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EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA AS AULAS ENTRE 13 E 17/04 
  

ORIENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO:  imprima as folhas deste arquivo e resolva todos os 
exercícios, exceto os que se referem ao “uso dos porquês”. Este conteúdo trabalharemos em aula. 
 
OBS.: Presencialmente, você resolveria os exercícios em sala. Entretanto, como, neste momento, 
temos muitos alunos com dificuldade de efetuar a impressão, teremos de resolver os referidos 
exercícios antes da aula. No encontro entre 13 e 17/04, corrigiremos todas essas atividades. 

 
1) Indique o número de fonemas das palavras abaixo: 

 
(    ) porquinho  (    ) discernimento 
(    ) exceção (    ) quaisquer 
(    ) manobrar (    ) processamento 
(    ) anexo (    ) abstenção 
(    ) charqueadas (    ) superstição 
(    ) enfeitam (    ) enquanto 
(    ) contaminação (    ) assim 
(    ) anteontem (    ) psiquiatra 
(    ) quadrilhazinha (    ) conspiração 

 

 

 

 
 
 
2) Classifique os encontros vocálicos das palavras abaixo: 

 
pai –  
céu –  
muito –  
hiatos – 
quase –  
vem –  
Uruguai –  
pinguim – 
intuito – 
vácuo – 
espécie – 
equestre – 
ameixa – 
doido – 
águam – 
androide – 
enxáguem – 
tênue – 
põe – 
país – 
ruim – 
pães – 
saguão –  
 

 
3) Divida em sílabas as seguintes palavras: 

SUBLINGUAL- 
CISANDINO- 
APTIDÃO – 
ARITMÉTICA – 
OBLÍQUO – 
INFLUÊNCIA – 
TRANSECULAR – 
SUBSTITUINDO – 
SUBOFICIAL – 
TRANSAMAZÔNICA – 
SUBNUTRIDO – 
SUBALTERNO – 
CARACTERÍSTICA – 
APNEIA – 
PERSPECTIVA – 
AUTÓPSIA – 
PNEUMONIA – 
OCCIPITAL – 
EGÍPCIO – 
SECRETARIA – 
INTERESTADUAL – 
 

 
4) Acentue quando for necessário: 
taxi repticio repticio 
incrivel vatapa 

vandalo sotao 
avaro Jupiter 
impio (cruel) impio (sem fé) 
elastico fuzil 
martir 
ruins 
polidez 
futeis 
trata-lo 
Bras 
demiti-lo 
jagunço 
alcoolatra 
recorde 
planteis (s.) 
plateia 
deficit 

dormitorio 
quadriceps 
credencio 
anzois 
distinguiam 
hipodromo 
fac-simile 
benção 
sutil 
barbarie 
planteis (v.) 
zoo 
ruim 



Revisão de Língua Portuguesa                                                                                                                Prof. Everson Ribas 2 

INSTRUÇÕES: sublinhe todos os adjetivos do texto abaixo e indique, com uma seta, a qual substantivo ele se refere. 
Depois, responda às questões de 05 a 07. 
 
 
 

01. 
 
02. 
 
03. 
 
04. 
 
05. 
 
06. 
 
07. 
 
08. 
 
09. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
  
              

        Uma revolução científico-tecnológica está em marcha e poderá produzir resultados espetaculares já nos  
_______________________________________________________________________________________ 
próximos dez anos. Seu alvo: a procura de vida fora da Terra. Seu movimento de abertura: o lançamento do 
_______________________________________________________________________________________ 
 telescópio espacial Corot, previsto para 2004. Esse empreendimento, para o qual o Brasil está sendo 
_______________________________________________________________________________________ 
 convidado, coloca os europeus momentaneamente à frente dos americanos nesta nova fase da corrida 
_______________________________________________________________________________________ 
 espacial. Acomodado numa órbita polar, a 900 quilômetros da superfície da Terra, o Corot esquadrinhará o 
_______________________________________________________________________________________ 
 céu em busca de planetas como o nosso, porém situados muito além das fronteiras do sistema solar. Para 
_______________________________________________________________________________________ 
 isso, o equipamento deverá atuar como uma espécie de observador de eclipses, detectando a passagem de 
_______________________________________________________________________________________ 
 planetas telúricos, isto é, feitos de rocha e terra firme, diante de estrelas semelhantes ao Sol. Ao contrário do 
_______________________________________________________________________________________ 
telescópio espacial Hubble, que inspeciona o espaço à cata dos mais variados tipos de objetos, o Corot será 
_______________________________________________________________________________________ 
lançado com uma finalidade muito precisa: encontrar planetas extra-solares parecidos com a própria Terra. 
______________________________________________________________________________________ 
         Todas as outras missões espaciais voltadas para a procura de planetas telúricos não deverão estar em 
_______________________________________________________________________________________ 
 atividades antes de 2009 — o que dá ao Corot meia década de vantagem. Por tola que possa parecer — e 
_______________________________________________________________________________________ 
 nenhuma competição escapa disso —, a disputa entre europeus e americanos torna o empreendimento 
_______________________________________________________________________________________ 
 muito estimulante e abre espaço para outros parceiros, inclusive o Brasil. Na impossibilidade econômica de 
_______________________________________________________________________________________ 
 bancá-lo sozinha, a França, detentora inicial do projeto, saiu à procura de sócios. Mas fez questão de barrar 
_______________________________________________________________________________________ 
os americanos e seus aliados ingleses. Entraram a Bélgica, a Suíça, a Itália, a Espanha e a Índia, que será o 
_______________________________________________________________________________________ 
 país lançador do satélite. E foram convidados também cientistas brasileiros. 
_______________________________________________________________________________________                                       

                             
Adaptado de: ARANTES, José Tadeu. Vida no Espaço. Galileu, maio de 2000. 

 
 
 
5) É comum fazermos supressões de fonemas na 

linguagem coloquial. As palavras abaixo, considerando 
sua pronúncia, não se encaixam nesse caso, à 
exceção de  
 
(A) observador (linha 07) 
(B) eclipses (linha 07) 
(C) objetos (linha 09) 
(D) estimulantes (linha 15) 
(E) parceiros (linha 15) 
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6) Considere as seguintes afirmações sobre 

acentuação gráfica. 
 
 
I - As palavras “superfície” (linha 05) e “país” (linha 

17)  são acentuadas pelo mesmo motivo. 
 

II - As palavras “quilômetros” (linha 05) e 
“telescópio” (linha 09) são acentuadas pelo 
mesmo motivo. 
 

III - A ausência de acento gráfico em 
“esquadrinhará” (linha 05) provocaria alteração 
na tonicidade da palavra. 

 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
 

 
 
7) Estabeleça a relação correta entre as palavras 

extraídas do texto, na coluna da direita, e a classe 
gramatical a que pertencem, na coluna da esquerda. 
 
 

1. substantivo               (    ) polar (linha 05)  
2. pronome                   (    ) procura (linha 11) 
3. conjunção                 (    ) mas (linha 15) 
4. adjetivo                     (    ) que (linha 09) 
                                     (    ) que (linha 16) 
                                     (    ) extra-solares (linha 10) 
   
 
A sequência númérica correta, de cima para baixo, na 
coluna à direita, é 
 
(A)  4 — 1 — 3 — 2 — 3 — 4; 
(B)  1 — 1 — 3 — 2 — 3 — 4; 
(C)  1 — 1 — 2 — 3 — 2 — 4; 
(D)  4 — 2 — 3 — 3 — 2 — 1; 
(E)  4 — 1 — 3 — 2 — 2 — 4. 

 
 
 
 

8) Usando o pronome relativo QUE ou o pronome 

CUJO, insira a segunda oração na primeira. Tome o 
cuidado de conservar a preposição se houver. 

 
a) Esta é a ferramenta / conto com essa ferramenta 
para resolver o problema. 

 
 

 
 

 
 

b) Aquele é o comportamento / eu discordo daquele 
comportamento.  

 
 

 
 

 
 

c) Este é o partido / eu discordo dos princípios do 
partido.. 
 
 

 
 

 
 

c) Lá se encontram os  torcedores / contamos com a 
vibração dos torcedores. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

GRAFIA DOS PORQUÊS 
 
 
POR QUE  equivale a “pelo qual” ou as variações 
dessa expressão: pelos quais, pela qual e pelas quais. 
Também ocorre quando se pode acrescentar as 
palavras “razão” ou “motivo”. 
 
Gostaríamos de saber por que (razão) ela não veio. 
Este é o motivo por que (pelo qual) não compareceram 
à reunião. 
 
 



Revisão de Língua Portuguesa                                                                                                                Prof. Everson Ribas 4 

POR QUÊ  assim como o porquê acima, pode-se 

acrescentar a palavra “razão” ou “motivo”, o acento é 
justificado por anteceder um ponto (final ou de 
interrogação). 
                                          
Eles foram eliminados e não sabemos por quê. (motivo) 
Poucos se preparam. Por quê? (razão) 
 
 
PORQUE  é uma conjunção, equivalendo a “pois”. 
                                          
Consegui ser aprovado no exame porque estudei muito. 
 
 
PORQUÊ  é um substantivo, equivalendo a “razão”, 

“motivo” e normalmente aparece antecedida de palavra 
determinante (artigo, por exemplo). 
                                          
Apresente pelo menos um porquê para a sua reação. 
É importante o uso dos porquês. 

 
 

Exercício 
 
9) Use adequadamente o porquê. 

 
A. ..................... tu queres saber? É ..................... sua 
curiosidade é maior que sua inteligência? 
 
B. Tu queres saber .....................? Não te direi 
..................... . 
 
C. Resta ainda descobrir o ..................... dessas 
declarações. É difícil entender ..................... ele teria 
dito tudo aquilo. 
 
D. ..................... tu agiste dessa forma? 
 
E. Não é fácil encontrar o ..................... de toda essa 
confusão. 
 
F.    Não se sabe .................... fugiram. 
 
G. A situação agravou-se .................... muita gente 
resolveu ficar quieta. 
 
H.  São essas as causas .................... lutei a vida 
inteira. 
 
I.  Aconteceu alguma coisa com ela .................... está 
tudo em silêncio. 
 
J. Tu continuas implicando comigo! É ...................... as 
minhas idéias te incomodam? 
 

K. O túnel .................... deveríamos passar desabou 
ontem. 
 
L. Notei que ela estava muito ansiosa, mas não descobri 
.................... . 
 

 

Questões de Vestibulares 
 
10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das frases abaixo. 
 
l. Penso nos ideais _______ lutamos. 
ll. Não sei explicar o _______ do fracasso. 
lll. Será _______ subestimamos o adversário? 
IV. Até hoje ninguém explicou _______ . 

 
(A) por que - porquê - porque - por quê 
(B) porque - por que - porque - porquê 
(C) porque - por que - por que - porquê 
(D) por que - porquê - por quê - por quê 
(E) por que - porquê - por que – porquê 
 

 
11. (UFSM)  Jorge Ossani explicou para Moacyr Scliar 
_______ os pivetes roubam; praticam crimes _______ 
gostam dos mesmos alimentos e brinquedos que as 
outras crianças. Entretanto, nem todos concordam com 
esse _______ da delinqüência juvenil. _______ será 
que muitas crianças se transformam em pivetes? 
 
(A) porque - por que - porquê - Porque 
(B) por que - porque - porque - Por que 
(C) por que - por que - porque - Por que 
(D) porque  - porque - porquê - Porque 
(E) por que - porque - porquê - Por que 
 

 
12. Considere a frase abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 
Não é preciso entrarmos em longas discussões sobre 
os motivos _______ considero tua atitude dificilmente 
aceitável. 
 
(A) é indiferente do ponto de vista semântico, escrever 

“por que” ou “porque”. 
(B) não é possível preencher a lacuna com “porque”. 
(C) nesse contexto, a forma “pelos quais” é sinônimo de 

“porque”. 
(D) somente “porque” pode preencher corretamente a 

lacuna. 
(E) pode-se usar a forma “pelos quais” no mesmo 

sentido de “por que”. 
 


