
 

Unidade 1 – Capítulo 1 – Palavras em discussão 

Variação linguística 

 

1. Marque a alternativa que apresenta um exemplo de variação linguística social.  

a) Mó legal! 

b) Eta bichinho arretado! 

c) Adoro aipim com carne de panela. 

d) Era um rapagão de encher os olhos! 

e) A senhorita está completando quantas primaveras? 

 

2. Usa-se a variação linguística regional em: 

a) Bom te vê, véio! 

b) — Mãe, vô chegá mais tarde hoje! 

c) Não me canso de comer macaxeira cozida. 

d) Qual é a sua graça? Deixe-me adivinhar: Maria? 

e) Os exames radiológicos revelaram uma lordose na região cervical.  

 

3. A frase que exemplifica a variação linguística histórica é: 

a) Eita nóis! 

b) Ele é um janota! 

c) Não me deixa na mão, mano véio. 

d) Eu e meu amigo gostamos de empinar pandorga. 

e) Ele me chamou pra ir no cinema, mas eu tava meio pra baixo. 

 

4. O uso das palavras “piá”, “guri” e “menino” é um caso de:  

a) variação histórica, pois tem a ver com alterações de palavras e expressões ao longo do tempo. 

b) variação regional, pois se relaciona com o modo como classes sociais diferentes fazem uso da língua.  

c) variação social, pois se relaciona a diferenças de idade, de ocupação profissional e de posição social. 
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d) variação regional, pois se refere a pronúncias próprias e a termos ou expressões característicos de 

diferentes lugares do país. 

e) variação social, pois se relaciona ao modo particular como palavras são faladas nas regiões brasileiras. 

 

5. Marque a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre os tipos de variação linguística. 

a) “Ajuda nóis!” é exemplo de variação regional. 

b) “Ele é batuta!” e exemplo de variação social.  

c) Um exemplo de variação social é a expressão “Te aprochega mais”, que significa “Chegue mais perto”.  

d) O fato de se usar “abóbora” e “jerimum” para dar nome a um mesmo fruto decorre da variação 

histórica. 

e) “Me esquece, mané!” é exemplo de variação social.  

 

Unidade 1 – Capítulo 2 – Textos do cotidiano 

Artigo 

 

1. Marque a frase em que se emprega, na ordem, um artigo definido e outro indefinido. 

a) Saturno é o nome de um planeta. 

b) Falei uns dez minutos com o rapaz. 

c) Fique um tempo aqui até que o Paulo chegue. 

d) Todas as três crianças são a felicidade em pessoa. 

e) Eram uns bichinhos bem bonitos, filhos de uma gata de rua. 

 

2. Marque a opção em que os dois nomes de países aceitam o artigo definido antes de si. 

a) França e Cuba. 

b) Portugal e Itália. 

c) Angola e Moçambique. 

d) Argentina e Alemanha. 

e) Rússia e Israel. 

 

3. O uso do artigo depois das palavras “todos” e “todas” está correto em: 

a) Todas as três cortaram o cabelo. 

b) Todos os quatro deram parabéns ao vencedor. 



c) Todos os dez foram convocados para jogar no time. 

d) Todos os cinco jogadores tiveram dores musculares. 

e) Todas as oito foram convidadas para o baile de debutantes. 

  

4. A alternativa em que o artigo indefinido significa “aproximadamente” é: 

a) Maria e Ana são uns amores! 

b) Conta umas histórias de arrepiar. 

c) Pegou uns pedaços de pau para brincar. 

d) Eram uns bichos do mato aquelas crianças.  

e) Andaram uns dez quilômetros até a cachoeira. 

 

5. Preencha os espaços adequadamente com artigo definido ou indefinido. 

Comprou _____ bicicleta e guardou-a na garagem. Quando a mulher lhe perguntou de quem era _____ 

bicicleta teve de confessar que era sua e que gastara _____ dinheiro do 13ª salário, mas justificou-se 

dizendo que era _____ gasto necessário, pois, indo ao trabalho pedalando, economizaria com gasolina 

ao longo do tempo. 

 

a) a – a – um – o  

b) uma – a – o – um  

c) uma – a – o – o  

d) a – uma – um - um 

e) uma – a – um - o 

 

Unidade 2 – Capítulo 1 – Viver é conviver 

Classificação dos substantivos (próprio, comum, primitivo, derivado, simples e composto) 

 

1. Leia a frase a seguir, prestando atenção nos substantivos destacados. 

O verdureiro empurrava a carrocinha com frutas quando tropeçou ao subir o meio-fio e Roberto 

o ajudou a equilibrar-se. 

Esses substantivos classificam-se, respectivamente, como: 

a) composto – composto – derivado – comum 

b) composto – derivado – derivado – próprio 



c) derivado – composto – composto – próprio 

d) derivado – derivado – composto – próprio 

e) derivado – derivado – composto – comum  

 

2. A alternativa que apresenta apenas substantivos derivados é: 

a) realidade – pernilongo – dentista 

b) girassol – aguardente – segunda-feira 

c) jornalista – território – revistaria 

d) sonho – encrenqueiro – aguardente 

e) camisaria – diariamente – porco-espinho 

 

3. Um mesmo substantivo pode apresentar mais de uma classificação. Por exemplo, “flor” se classifica 

como comum, primitivo e simples. Mas um mesmo substantivo nunca poderá ser classificado como: 

a) simples e composto. 

b) comum e derivado. 

c) comum e composto. 

d) simples e derivado.  

e) simples e próprio.  

 

4. Marque a alternativa que apresenta a classificação correta do substantivo. 

a) Cruz (derivado). 

b) Escola (simples). 

c) Rosa (composto). 

d) Girassol (simples). 

e) Sinaleiro (composto). 

 

5. O substantivo que se classifica como composto é: 

a) floreira. 

b) planalto. 

c) esquisitice. 

d) felizmente. 

e) verdureiro. 



Unidade 2 – Capítulo 2 – Respeito à diversidade 

Classificação dos substantivos (concreto, abstrato, coletivo) 

 

1. A frase que apresenta um substantivo abstrato em destaque é: 

a) Tenho muitos amigos. 

b) A água é finita, por isso devemos usá-la conscientemente.  

c) A mula sem cabeça é um personagem do folclore brasileiro.  

d) A tristeza é um sentimento negativo que prejudica nosso bem-estar. 

e) Os rios que correm pelos vales daquela região permitem a navegação. 

 

2. O substantivo coletivo é a palavra que define o conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie. 

Marque a seguir a alternativa que apresenta um substantivo com essa característica. 

a) Biblioteca. 

b) Artistas. 

c) Músicos. 

d) Viajantes. 

e) Animais de uma região. 

 

3. O coletivo que pode denominar mais de um conjunto de seres ou coisas é: 

a) atlas. 

b) boiada. 

c) legião. 

d) década. 

e) vocabulário. 

 

4. Os substantivos “quadrilha”, “matilha” e “esquadra” são, respectivamente, coletivos de: 

a) cães, lobos e frota.  

b) ladrões, cães e navios. 

c) ladrões, cães e aviões. 

d) dançarinos, cães e navios. 

e) dançarinos, lobos e aviões. 

 



5.  O substantivo coletivo de “montanhas” é _________; de “papel” é _________ e de “músicos” é 

_________. 

Na ordem, os termos que preenchem corretamente essas lacunas são:  

a) cadeia, resma e bando. 

b) cordilheira, réstia e banda. 

c) cordilheira, resma e bando. 

d) constelação, réstia e bando. 

e) cordilheira, resma e banda. 

 

Unidade 2 – Capítulo 3 – Agenda 21, compromisso de todos 

Estrutura das palavras 

 

1. As palavras formadas pelo acréscimo de prefixo são: 

a) ineficaz e semicírculo. 

b) biografia e secretário.  

c) felicidade e infeliz.  

d) religar e lamentavelmente. 

e) bicampeão e campeonato. 

 

2. As palavras formadas pelo acréscimo de sufixo são: 

a) casinha e descasar. 

b) lojista e madeireira. 

c) autorretrato e imortal. 

d) floricultura e refazer. 

e) amargura e bimotor. 

 

3. A única palavra formada pelo processo de derivação regressiva:  

a) casa. 

b) olho. 

c) pulo. 

d) reter. 

e) inovar. 



 

4. Marque a alternativa que apresenta uma palavra composta por aglutinação. 

a) corre-corre. 

b) pontapé. 

c) girassol. 

d) vinagre. 

e) madrepérola. 

 

5. Na ordem, as palavras formadas pelo processo de derivação parassintética e prefixal e sufixal são: 

a) deslealdade e desalmado. 

b) entristecido e emudecer. 

c) incorretamente e envelhecido. 

d) desigualdade e anoitecer. 

e) enterrado e infelizmente. 

 


