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PREPOSIÇÃO E INTERJEIÇÃO 2ª SÉRIE – GRAMÁTICA – SÔNIA 

 
Lista 10 – Atividades 

 

 

 
 
01. (G1 - cotuca 2019)  Assinale a alternativa correta quanto à análise morfológica das palavras ou 

expressões selecionadas no texto. 
a) “Tum dum pararatim bum” (1º quadrinho) – interjeição.     
b) “Puxa” (2º quadrinho”) – interjeição.     
c) “Justo” (3º quadrinho) – adjetivo.     
d) “a” (último balãozinho) – preposição.     
e) “Ei” (8º quadrinho) – vocativo.     



A impressão deste material não é obrigatória. 

02. (G1 - ifal 2018) Leia esta tira de Orlandeli e assinale a alternativa incorreta. 
 

 
 

a) Ainda que flexione o verbo ver no imperativo, o personagem do primeiro quadrinho, ao fazê-lo 
na primeira pessoa do plural, faz uma espécie de convite ao colega para conhecerem juntos as 
novas regras ortográficas. É como se dissesse: Vamos ver as novas regras.    

b) O termo Nossa!!, no segundo quadrinho, não funciona como um pronome possessivo, mas 
como uma interjeição, não só porque exprime uma sensação do personagem, como porque, na 
escrita, as interjeições vêm, via de regra, acompanhadas de ponto de exclamação.    

c) Embora apresente um valor semântico de admiração, de surpresa, a expressão Que coisa..., no 
segundo quadrinho, não se configura uma interjeição, pois vem seguida de reticências, que 
somente indicam suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento.     

d) Pode-se inferir do terceiro quadrinho que as regras ortográficas são imposições decorrentes do 
uso que os falantes fazem da língua, ou seja, como a maioria dos usuários desconhecia a função 
do trema e não sabia empregá-lo na escrita, o sinal tornou-se obsoleto, não havendo razão para 
continuar existindo nas regras ortográficas da língua.    

e) O significado das interjeições está sempre vinculado ao uso, por isso qualquer palavra ou 
expressão da língua pode atuar como interjeição, dependendo do contexto e da intenção do 
falante. Assim, conclui-se que, por expressarem espanto, as três falas do personagem no 
segundo quadrinho são interjeições.     

 

03. (Espm 2017) Quando se perde o grau de investimento, corre-se o risco de uma debandada dos 
capitais estrangeiros, aí é preciso tomar medidas mais drásticas do que se desejaria. 
 

O vocábulo grifado aí é:   
a) advérbio, expressando a ideia de “nesse lugar”.     
b) interjeição, traduzindo ideia de apoio, animação.    
c) palavra expletiva (dispensável) ou de realce.    
d) advérbio, expressando ideia de conclusão “então”.    
e) substantivo, traduzindo ideia de “por outro lado”.    

 
A terra dos meninos pelados 

 
2Havia um menino diferente dos outros meninos: tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a 

cabeça pelada. 3Os vizinhos mangavam dele e gritavam: 
– 4Ó pelado! 
Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para se assinar a carvão, nas 

paredes: Dr. Raimundo Pelado. 5Era de bom gênio e não se zangava; mas os garotos dos arredores 
fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim 
tinham levado os cabelos dele. 6Raimundo entristecia e fechava o olho direito. 7Quando o 8aperreavam 
demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo. E a cara ficava toda escura. 

9Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só, e os outros pensavam que ele 
estava malucando. Estava nada! 10Conversava sozinho e desenhava na calçada coisas maravilhosas do 
país de Tatipirun, onde não há cabelos e as pessoas têm um olho preto e outro azul. 

RAMOS, Graciliano. Alexandre e outros heróis. Rio de Janeiro: Record, 1987, p. 104. 
 

1 O alagoano Graciliano Ramos é um dos autores mais importantes da Literatura Brasileira. 
8 aperreavam – chateavam.  
04. (G1 - cp2 2016) Qual das alternativas a seguir poderia substituir a interjeição sublinhada em  

“Ó pelado!” (ref. 4)? 
a) Urgh.    b) Ah.    c) Ei.    d) Ui. 


