
 

 

TM 21 - 1ª SÉRIE – Lúcia 
Gramática 

 

01. Complete os espaços com os adjetivos entre parênteses, observando a concordância nominal. 
a)  Encontrei campo e casa __________(alagado) 
b)  Gosto de sapatos e meias (preto) 
c)  Encontrei biquíni e calção (molhado) 
d)  Comprei carro e moto (usado). 
e)  O acidentado trazia mão e pé (quebrado) 
f)  Escolhemos __________ lugar e hora para o piquenique.(inadequado) 

 
02. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? 

a)  As pesquisas eliminaram PARTE da emoção. 
b)  Os BONS candidatos nem sempre são eleitos. 
c)  Nas eleições há feriado NACIONAL. 
d)  As GRANDES empresas patrocinam candidatos. 
e)  Os resultados são dados no dia SEGUINTE. 
 

03. Relacione a 1ª coluna à 2ª: 
1. água de chuva       ( ) Fluvial 
2. olho de gato          ( ) Angelical 
3. água de rio            ( ) Felino 
4. Cara-de-anjo        ( ) Pluvial 
 
Assim temos: 
a) 1 – 4 – 2 – 3; 
b)  3 – 2 – 1 – 4; 
c)  3 – 1 – 2 – 4; 
d)  3 – 4 – 2 – 1; 
e)  4 – 3 – 1 – 2. 

 
04. Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase apresentada: 

“Os acidentados foram encaminhados a diferentes clínicas ____________________” . 
a)  médicas-cirúrgicas; 
b)  médica-cirúrgicas; 
c)  médico-cirúrgicas; 
d)  médicos-cirúrgicas; 
e)  médica-cirúrgicos. 
 

05. Sabe-se que a posição do adjetivo, em relação ao substantivo, pode ou não mudar o sentido do enunciado. 
Assim, nas frases “Ele é um homem pobre” e “Ele é um pobre homem”. 
a)  1ª fala de um sem recursos materiais; a 2ª fala de um homem infeliz; 
b)  a 1ª fala de um homem infeliz; a 2ª fala de um homem sem recursos materiais; 
c)  em ambos os casos, o homem é apenas infeliz, sem fazer referência a questões materiais; 
d)  em ambos os casos o homem é apenas desprovido de recursos; 
e)  em ambas o homem é infeliz e desprovido de recursos materiais. 
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06. Apenas uma alternativa não apresenta alteração de sentido no emprego do adjetivo: 
a)  sabor único/ único sabor 
b)  mulher linda/linda mulher 
c)  amigo novo/novo amigo 
d)  pessoa simples/simples pessoa 
 

07. 

 
Considere as afirmações: 
I. No primeiro quadrinho, a sequência dos adjetivos (esbelto, bonito, espirituoso) resulta na intensificação 

progressiva de seus significados, dando origem à figura de estilo chamada de hipérbole. 
II. Se em vez de empregar o verbo “haver“ (para indicar tempo decorrido), Helga utilizasse o verbo “fazer“, 

segundo a norma culta, o período deveria ser assim reescrito: o que aconteceu com o marido esbelto, 
bonito e espirituoso com o qual casei fazem vinte anos? 

II. A oração “com o qual casei“ tem valor adjetivo. 
 
Está(ão) correta(s): 
a)  Apenas I. 
b)  Apenas II. 
c)  Apenas III. 
d)  I e II. 
e)  I e III. 

 
08.  

(...) 
O segundo exemplo é de conhecimento de muitos: uma peça publicitária que, para enaltecer as qualidades 

de um carro, compara dois atores, um considerado um grande ator e o outro, um ator grande. Nesse comercial, é 
um brasileiro que se presta a ocupar o lugar de ator grande (com atuação considerada muito ruim em sua 
profissão). Foi dessa maneira que ele saiu do ostracismo e voltou a ser “famoso”. 
Muitos jovens enalteceram a coragem do moço, sua beleza e o dinheiro que ele ganhou para fazer parte dessa 
campanha. (...) 

(SAYÃO, Rosely. Folha de S.Paulo, 13/09/2011) 

 
No excerto acima, ao fazer um jogo de palavras com “ator grande” e “grande ator”, a autora produz 
diferentes efeitos de sentido. A alteração da ordem das palavras só não produz mudanças de sentido em: 
a)  pobre homem. 
b)  estrela esportista. 
c)  poesia simples. 
d)  novo modelo. 
e)  homem algum. 

 
 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-ODjtguFW9dA/T1s4LorSmrI/AAAAAAAAB0s/l4-shjUvGeM/s1600/ADJETIVO+INSPER.bmp


Exercícios Complementares 
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09. Em que caso a palavra destacada não tem valor de adjetivo? 
a)  Um senhor velho, pedia esmolas. 
b)  Um velho senhor, pedia esmolas. 
c)  Era um dia cinzento. 
d)  O sabão usado desbotou o verde da camisa. 
e)  Os viajantes dormiam tranquilos. 

 
10. Quanto ao gênero, os adjetivos carioca, breve e só: 

a)  São todos comparativos. 
b)  São todos uniformes. 
c)  São uniformes os dois primeiros, e biformes o último. 
d)  São todos valorativos. 
e)  São todos uniformes, assim como o adjetivo histórico. 

 
11. Assinale a alternativa que contém uma locução adjetiva: 

a)  Esta é a torneira de água fria. 
b)  Ele é um homem corajoso. 
c)  Este quadro é muito feio. 
d)  A bicicleta dela é inglesa. 
e)  Achei um lápis azul. 

 
12. Em qual dos casos o primeiro elemento do adjetivo composto não corresponde ao substantivo entre 

parênteses? 
a)  Indo-europeu (Índia) 
b)  Ítalo-brasileiro (Itália) 
c)  Luso-brasileiro (Portugal) 
d)  Sino-árabe (Sião) 
e)  Anglo-americano (Inglaterra) 

 
13. Assinale a opção em que ambos os termos não admitem flexão de gênero: 

a)  inglesa pálida 
b)  jovem leitor 
c)  alguns mestres 
d)  semelhante criatura 
e)  moça ideal 

 
 


