
 

 

Tarefa 06 – Professora Veridiane 
 
01. (MM) A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: 

a) Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. 
b) Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. 
c) Eis o porquê da minha viagem. 
d) Ele não veio por que estava doente. 
e) Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. 

 
02. Complete as lacunas utilizando por que, por quê, porque, porquê. 

a) Não sei o ----------- de tanta euforia. 
b) Você não compareceu à reunião -----------------? 
c) Os caminhos ---------- percorremos são tortuosos. 
d) --------------- não desiste dessa aventura maluca? 
e) Voltamos ---------------- estávamos com muita saudade. 

 
03. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de por que, porquê, por 

quê e porque: 
 
(   ) Não fiz a pesquisa * estava doente. 
(   ) * Marcela não conta toda a verdade? 
(   ) Não quis ir ao cinema *? 
(   ) Nem imagino o * dessa alegria. 
 
a) porquê 
b) por quê 
c) por que 
d) porque 

 
04. Levando em consideração o uso correto do advérbio mal, julgue as seguintes proposições: 

I. Ele reprovou de ano porque foi mal aluno em matemática. 
II. Talita mal entrou no shopping e já queria ir embora. 
III. Nós percebemos que ele estava mal intencionado, por isso corremos. 
IV. O casal viveu um mal momento durante a viagem para a França. 
V. O prefeito faz mal uso do dinheiro público. 
 
a) Todas estão corretas. 
b) I e V estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) I, IV e V estão corretas. 
e) II, III e V estão corretas. 

 
05. Preencha as lacunas corretamente: 

I. Os chefes estavam de _______ humor naquela segunda-feira. 
II. Márcia passou _______ e foi levada para casa. 
III. O motor do carro apresentou _______ desempenho durante os testes na fábrica. 
IV. ______ chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. 
V. Nunca pratique o ______; pratique sempre o bem. 
 
a) Mau – mal – mau – mal – mal. 
b) Mau – mau – mau – mal – mau. 
c) Mal – mau – mal – mal – mal. 
d) Mau – mal – mal – mal – mal. 
e) Mal – mal – mal – mal – mau. 

 
06. (UFAC) 

O PRIMO 
Primeira noite ele conheceu que Santina não era moça. Casado por amor, Bento se desesperou. Matar a 
noiva, suicidar-se, e deixar o outro sem castigo? Ela revelou que, havia dois anos, o primo Euzébio lhe 
fizera mal, por mais que se defendesse. De vergonha, prometeu a Nossa Senhora ficar solteira. O próprio 
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Bento não a deixava mentir, testemunha de sua aflição antes do casamento. Santina pediu perdão, ele 
respondeu que era tarde - noiva de grinalda sem ter direito. 
(Cemitério de elefantes. Apud CARNEIRO, Agostinho Dias) 
"...o primo Euzébio lhe fizera mal..." Nessa frase, a palavra mal está escrita com "l". Há, porém, situações 
em que ela também pode ser escrita com "u". Observe as frases abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa cuja sequência preencha adequadamente os espaços em branco. 
- Para Santina, Euzébio foi um homem____. 
- Segundo o narrador, Bento fez um _____ casamento. 
- Bento recebeu muito_____ a revelação de Santina. _____ ouviu a revelação de Santina, Bento decidiu 
separar-se. 
a) mau / mal / mal / Mau 
b) mau / mal / mau / Mal 
c) mal / mau / mal / Mau 
d) mal / mal / mau / Mau 
e) mau / mau / mal / Mal 

 
07. Sobre o emprego adequado de mau e mal, estão corretas, exceto: 

a) Mal pode apresentar três diferentes valores gramaticais: pode ser substantivo, advérbio e também 
adjunto adnominal de acordo com a análise morfológica da língua. 

b) Mal e mau são exemplos de palavras homônimas, ou seja, palavras que apresentam a mesma 
pronúncia, mas significados divergentes. 

c) Mau é classificado como adjetivo, antônimo de bom. Essa palavra é utilizada pelos falantes para fazer 
referência a algo que não seja de boa qualidade, a alguém que faz maldades e a diversas outras 
acepções que tenham como intuito qualificar. 

d) Mal pode apresentar três valores gramaticais: pode ser advérbio, substantivo ou ainda uma conjunção 
indicativa de tempo. 

 
 


