante de jovens brilhantes, cultos e elegantes, realçada por vários 

milionários e pelo interesse das moças. Multidões lotavam o campo de provas de Issy-les-
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Molincaux. Os pilotos e os inventores eram reconhecidos nas ruas e homenageados em 

restaurantes. Todo dia algum biruta apresentava uma nova máquina, anunciava um plano 

mirabolante e desafiava a gravidade e a prudência. 

 Paris virara a capital mundial da aviação desde a fundação do Aéro-Club de France, 

em 1898. Depois da difusão dos grandes balões, em 1880, e dos dirigíveis inflados a gás, em 

1890 - os chamados "mais leves que o ar", chegara a hora dos aparelhos voadores práticos, 

menores e controláveis - os "mais pesados que o ar". Durante muito tempo eles foram 

descartados como impossíveis, mas agora as pré-condições haviam mudado. A tecnologia da 

aerodinâmica, da engenharia de estruturas, do desenho de motores e da química de 

combustíveis havia chegado a um estágio de evolução inédito. Combinadas, permitiam 

projetar máquinas inimaginadas. 

 Simultaneamente, por caminhos paralelos, a fotografia dera um salto com a invenção 

dos filmes flexíveis, em 1889. Surgiram câmeras modernas, mais sensíveis à luz, mais 

velozes e fáceis de manejar. Em conseqüência, proliferaram os fotógrafos profissionais e 

amadores. Eles não só registraram cada passo da infância da aviação como também 

popularizaram-na. Transportados pelos jornais, os feitos dos pioneiros estimularam a 

vocação de muitos jovens candidatos a aviador. A mídia glamourizou a ousadia de voar. 

......................................................................................... 

 Inventar aviões era um ofício diletante e nada rendoso - ainda. Exigia recursos 

financeiros para construir aparelhos, contratar mecânicos, oficinas e hangares. Dinheiro 

nunca faltou ao brasileiro Alberto Santos-Dumont, filho de um rico fazendeiro mineiro, ou 

ao engenheiro e nobre francês marquês d'Ecquevilley-Montjustin. Voar era um ideal 

delirante e dândi. Uma glória para homens extraordinários.  

 (SUPERINTERESSANTE, junho/99, p.36) 

 

Quanto à formação de vocábulos, julgue os itens. 

 

18. ( C ) o prefixo indica negação nos vocábulos "impossíveis" e "inimaginados". 

19. ( C ) o substantivo "fundação" é formado por sufixação a partir do verbo "fundar". 

20. ( E ) "parisiense" é vocábulo composto formado por justaposição. 

21. ( E ) "simultaneamente" é vocábulo formado por parassíntese a partir de um adjetivo 

na forma feminina. 

22. ( C ) "glamourizou" é forma de pretérito perfeito de um verbo criado por derivação 

sufixal a partir de um estrangeirismo. 

 

Julgue a análise que se faz dos elementos mórficos, em destaque: 
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23. ( E ) sentimentos, emancipação-MENTO, -ÇÃO: sufixos formadores de substantivos a 

partir de adjetivos; 

24. ( C ) minuciosa, empresarial-OSA, -AL: sufixos formadores de adjetivos a partir de 

substantivos; 

25. ( E ) irreversível, desprotegidas-I, -DES: prefixos expressando afastamento, separação; 

26. ( C ) bordadO (vogal temática). 

27. ( C ) esforçO-me (desinência número-pessoal). 

 

Julgue o processo de formação das palavras a seguir. 

 

28.  ( E ) imperceptível (derivado parassintético). 

29. ( C ) meia-idade (composto por justaposição). 

30. ( C ) desviar - derivação parassintética 

31. ( C ) a volta - derivação imprópria 

32. ( E ) o saber - derivação regressiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 17 – p.55 e 56. 
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