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OBJETIVOS: A revisão tem o objetivo de solidificar a base de conhecimento dos estudantes para que
consigam absorver os próximos conceitos e resolver questões mais complexas.
CONTEÚDO:





Estrutura das palavras, pág. 31
Processo de formação de palavras, pág. 34
Uso da vírgula, pág. 44
Ortoepia e prosódia, pág. 78

1.Classifique os elementos mórficos da forma verbal achávamos (ach-á-va-mos).
a) ach - __________________________________________________________
b) á - ___________________________________________________________
c) va - __________________________________________________________
d) mos - ________________________________________________________

2.Assinale o grupo em que as palavras não são todas cognatas. (são aquelas que possuem a mesma
origem, com grafias iguais ou semelhantes, e o mesmo significado, podendo possuir pequenas
discrepâncias. Essas palavras possuem o mesmo radical em dois idiomas distintos, sendo pertencentes à
mesma família etimológica.)
a) poeira, empoeirado, poeirento.
b) fome, faminto, famigerado.
c) corporal, corpanzil, corpóreo.
d) floreado, florido, florescer.
3) Assinale a opção que não apresenta desinência de gênero.
a) divertida
b) respeitoso
c) fantasia
d) aborrecido

4) Assinale a opção que apresenta desinência de número.
a) pires
b) todos
c) lápis
d) vírus
5) Marque a alternativa cujas palavras são acentuadas por serem oxítonas:
a) paletó, café, jiló
b) ônibus, satélite, oásis
c) você, Goiânia, régua
d) também, Santarém, época
e) açaí, rabicó, óculos
6) Marque a alternativa cuja sequência de palavras tenha a seguinte classificação: oxítona, paroxítona e
proparoxítona:
a) abelha, riacho, subida.
b) ombro, cadeira, trompete.
c) água, sólido, carrinho.
d) paçoca, azeitona, cadeira.
e) guri, cama, áspero.
7) Assinale a única alternativa cuja palavra sublinhada é formada por derivação parassintética:
a) Aquele olhar era de entristecer, mas não vou pensar mais nisso.
b) Vou plantar muitas árvores frutíferas em meu quintal.
c) Quase tive um ataque do coração quando abri a porta.
d) Gostaria de falar convosco.
e) Haja o que houver, serei sempre um vitorioso combatente.

8) As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por:
a) derivação
b) onomatopeia
c) hibridismo
d) composição
e) prefixação

9) Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação:
a) readquirir, predestinado, propor
b) irregular, amoral, demover
c) remeter, conter, antegozar
d) irrestrito, antípoda, prever
e) dever, deter, antever

10.Marque a alternativa cujas palavras não são formadas por derivação sufixal:
a) Espaçoso, carinhoso;
b) praticamente, americano;
c) frangueiro, nivelamento;
d) finalista, desnível;
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

“Em todas as coisas, somos mais que vencedores!”
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Mito, pág.29
Lenda, pág. 52
Crônica, pág.73

O mito do automóvel
O automóvel é o símbolo máximo das sociedades modernas. A demanda de automóveis teve um
aumento tão rápido que em apenas algumas décadas transformou a indústria automobilística num dos
motores da economia de mercado. Mas, isso ocorreu porque os carros satisfazem inúmeras necessidades,
anseios e fantasias dos homens e das mulheres de hoje – em especial o sonho da liberdade de
movimentos. Qual será o futuro desse fruto do casamento do sonho com a técnica? Não corremos talvez o
risco de ver nossa liberdade de possuir um carro vir a transformar-se em escravidão a esse mesmo carro?
“O Correio da Unesco”. Fundação Getúlio Vargas.

Questões
1. Transcreva do texto a justificativa para o aumento da demanda de automóveis:
R: ____________________________________________________________________________________

2.O texto apresenta uma pergunta retórica. Identifique-a e, em seguida, explique a sua finalidade:
R: ____________________________________________________________________________________

3. Observe:
indústria de automóveis = indústria automobilística
a) indústria de alimento = __________________________________________________
b) indústria de calçados = ___________________________________________________

c) indústria de café = ______________________________________________________
d) indústria de medicamentos = ____________________________________________________
e) indústria de armas e munições =
f) indústria de cinema =

4. Defina Lenda.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. O que é o Mito?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Que pessoa predomina na contagem e escrita da Crônica?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado
é alguém que acredite que ele possa ser realizado.”

