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Meu objetivo com esta apostila de exercícios é abordar inú-

meros assuntos relacionados à língua portuguesa e fazer 

com que você tenha a oportunidade de relembrar vários 

conteúdos. Assim, você poderá avaliar como anda o seu conheci-

mento geral a respeito da língua portuguesa. Abordarei assuntos 

que são necessários para uma boa comunicação no dia a dia e tam-

bém aqueles que são muito cobrados em diversas provas. 

São 50 questões, faça-as com tranquilidade e não se esqueça de 

dar uma atenção especial ao gabarito comentado, pois ele apre-

senta informações relevantes que complementarão o seu estudo. 

Caso fique com alguma dúvida sobre determinado assunto, faça 

uma pesquisa no nosso blogue (www.linguaportuguesa.blog.br), 

pois lá temos várias apostilas avulsas com temas específicos (predi-

cação verbal, hífen, crase, concordância, acentuação etc), que po-

derão servir para que você esclareça suas dúvidas mais pontuais. 

Obrigada por ter adquirido as nossas apostilas. Bom estudo! 

Céu Marques

CONHECIMENTO GERAL
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EXERCÍCIOS 
1. Todas as palavras abaixo são oxítonas, exceto:
a. Condor
b. Ruim
c. Voo
d. Nobel
e. Ureter

2. A respeito do tempo verbal “Presente”, há erro em: 
a. Indica um fato que ocorre no momento em que se fala.
b. Indica um fato habitual, corriqueiro, frequente.
c. Indica uma verdade absoluta ou tomada como tal.
d. Indica um fato que já se iniciou e dura até o momento presente.
e. Indica desejo, vontade, em frases optativas. 

3. O uso do hífen está correto em: 
a. Cor-de-abóbora
b. Pé-de-meia
c. Água-de-coco
d. Cabeça-de-bagre
e. Bola-de-gude

4. Algumas palavras apresentam dupla grafia, no entanto há erro em: 
a. Aluguel / aluguer
b. Besouro / besoiro
c. Caminhão / camião
d. Ínterim / interim
e. Flauta / frauta

5. A frase que apresenta advérbio de modo é: 
a. Tomei uma cerveja estupidamente gelada.
b. Faço atividade física diariamente.
c. Provavelmente choverá hoje.
d. Primeiramente, preciso organizar minhas ideias. 
e. A máquina funcionava eficientemente.
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GABARITO
1. Letra c 

Fique atento a estas palavras oxítonas (última sílaba mais forte), pois elas geram muitas 
dúvidas: condor, ruim, Nobel, ureter. A palavra “voo” é paroxítona (penúltima sílaba 
mais forte). 

2. Letra e 
Em frases optativas, aquelas que indicam desejo, vontade, o tempo verbal é o pretérito 
mais-que-perfeito. Ex.: Quem me dera ganhar na loteria! Quisera eu alcançar a meta! 
a. Indica um fato que ocorre no momento em que se fala. 
 Ex.: Ouço vozes estranhas. 
b. Indica um fato habitual, corriqueiro, frequente.
 Ex.: Aos domingos, vou à praia com o meu marido.
c. Indica uma verdade absoluta ou tomada como tal.
 Ex.: Todo homem é mortal. 
d. Indica um fato que já se iniciou e dura até o momento presente.
 Ex.: Os cientistas estudam a descoberta das vacinas. 

3. Letra b
Não se usa hífen em vocábulos com elementos de ligação. Nas palavras do exercício, 
o elemento de ligação é a preposição de. Há algumas exceções referentes a essa 
regra e pé-de-meia é uma delas.

4. Letra d
A única grafia correta é ínterim (proparoxítona). 
Todas as outras grafias estão corretas e constam no VOLP, mesmo assim nem todas 
são aceitas pelos gramáticos e dicionaristas. 

5. Letra e 
Cuidado! Nem todos os advérbios terminados em –mente são de modo. 
Na letra –e, temos um advérbio de modo, pois eficientemente é o modo como a 
máquina funcionava. 
a. Tomei uma cerveja estupidamente gelada. (intensidade)
b. Faço atividade física diariamente. (tempo)
c. Provavelmente choverá hoje. (dúvida)
d. Primeiramente, preciso organizar minhas ideias. (ordem, sequência – segundo Celso 

Cunha)



Todas as apostilas com
GABARITO COMENTADO

Clique aqui para conhecer nossa coleção de apostilas digitais!

NOVAS APOSTILAS!
TODO MÊS

www.linguaportuguesa.blog.br
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APOSTILAS DIGITAIS

https://www.linguaportuguesa.blog.br/apostilas-exercicios
https://www.instagram.com/linguaportuguesa_/
https://www.facebook.com/linguaportuguesa07/
https://www.youtube.com/channel/UCYoOJ9ySEQcXHt2BP3VYSAg
https://www.linguaportuguesa.blog.br/
https://www.linguaportuguesa.blog.br/apostilas-exercicios
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