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Atividades para quarta-feira (12 de agosto de 2020). 

1.Substantivos -EXERCÍCIOS 
 

1.(Puccamp-SP) Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas da 

frase abaixo: 

Dois artigos, ___ por um jornalista que foi___, grandes vítimas de um episódio 

envolvendo parlamentares, bem esclarecem em que medida a impunidade é um 

desrespeito aos___ deste país. 

a) recéns-publicados, um dos, cidadãos 

b) recéns-publicado, uma das, cidadãos 

c) recém-publicados, um dos, cidadões 

d) recém-publicados, uma das, cidadãos 

e) recém-publicado, uma das, cidadões 

 

2.(UFSE) Todos os_____ que foram chamados ao Ministério estavam 

_____ressabiados com os ______que por ali corriam: 

a) vice-reitores, meios, abaixas-assinados 

b) vices-reitores, meio, abaixo-assinados 

c) vices-reitores, meios, abaixo-assinados 

d) vice-reitores, meio, abaixo-assinados 

e) vice-reitores, meio, abaixas-assinados 

 



3.(ITA-SP) Dadas as palavras: 

1. esforços 2. portos 3. impostos verificamos que o timbre da vogal tônica é 

aberto: 

a) apenas na palavra 1 

b) apenas na palavra 2 

c) apenas na palavra 3 

d) apenas nas palavras 1 e 3 

e) em todas as palavras 

 

4.(UM-SP) Indique o período que não contém um substantivo no grau diminutivo. 

a) Todas as moléculas foram conservadas com as propriedades particulares, 

independentemente da atuação do cientista. 

b) O ar senhoril daquele homúnculo transformou-o no centro de atenções na 

tumultuada assembleia. 

c) Através da vitrina da loja, a pequena observava curiosamente os objetos 

decorados expostos à venda, por preço bem baratinho. 

d) De momento a momento, surgiam curiosas sombras e vultos apressados na 

silenciosa viela. 

e) Enquanto distraía as crianças, a professora tocava flautim, improvisando 

cantigas alegres e suaves. 

 

5.(UFV-MG) Assinale a alternativa em que há erro na flexão de número. 

a) as águas-marinhas, as públicas-formas, os acórdãos 

b) abajures, caracteres, os ônus 

c) autoserviços, alto-falantes, lilases 

d) capitães-mor, sabiás-pirangas, autos-de-fé 

e) guardas-florestais, malmequeres, ave-marias 

 



6.(Vunesp-SP) Identifique a alternativa na qual os dois substantivos estão 

corretamente flexionados no plural: 

a) o cidadão - os cidadãos 

o cartão-postal - os cartões-postal 

b) o tico-tico - os tico-tico 

o melão - os melãos 

c) o cônsul - os cônsuis 

o navio-escola - os navios-escola 

d) o acórdão - os acórdões 

o decreto-lei - os decretos-lei 

e) o alto-relevo - os altos-relevos 

o capelão - os capelães 

 

7.(UFSM-RS) Identifique a alternativa em que os vocábulos formam plural 

respectivamente como pão-de-ló, guarda-civil e alto-falante: 

a) pé-de-moleque, boa-vida, abaixo-assinado 

b) bem-te-vi, guarda-pó, alto-relevo 

c) louva-a-deus, guarda-roupa, obra-prima 

d) café-com-leite, guarda-noturno, baixo-relevo 

e) vassoura-de-bruxa, beija-flor, primeiro-ministro 

 

8.(CFG/IME-RJ) Aponte a alternativa em que nem todas as palavras apresentem 

sufixo de grau diminutivo: 

a) poemeto, maleta 

b) rapazola, bandeirola 

c) viela, ruela 

d) lugarejo, vilarejo 



e) menininho, carinho 

 

9.(UM-SP) Assinale a alternativa em que há um substantivo cuja mudança de 

gênero não altera o significado. 

a) cabeça, cisma, capital 

b) águia, rádio, crisma 

c) cura, grama, cisma 

d) lama, coral, moral 

e) agente, praça, lama 

 

10. (UFF-RJ) Assinale a única frase em que há erro no que diz respeito ao gênero 

das palavras. 

a) O gerente deverá depor como testemunha única do crime. 

b) A personagem principal do conto é o Seu Rodrigues. 

c) Ele foi apontado como a cabeça do motim. 

d) O telefonema deixou a anfitriã perplexa. 

e) A parte superior da traqueia é o laringe. 

 

11.(UM-SP) Numere a segunda coluna de acordo com o significado das 

expressões da primeira coluna e assinale a alternativa que contém os algarismos 

na sequência correta. 

(1) o óleo santo                    ( ) a moral 

(2) a relva                              ( ) a crisma 

(3) um sacramento             ( ) o moral 

(4) a ética                              ( ) o crisma 

(5) a unidade de massa   ( ) a grama 

(6) o ânimo                          ( ) o grama 



a) 6, 1, 4, 3, 5, 2 

b) 6, 3, 4, 1, 2, 5 

c) 4, 1, 6, 3, 5, 2 

d) 4, 3, 6, 1, 2, 5 

e) 6, 1, 4, 3, 2, 5 

 

12.(UM-SP) Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto está 

errada. 

a) os pés-de-chumbo 

b) os corre-corre 

c) as públicas-formas 

d) os cavalos-vapor 

e) os vaivéns 

 

13.(UM-SP) Os compostos estão corretamente pluralizados em: 

a) canetas-tinteiro, bananas-maçã, decretos-lei 

b) canetas-tinteiros, bananas-maçãs, decretos-leis 

c) caneta-tinteiros, banana-maçãs, decreto-leis 

d) canetas-tinteiro, bananas-maçã, decreto-leis 

e) canetas-tinteitos, banana-maçãs, decretos-lei   

 

14. (Univ. Fed. Viçosa) O plural dos nomes compostos está correto em todas as 

alternativas, exceto: 

a- Ele gosta de amores-perfeitos e cultiva-os. (  ) 

b – Os vice-diretores reunir-se-ão na próxima semana.(  ) 

c - As aulas serão dadas às segundas-feiras. (  ) 

d - Há muitos beijas-flores no seu quintal. (  ) 



e – A moda está voltando às saias-balão. (  ) 

 

15. De acordo com o código em referência, explicite seus conhecimentos 

relacionando as colunas: 

(SA)  substantivo abstrato 

(SE)  substantivo epiceno 

(SS) substantivo sobrecomum 

(SCG) substantivo comum de dois gêneros 

(  ) jacaré macho/jacaré fêmea – cobra macho/cobra fêmea 

(  ) amor, felicidade, gratidão 

(  ) o líder/a líder – o indígena/a indígena 

(  ) a vítima – o cônjuge – a testemunha 

 

16. Em que alternativa aparecem dos substantivos de gênero masculino? 

a) cal – faringe 

b) omoplata – lança-perfume 

c) sentinela – dó 

d) champanha – telefonema 

e) alface – dinamite 

 

17. Depende dos _______ a defesa dos _______ ameaçados. 

a) Cidadões – animaizinhos 

b) Cidadãos – animaizinhos. 

c) Cidadãos – animalsinhos 

d) Cidadões – animaisinhos 

e) Cidadães – animalzinhos  



 

18.Fazem o plural da mesma maneira que perdão: 

a) cidadão – limão – verão 

b) botão – caixão – quinhão 

c) coração – capelão – paredão 

d) anão – cristão – melão 

 

19.Marque a alternativa que contenha substantivos, respectivamente, abstrato, 

concreto e concreto.  

a) fada – fé – menino 

b) fé – fada – beijo 

c) beijo – fada – menino 

d) amor – pulo – menino 

e) menino – amor – pulo 

 

20.Cáfila, matilha, alcateia, manada são coletivos, respectivamente de: 

a) camelos, cães, lobos e cavalos. 

b) insetos, cabras, lobos e cavalos. 

c) moscas, carneiros, lobos e bois. 

d) gafanhotos, cães, ladrões e bois. 

e) n.d.a 

 

21. Marque a alternativa em que está correta a forma plural. 

a) Júnior – Júniors 

b) Mal – maus 

c) Fuzil – fuzíveis 



d) Pagões – cidadãos 

e) Pagãos – cidadãos 

 

22. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Borboleta é um substantivo epiceno 

b) Rival é comum de dois gêneros 

c) Alface é substantivo masculino 

d) Vítima é um substantivo sobrecomum 

e) n.d.a 

 

Obs: Qualquer dúvida estou à disposição. 

 

 


