


3) Observe agora a acentuação destas palavras:  
 
Já É Eu Na O Num  

 
a) Desses monossílabos, quais são tônicos? Quais são átonos? 
b) Apenas dois dos monossílabos tônicos receberam acento gráfico. Qual 

é a terminação dessas palavras? 
 

4) Lei as palavras, observando a sílaba destacada: 
 
Médico Máquina Último Próximo Sábado público 
 
a) Como se classificam essas palavras quanto à posição da sílaba 

tônica? 
 

b) O que pode concluir em relação à acentuação dessas palavras? 
 

5) Leia esta tira de Fernando Gonsales: 

 
Observe a acentuação da palavra tem. Ela está de acordo com o que 
prescreve a regra de acentuação dos monossílabos tônicos? Justifique sua 
resposta. 
 
Leia a tira a seguir, de Glauco, e responda às questões 6 e 7. 
 
 



 

6) Na tira, o acento gráfico de uma palavra oxítona, uma palavras 
proparoxítona e um monossílabo tônico foi propositalmente eliminado. 
Reescreva essas palavras em seu caderno, acentuando-as 
adequadamente. 

 

7) A forma verbal tô é redução de outra palavra. 
a) Qual é essa palavra? 
b) Ela deve ser acentuada? 
c) Por que a redução tô recebe acento? 

 

8) Reescreva as frases a seguir, passando para o plural o que for 
possível e fazendo as adaptações necessárias. 
 
a) O barril maior contém vinho; o menor, aguardente. 
b) O guarda de trânsito detém o motorista infrator. 
c) Meu tio vem de muito longe, de terra distante e desconhecida. 
d) Esse menino não tem sossego: pula, joga, corre e sobe em árvore o 

dia inteiro. 
e) O bueiro está entupido e retém a água da chuva. 
f) Mesmo nos momentos de indisciplina, nosso professor mantém a 

calma. 
9) Leia a tirinha de Fernando Gonsales, e complete a fala do último 

quadrinho com mas ou mais: 



 

 

10) Complete as lacunas com mas ou mais, de acordo com o contexto: 
a) Tudo é possível, __________ é preciso colaborar. 
b) Nada__________ me interessa, depois que ela partiu. 
c) Quando é 25______39? 
d) Já fiz de tudo por ele, ______nada ______ será feito. 
 

11) Escreva um bilhete para um(a) amigo(a), pedindo emprestado o 
caderno de português. Empregue mas e mais em seu texto. 

 

 

 

 

 



12) Leia a tira abaixo. 
 

 
a) No último quadrinho da tira, a vaca usa uma expressão da gíria. 

Complete a frase dita por ela, empregando mal ou mau e justifique 
sua escolha. 

b) O que significa a expressão usada pela vaca? 
 

13) Complete as frases com mal ou mau, de acordo com o contexto: 
a) Ela ficou ________- humorada depois que aquele garoto 

_____ criado e _______- educado e tratou_________. 
b) O menino está passando _______ devido ao ________ 

resultado de sua avaliação de matemática. 
c) Sempre soube que ele tinha um ________ caráter. 
d) O professor não aceitou nossa pesquisa, porque, segundo ele, 

está _______ feita. 
e) Dizem que o urubu é ave de _________ agouro. 

 
14)  Assinale a alternativa que está de acordo com as normas da 

linguagem formal da língua portuguesa: 
 

a) “Aonde você mora?” 
b) “Nós chegamos onde queríamos.” 
c) “Onde vamos?” 
d) “Veja no mapa aonde precisamos ir.” 
 

15)  Assinale a alternativa cuja lacuna é corretamente completada por 
“onde”: 
 

a) O bairro ____ vivo é bem movimentado. 
b) Na sociedade ____ vivemos, há muita violência. 
c) O lugar ____ fomos é bastante arborizado. 
d) ____ vamos chegar desse jeito? 


