
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Veridiane 
 
* Livro 1, p. 551 e 552 - exercícios complementares: 1 ao 10  
* Livro 1, p. 553 - exercícios de aprofundamento: 1 e 2  
 
Resolução: 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES P. 551 E 552 
 
01. Letra A é a correta, pois, na B, o correto seria “discrição”; na C, o correto seria “peão”; na D, o correto 

seria “ária” e, na E, o correto seria “precisão” (embora esteja corretamente grafada, a palavra 
“exatidão” não cabe no contexto) 

 
02. Letra C é a correta, pois, na A, “analisar” e “frisar” estão erradas; na B, “fanatizar” e “paralisar” estão 

erradas; na D, “realizar” e “paralisar” estão erradas; na E, “canalizar” e “vazamento” estão erradas. 
 
03. Letra D. O correto é: acintosamente apareceu encharcado na sala. 
 
04. Letra D. A III está errada, pois se a ideia é de discordar, o termo deveria ser “de encontro ao”. A V está 

errada, pois o correto seria “a par dos fatos”. 
 
05. Letra C. Na A, o correto seria PORQUE; na B, PORQUÊ, na D, POR QUE. 
 
06. Letra A, pois o correto seria: HÁ cerca de dez anos (...). 
 
07. Letra E, pois “infringir” é quando alguém viola, desrespeita uma lei. Infligir é quando uma pena ou castigo 

é aplicado, quando alguém ou algo sofre algum tipo de dano ou prejuízo. 
 
08. Letra A: por que, por quê, porquê e por que. 
 
09. Letra D. A letra A está errada, pois o correto é AUTOESCOLA; a letra B está errada, pois o correto é 

AGROINDUSTRIAL; a letra C está errada, pois se usa hífen depois de MINI apenas se a palavra da frente 
começar com a letra H ou vogal igual, no caso “i”. 

 
10. São corretas todas exceto a lista a seguir, já que a escrita correta é a seguinte: autoescola, sem-teto, 

autorretrato, extrarregimento, super-resistente, reedição, ervilha--de-cheiro, azul-escuro, malcriado, 
minidicionário, pós-graduação, anti-herói, paraquedas, semi-interno, reidratação, bem-querer, Trás-os-
Montes, andorinha-do-mar. 

 
EXERCÍCIOS de APROFUNDAMENTO P. 553 

 
01. I-  está correta 

II- Nós preferimos ficar em casa a viajar com chuva. 
III- O secretário dos esportes chegou atrasado à abertura das Paralimpíadas. 
IV- Cara, você é muito chato! Saia daqui. 
V- está correta. 

 
02. Letra A. Degredo significa exílio, logo não se trata de multa. 
  
 
 
 


