
 

 

Tarefa Mínima 08 – 8º Ano – Gramática 

Prof. Rogger 
 
ACENTUAÇÃO  
 
01. (G1 - col. naval 2020)  Assinale a opção na qual o substantivo destacado tem plural metafônico.  

a) Você providenciou os trocos que lhe pedimos, Gabriel?    
b) A costureira esqueceu no táxi os bolsos de todos os jalecos.    

c) Quantos poIvos devemos comprar para fazer a caldeirada?    
d) Merecidamente, seus sogros estão de férias em Recife, não é?    

e) Pelo que eu soube, alguns almoços ainda não foram entregues.    
  
02. (G1 - ifmt 2020)  Assinale a alternativa em que a separação silábica está grafada de acordo com a norma 

culta da língua portuguesa:  

a) em-pre-en-de-dor; sa-u-da-de; li-vra-ria.    
b) des-ci-da; ra-i-nha; en-xa-gu-ar.    
c) ál-co-ol, a-ni-mais; vas-sou-ra.    
d) ad-vo-ga-do, his-tó-ri-a; a-d-je-ti-vo.    
e) cha-péu; coo-pe-rar; fri-ís-si-mo.    

  
03. (G1 - ifmt 2020)  Analise as alternativas abaixo e marque aquela em que todas as palavras têm a mesma 

classificação quanto ao número de sílabas:  
a) primeiro – saída – tragédia – consegui.    
b) sentia – roupa – transtorno – adjetivo.    
c) loura – trabalho – superou – noite.    

d) árvore – casamento – ambiente – madeira.    
e) poeira – alegria – troféu – igual.    

  

04. (G1 - ifmt 2020)  Analise as assertivas abaixo e marque aquela que apresenta uma informação que NÃO 
está em conformidade com a norma culta da língua portuguesa.  
a) O número de fonemas de uma palavra pode não ser o mesmo que o número de letras, como ocorre em 

táxi e telha.    
b) Algumas vezes, o fonema pode ser representado por mais de uma letra, como ocorre em zebra – casa 

– existe.    

c) Letra e fonema são sempre equivalentes.    
d) As letras são a representação gráfica de um fonema.    
e) Na palavra “humano”, o “h” não representa um fonema.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

A Lenda da Manioca (lenda dos índios Tupis) 

 
1A filha do cacique da tribo deu à luz uma linda indiazinha. A tribo espantou-se: 
– Como é branquinha esta criança! 
E era mesmo. Perto dos outros curumins da taba, parecia um raiozinho de lua. Chamaram-na Mani. Mani 

era linda, silenciosa e quieta. Comia pouco e pouco bebia. Os pais preocupavam-se. 
– Vá brincar, Mani, dizia o pai. 
– Coma um pouco mais, dizia a mãe. 

Mas a menina continuava quieta, cheia de sonhos na cabecinha. Mani parecia esconder um mistério. 
Uma bela manhã, não se levantou da rede. O pajé foi chamado. Deu ervas e bebidas à menina. Mas não 

atinava com o que tinha Mani. Toda a tribo andava triste. Mas, deitada em sua rede, Mani sorria, sem doença e 
sem dor. 

E, sorrindo, Mani morreu. Os pais a enterraram dentro da própria oca. E regavam sua cova todos os dias, 
como era costume entre os índios Tupis. Regavam com lágrimas de saudade. 

Um dia, perceberam que do túmulo de Mani rompia uma plantinha verde e viçosa. 

– Que planta será esta? Perguntaram, admirados. Ninguém a conhecia. 
– É melhor deixá-la crescer, resolveram os índios. 
E continuaram a regar o brotinho mimoso. A planta desconhecida crescia depressa. Poucas luas se 

passaram e ela estava altinha, com um caule forte, que até fazia a terra se rachar em torno. 
– A terra parece fendida, comentou a mãe de Mani. 
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– Vamos cavar? 

E foi o que fizeram. Cavaram pouco e, à flor da terra, viram umas raízes grossas e morenas, quase da cor 
dos curumins, nome que dão aos meninos índios. Mas, sob a casquinha marrom, lá estava a polpa branquinha, 

quase da cor de Mani. Da oca de terra de Mani surgia uma nova planta! 
– Vamos chamá-la Mani-oca, resolveram os índios. 
2– E, para não deixar que se perca, vamos transformar a planta em alimento! 
Assim fizeram! 
Depois, fincando outros ramos no chão, fizeram a primeira plantação de mandioca. E até hoje entre os 

índios do Norte e Centro do Brasil é este um alimento muito importante. E, em todo o Brasil, quem não gosta 

da plantinha misteriosa que surgiu na casa de Mani? 
 

Adaptado de macvirtual.usp.br/mac/templates/jogo/lenda.asp/ Acessado em 10/10/19.  

 
05. (G1 - cotil 2020)  Dentre as alternativas abaixo, escolha aquela que mais se aproximar do padrão formal 

da norma culta, considerando os aspectos gramaticais, semânticos e lexicais.  

a) A lenda de Mani, exemplo do folclore dos índios tupis, explica a origem da mandioca, que é um dos 
principais alimentos dos povos indígenas. No Brasil, essa raiz possui vários nomes que variam de 

região para região, como, por exemplo, aipim, macaxeira, maniva, castelinha, entre outros.    
b) Exemplo do folclore dos índios tupís, a lenda de Maní, uma lenda que explica a origem da mandioca, é 

um dos principais alimentos dos povos indígenas. No Brasil, a mesma possui vários nomes que variam 
de região para região, como, por exemplo, aipim, macaxeira, maniva, castelinha, entre outros.    

c) A lenda de Mani, exemplo do folclore dos índios tupis, explica a origem da mandioca, a qual é um dos 

principais alimentos dos povos indígenas. No Brasil, essa raiz possui vários nomes que variam de 
região para região, como, por exemplo, aipim, macacheira, maniva, castelinha, entre outras.    

d) Explicando a origem da mandioca, um dos principais alimentos dos povos indígenas, cuja a lenda de 
Mani é exemplo do folclore dos índios tupis, essa raiz, no Brasil, possui vários nomes que variam de 
região para região, como, por exemplo, aipim, macaxeira, maniva, castelinha, entre outros.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
Leia o texto abaixo para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

O drama de Juan e das centenas de crianças venezuelanas que cruzam sozinhas a fronteira com o 
Brasil 

 

Nathalia Passarinho - BBC News Brasil em Londres 
09 de setembro de 2019 

[...] 
Juan foi encontrado vagando pelas ruas de Pacaraima, após cruzar a fronteira "sozinho e faminto", segundo 

relatório da equipe que atendeu a criança. Um senhor venezuelano o resgatou, deu abrigo e comida por uma 
noite e levou o menino ao centro de triagem, onde defensores públicos da União entrevistam e analisam cada 
caso de criança e adolescente que chega ao Brasil. 

Encaminhado depois ao Conselho Tutelar de Pacaraima, o menino foi reconhecido por uma conselheira que 
confirmou que ele tentava migrar sozinho para o Brasil pela segunda vez, "pedindo ajuda para fugir dos maus-
tratos dos pais". 

Na primeira tentativa, foi devolvido à Venezuela e encaminhado ao Conselho Tutelar da cidade de Santa 
Elena, após os conselheiros venezuelanos garantirem às autoridades brasileiras que ele seria encaminhado para 

um abrigo. 
Pelo visto, foi devolvido aos pais e à vida na rua. 

"Observa-se inúmeras marcas no corpo da criança e ele afirma que são todas causadas pelas agressões 
físicas cometidas por seus pais", diz o relatório do comitê de triagem a que a BBC News Brasil teve acesso. 

Para impedir que o menino fosse entregue novamente aos pais, os defensores federais o encaminharam 
para uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes na capital de Roraima, "para que seja cuidado pela 
legislação brasileira". 

Juan é uma das 1.896 crianças e adolescentes que, para fugir da violência e da miséria na Venezuela, 

cruzaram a fronteira até o Brasil sozinhos ou acompanhados de pessoas que não são seus responsáveis legais, 
entre agosto de 2018 e junho deste ano. 

Quase 400 deles chegaram à cidade de Pacaraima totalmente desacompanhados, segundo dados inéditos 
obtidos pela BBC News Brasil junto à Defensoria Pública da União. 

[...] 
 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49566807. 

Acesso em: 13 de setembro de 2019. (Texto adaptado).  
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06. (G1 - ifsc 2020)  Em relação às palavras sublinhadas no texto, assinale a alternativa CORRETA quanto à 

acentuação gráfica: 
 

I. Duas palavras acentuadas atendem à regra das palavras monossílabas tônicas. 
II. Três palavras acentuadas atendem à regra das palavras paroxítonas. 
III. Três palavras acentuadas atendem à regra das palavras oxítonas. 
IV. Duas palavras acentuadas atendem à regra das palavras proparoxítonas 

V. Uma palavra acentuada atende à regra das palavras com hiato.  
 
a) II e III estão corretas.    
b) Todas estão corretas.    
c) II, IV e V estão corretas.    
d) Somente a I está correta.    

e) III e V estão corretas.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir.  
 
Xote Ecológico  
 

Não posso respirar, não posso mais nadar 
A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar 
Se planta não nasce se nasce não dá 
Até pinga da boa é difícil de encontrar 
Cadê a flor que estava ali? 
Poluição comeu. 
E o peixe que é do mar? 

Poluição comeu 
E o verde onde que está? 
Poluição comeu 
Nem o Chico Mendes sobreviveu  
 

Disponível em: ˂https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/295406/˃  

Acesso em: 28 ago. 2019  

 
07. (G1 - ifsul 2020)  Acerca do texto, é INCORRETO afirmar   

a) A palavra “até”, no quarto verso, recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de “dá”, no segundo verso.     
b) O primeiro verso apresenta discurso direto.     
c) No quinto verso, a palavra “cadê” pertence ao registro coloquial.     
d) No terceiro verso, as partículas “se” pertencem à classe das conjunções.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
Por trás da “boa aparência”: o racismo em números no mercado. 

 
“Precisa-se de moça de boa aparência para auxiliar de dentista. Rua Boa Vista, 11, primeiro andar.” 1O 

2anúncio publicado no Estado de São Paulo, em junho de 1914, 3contém uma expressão de uso bastante 

comum até 2006, quando foi proibida por 4viés discriminatório. Para 70% dos brasileiros, 5“boa aparência” não 
é apenas um código para cabelos lisos e pele clara, é um sintoma da discriminação racial ainda presente no 
6país em que mais da metade da população se autodeclara negra.  

“Precisamos refletir sobre o significado da compreensão de que vivemos em um país racialmente 
harmônico, que ainda está presente em nosso imaginário. Pela noção de democracia racial, dizemos que o 
racismo não existe e, se a população negra vive em desvantagem social, é porque não se esforçou o 

suficiente”, explica Giselle dos Anjos Santos, doutoranda em História Social pela USP e consultora do Centro de 
Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), organização pioneira na promoção da equidade 
racial e de gênero no mercado de trabalho no Brasil. 

Na 7área de recrutamento e seleção por quase uma década, a ex-recrutadora Marion Caruso vivenciou de 
perto as 8inconsistências entre discurso e prática relacionadas __1__ aceitação racial dentro do mercado de 
trabalho. “Me pediam que não enviasse pessoas negras para as vagas porque tinham ‘cara de empregadinha’”. 
Com demandas como __2__ que Marion recebia, não é difícil imaginar por que a expectativa de que o Brasil 

alcance __3__ igualdade racial no mercado de trabalho é de 150 anos, 9segundo uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Ethos em 2016.  

Os números não param de alarmar. 10Ainda de acordo com o Ethos, embora 54% da população brasileira 
seja negra, eles ocupam apenas 5% dos cargos de liderança nas maiores empresas do país. Quando se fala em 
mulheres pretas e pardas em altos cargos de chefia, esse índice chega a menos de 1%. O espaço para homens 
e mulheres negros vai se 11afunilando conforme os cargos vão ficando cada vez mais altos: na base da pirâmide 
12corporativa, os aprendizes negros chegam a ultrapassar os brancos.  

Giselle explica que, ao longo da história, a sociedade brasileira se construiu nas bases do racismo. Daí a 
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desigualdade e falta de oportunidades. “Todos os indicadores sociais refletem __4__ desigualdades colocadas”, 

explica a estudiosa. A mulher negra tem 50% mais chances de estar desempregada do que qualquer outro 
grupo da nossa sociedade. 13É fundamental que pensemos em ações afirmativas que venham no sentido de 

superar as desigualdades históricas.” 
Mesmo que o número de estudantes negros nas universidades federais tenha triplicado na última década, 

garantindo a qualificação necessária para as vagas, a consultora e pesquisadora alerta que as barreiras 
começam muito antes do 14recrutamento. “Existe uma lógica de rede de informação e contato. Quando 
perguntados nos censos desenvolvidos pelo CEERT em diferentes instituições como ficaram sabendo de 
determinada vaga, os profissionais brancos respondem que souberam por parentes e amigos. 15A realidade é 

diferente para pessoas negras, cujos familiares geralmente trabalharam a vida toda no setor informal.” [...] 
 

Publicado em 23/08/19, por Nayara Fernandes, no portal de notícias R7. Disponível em: <https://noticias.r7.com/economia/por-tras-da-boa-

aparencia-o-racismo-em-numeros-no-mercado-23082019>. Acesso em: 25 ago. 2019 (Texto adaptado para fins didáticos).  

 
08. (G1 - ifsul 2020)  A sequência na qual os vocábulos recebem acento gráfico em decorrência das mesmas 

regras que determinam o seu emprego em anúncio (referência 2), contém (referência 3), viés (referência 

4), país (referência 6), área (referência 7) e inconsistências (referência 8). 

 
Assinale a alternativa na qual os vocábulos recebem acento.  
a) prenúncio – desdém – convés – faísca – tênue – imprudência    
b) prenúncio – convêm – invés – Luís – aparência – arrogância    
c) estúdio – desdém – pés – faísca – aparência – imprudência     
d) estúdio – convêm – convés – tênue – aparência – arrogância     

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Gerundismo - evite esse vício de linguagem 
 

Tanto se tem falado a respeito de gerundismo, que já há quem tenha prática sobre o uso do gerúndio. Há 
até quem pergunte se o gerúndio não é mais usado ou se é errado o seu emprego. Então, antes que se comece 

a tomar o certo pelo duvidoso e o errado pelo certo, vamos nos lembrar de algumas regras gramaticais. 
Comecemos pelo significado da palavra “gerúndio”. Se procurarmos as definições nas gramáticas em uso, 

encontraremos, geralmente, a seguinte explicação: “Gerúndio é uma das formas nominais do verbo que 

apresenta o processo verbal em curso e que desempenha a função de adjetivo ou advérbio”. 
 Ele apresenta-se de duas formas. A simples (Ex.: Chegando a hora da largada, a luz verde acendeu) e a 
composta (Ex.: Tendo chegado ao fim da corrida, o carro foi recolhido ao boxe). 
 O gerúndio expressa uma ação que está em curso ou que ocorre simultaneamente ou, ainda, que remete a 

uma ideia de progressão. Sua forma nominal é derivada do radical do verbo acrescida da vogal temática e da 
desinência -ndo. Exemplos: comendo; partindo. 
 Veja, a seguir, o uso do gerúndio na prática: 
 E a lama desceu pelo morro, destruindo tudo que encontrava pela frente. 
 Rindo, ele se lembrava com saudades dos dias felizes que tivera. 
 Abrindo o laptop, começou a escrever. 
 “Caminhando sozinho aquela noite pela praia deserta, fiz algumas reflexões sobre a morte” (Erico 

Veríssimo, Solo de Clarineta, p. 12). 
 Como vimos nos exemplos, o gerúndio pode ser empregado de diferentes maneiras em nossa língua sem 
que tenhamos praticado nenhuma heresia. Já com o gerundismo é outra história. Nesse caso, trata-se do uso 
inadequado do gerúndio. Um vício de linguagem que se alastrou de modo tão corriqueiro e insistente que até já 

virou piada. 
 Então, se você usa expressões como: “Vou estar pesquisando seu caso” ou “Vou estar completando sua 

ligação”, mude imediatamente sua fala para: “Vou pesquisar seu caso” e “Vou completar sua ligação”. Note 
que, nos dois casos, você passa a usar somente duas formas verbais (“vou” + “pesquisar” ou “vou” + 
“completar”) no lugar de três. Além disso, a ideia temporal a ser transmitida é a de futuro e não de presente 
em curso. 
 O gerundismo, portanto, é uma mania que peca pelo excesso, pela inadequação do verbo, que ocorre ao 
transformarmos, desnecessariamente, um verbo conjugado em um gerúndio. 
 

(Fonte: UOL. Adaptado. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/gerundismo-evite-esse-vicio-de-

linguagem.htm> Acesso em: 20 jan. 2019).  

 
09. (G1 - ifmt 2020)  Ao analisarmos a acentuação gráfica das palavras “prática”, “gramáticas” e “temática” , 

presentes no texto, podemos afirmar que:  
a) “Prática”, “gramáticas” e “temática” estão corretamente acentuadas, pois são proparoxítonas e todas 

as proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente.    

b) “Prática”, “gramáticas” e “temática” estão com erro de acentuação gráfica, pois nenhuma 

proparoxítona deve ser acentuada.    
c) “Prática” está incorretamente acentuada, pois tem três sílabas.    
d) “Temática” está incorretamente acentuada, pois é paroxítona.    
e) Das três palavras, apenas “gramática” deve ser acentuada.    



Exercícios Complementares 
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10. (G1 - ifmt 2020)  Levando em conta a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa em que 

todas as palavras são acentuadas graficamente devido à mesma regra de acentuação gráfica:  
a) já – há – gerúndio.    
b) prática – gerúndio – é.    
c) gerúndio – advérbio – história.    
d) além – você – gramáticas.    
e) temática – desinência – você.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
 

11. (G1 - ifmt 2020)  Ao considerarmos o aspecto fonético da palavra “saúde”, podemos afirmar que ocorre 
nela um:  
a) ditongo.    
b) tritongo.    
c) hiato.    

d) dígrafo.    
e) encontro consonantal.    

 


