
 

Exercícios para Prova 2 de Português – 1° Trimestre 

1. (FMU) Procure e assinale a única alternativa em que há erro quanto ao problema do 

emprego do artigo: 

a – (    ) Nem todas as opiniões são valiosas. 

b – (    ) Disse-me que conhece todo o Brasil. 

c – (    ) Leu todos os dez romances do escritor. 

d – (    ) Andou por todo Portugal. 

e – (    ) Todas cinco, menos uma, estão corretas. 

2. Como sabemos, um sinal de pontuação, um termo atribuído intencionalmente, muda 

todo o sentido de uma frase. Diante dessa afirmativa, analise as orações abaixo e 

explicite a diferença que há na mensagem quanto ao emprego do artigo indefinido: 

 Hoje irei ler uma obra literária. 

 Há uns cinco dias terminei de ler uma das obras mais importantes da Literatura 

Brasileira: Dom Casmurro. 

3. (Ufam) Assinale o item em que não é correto ler o numeral como vem indicado entre 

parênteses: 

a) Pode-se dizer que no século IX (nono) o português já existia como língua falada. (  ) 

b) Pigmalião reside na casa 22 (vinte e duas) do antigo Beco do Saco do Alferes, em 

Aparecida. (   ) 

c) Abram o livro, por favor, na página 201 (duzentos e um). (   ) 

d) O que procuras está no art. 10 (dez) do código que tens aí à mão.(  ) 

e) O Papa Pio X (décimo), cuja morte teria sido apressada com o advento da Primeira 

Guerra Mundial, foi canonizado em 1954.(   ) 

4. A tabela a seguir apresenta as doze maiores cidades brasileiras em número de 

habitantes, segundo o censo do IBGE de 2000: 

Cidade População 

São Paulo 10.406.166 

Rio de Janeiro 5.850.544 

Salvador 2.440.886 

Belo Horizonte 2.229.697 

Fortaleza 2.138.234 

Brasília 2.043.169 

Curitiba 1.586.898 

Recife 1.421.947 

Manaus 1.403.796 



 

Porto Alegre 1.359.932 

Belém 1.279.861 

Goiânia 1.090.581 

Baseando-se nesses dados, complete as frases a seguir substituindo o símbolo (#) por um 

numeral adequado (escrevendo por extenso), classificando-o: 

a) Em número de habitantes, Brasília ocupa o # lugar e Belém o #. 

b) Salvador ocupa a posição número # da tabela. 

c) Manaus ocupa a # posição da tabela. 

d) Vivem em Belo Horizonte, # pessoas. 

e) Há # habitantes residindo em Goiânia. 

5. “Você só precisa comprar a pipoca. O DVD é grátis”. 

Assinale a alternativa que apresenta a forma correta para juntar os dois períodos da 

propaganda acima num só. 

a) Você só precisa comprar a pipoca, entretanto o DVD é grátis. 

b) Você só precisa comprar a pipoca, já que o DVD é grátis. 

c) Você só precisa comprar a pipoca, inclusive o DVD é grátis. 

d) Você só precisa comprar a pipoca e o DVD é grátis. 

e) Você só precisa comprar a pipoca, cujo DVD é grátis.    

  

6. Atribua “V” para verdadeiro e “F” para falso em relação aos seguintes excertos: 

a) Faria isso mil vezes se fosse necessário – antítese (  ) 

b) Falta-lhe inteligência para compreender isso – eufemismo (  ) 

c) Muito competente aquele candidato, esquecendo-se de cumprir com suas 

promessas eleitorais - ironia (  ) 

7. (FMU) Quando você  afirma que enterrou “no dedo um alfinete”, que embarcou “no 

trem” e que serrou “os pés da mesa”, recorre a um tipo de figura de linguagem 

denominada: 

a) metonímia 

b) antítese 

c) paródia 

d) alegoria 

e) catacrese  



 

 

 

8. (U. Taubaté) No sintagma: “Uma palavra branca e fria”, encontramos a figura 

denominada: 

a) sinestesia 

b) eufemismo 

c) onomatopéia 

9. Transforme a figura de linguagem abaixo em metáfora: 

"A felicidade é como uma pluma." 

10. (Mack) Nos versos abaixo, uma figura se ergue graças ao conflito de duas visões 

antagônicas: 

“Saio do hotel com quatro olhos, 

- Dois do presente, 

- Dois do passado.” 

Esta figura de linguagem recebe o nome de: 

a) catacrese  c) hipérbole  d) antítese  e) prosopopeia 

11. Escreva o significado das palavras abaixo. 

O cabeça:  

A cabeça:  

O capital:  

A capital:  

 

O língua: 

A língua:  

 

O grama: 

A grama: 

 

O rádio:  

A rádio:   



 

 

 

12. Escreva por extenso os números abaixo: 

a) 123° =  

b) 557° =  

c) 252° =  

d) 978° =  

e) 498° =  

f) 111° =  

g) 222° =  

h) 333° =  

i) 444° =  

j) 555° =  

l) 666° =  

m) 777° =  

n) 888° =  

o) 999° =  

p) 1000° =  

13. Represente em numerais romanos: 

a) 37 

b) 128 

c) 245 

d) 370 

e) 1.800 



 

f) 2.315 

g) 459 

h) 503 

i) 1.613 

j) 789 

14. Numere: (1) Frase Nominal     (2) Frase Verbal (Oração) 

a) (   ) Que bela paisagem! 

b) (   )  Bom dia! 

c) (   ) Coma devagar! 

d) (   ) Durma bem! 

e) (   ) Não insistirei mais. 

f) (   ) Cumpriremos nossa promessa. 

g) (   ) Mais diálogo, senhores educadores! 

h) (   ) Entrada franca! 

i) (   ) Que turma unida e confiante! 

j) (   ) Quando você esteve lá? 

k) (   ) Não saia sem agasalho! 

l) (   ) Belíssimas palavras! 

15. Classifique os substantivos abaixo: 

a) coração: 

b) Recife: 

c) avenidas: 

d) cidades: 

e) esperança: 



 

f) obra-prima: 

g) claridade: 

h) sol: 

Gabarito 

1. alternativa c 

2. A diferença que há entre as orações reside no fato de que o artigo indefinido “uma” 

retrata o sentido de uma obra qualquer. Já o sinal de pontuação revelado pelos dois 

pontos, específica que a obra refere-se ao escritor Machado de Assis. 

3. Alternativa “b”, pois é expresso pela seguinte forma: vinte e dois 

4. a – sexto; décimo primeiro. 

b – três 

c – nona 

d – Dois milhões, duzentos e vinte e nove mil , seiscentos e noventa e sete pessoas. 

e – Um milhão, noventa mil, quinhentos e oitenta e uma pessoas. 

5. alternativa B 

6. Falsa, Verdadeira, Verdadeira 

7. alternativa e 

8. alternativa A 

9. A felicidade é uma pluma 

10. alternativa D 

11. O cabeça: chefe, líder 

a cabeça: parte do corpo ou de um objeto; pessoa muito inteligente 

 

o capital: conjunto de bens, dinheiro 

a capital: cidade 

 

o língua: intérprete 

a língua: músculo do aparelho digestivo; idioma referente a um país. 

 



 

o grama: unidade de massa 

a grama: relva, planta rasteira 

 

o rádio: aparelho sonoro, instrumento de comunicação 

a rádio: estação particular de frequência sonora. 

12.a) 123° = centésimo vigésimo terceiro 

b) 557° =  quingentésimo quinquagésimo sétimo 

c) 252° =  ducentésimo quinquagésimo segundo 

d) 978° = noningentésimo septuagésimo oitavo 

e) 498° = quadrigentésimo nonagésimo oitavo 

f) 111° = centésimo décimo primeiro 

g) 222° = ducentésimo vigésimo segundo 

h) 333° =  trecentésimo trigésimo terceiro 

i) 444° = quadrigentésimo quadragésimo quarto 

j) 555° =  quingentésimo quinquagésimo quinto 

l) 666° = seiscentésimo sexagésimo sexto 

m) 777° = septingentésimo septuagésimo sétimo 

n) 888° = octingentésimo octogésimo oitavo 

o) 999° = noningentésimo nonagésimo nono 

p) 1000° = milésimo 

13. a) 37: XXXVII 

b) 128: CXXVIII 

c) 245: CCXLV 

d) 370: CCCLXX 

e) 1.800: MDCCC 

f) 2.315: MMCCCXV 



 

g) 459: CDLIX 

h) 503: DIII 

i) 1.613: MDCXIII 

j) 789: DCCLXXXIX 

14.    b) 1   c) 2    d) 2   e) 2   f) 2   g) 1  h) 1  i) 2   j) 2    k) 2   l) 1 

15. a) concreto, comum, simples,  

b) concreto, próprio, simples 

c) concreto, comum, simples 

d) concreto, comum, simples 

e) abstrato, comum, derivado de esperar 

f) concreto, comum, composto 

g) abstrato ou concreto, comum, derivado de claro 

h) concreto, comum, abstrato, simples 

 


