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Atividade do plantão
1. Complete as frases. Marque a frase em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que aparecem
entre parênteses:
a) Essas hipóteses ______________________ das circunstâncias (emergem - imergem) ;
b) Nunca o encontro na ___________________ em que trabalha (sessão - seção);
c) Já era decorrido um _____________________ que ela havia partido, (lustre - lustro);
d) O prazo já estava __________________________ ( proscrito - prescrito );
e) O fato passou completamente ________________________ (desapercebido- despercebido).
2. Complete as frases. Marque a frase que se completa com o segundo elemento dos parênteses:
a) A recessão econômica do país faz com que muitos _______________________ (emigrem - imigrem);
b) Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos ____________________ (consertos - concertos);
c) A ditadura ________________________ muitos políticos de oposição; (caçou - cassou);
d) Ao sair do barco, o assaltante foi preso em___________________________ (flagrante - fragrante);
e) O juiz _____________________________ expulsou o atleta violento (incontinenti- incontinente).
3. Complete as frases. Marque a alternativa que se completa corretamente com o segundo elemento dos
parênteses:
a) O sapato velho foi restaurado com a aplicação de algumas ______________________ (tachas-taxas);
b) Sílvio ________________________ na floresta para caçar macacos (imergiu-emergiu);
c) Para impedir a corrente de ar, Luís __________________________ a porta (cerrou-serrou);
d) Bonifácio ___________________________ pelo buraco da fechadura (expiava-espiava);
e) Quando foi realizado o último __________________________ ? (censo - senso).
4. Complete as frases. Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento dos parênteses:
a) A polícia federal combate o ______________________ de cocaína (tráfego-tráfico);
b) No Brasil é vedada a __________________ racial; embora haja quem a pratique (discriminação-descriminação);
c) Você precisa melhorar seu _______________________ de humor (censo-senso);
d) O presidente ____________________________ antecipou a queda do muro de Berlim (ruço-russo);
e) O balão, tremeluzindo ________________________________ para o céu estrelado (acendeu-ascendeu).
5. Em “o prefeito deferiu o requerimento do contribuinte”, o termo grifado poderia perfeitamente ser substituído por:
a) apreciou;
b) arquivou;
c) despachou favoravelmente;
d) invalidou;
e) despachou negativamente.
6. As ideias liberais saíram incólumes, ainda que se pensasse que seriam dilapidadas, completamente. Os termos
grifados são antônimos, respectivamente de:
a) arrasadas - dilaceradas;
b) intactas - edificadas;
c) intactas - dilaceradas;
d) depauperadas - prestigiadas;
e) N.R.A.
7. Complete as lacunas com a expressão correta (entre parênteses):

“O ______________ (cervo - servo) prendia-se nos arbustos, fugindo dos ________________ (cartuchos cartuxos) que pipocavam por toda a ________________ (área - aria);
a) cervo – cartuxos – área;
b) servo – cartuchos – aria;
c) cervo – cartuchos – área;
d) servo – cartuchos – área;
e) servo – cartuchos – aria.
8. Complete as lacunas, com a expressão necessária, que consta nos parênteses:
É necessário _______________ (cegar-segar) os galhos salientes do ______________ (bucho-buxo), de modo a
que se possa fazer ______________ (xá-chá) com as folhas mais novas.”
a) segar – buxo – chá;
b) segar – bucho – xá;
c) cegar – buxo – xá;
d) cegar – bucha – chá;
e) segar – bucha – xá.
9. O _________________ (emérito-imérito) causídico ____________________ (dilatou-delatou) o plano de fuga do
meliante, que se encontrava na _________________(eminência-iminência) de escapar da prisão:
a) emérito – delatou – iminência;
b) imérito – dilatou – eminência;
c) emérito – dilatou – iminência;
d) imérito – delatou – iminência;
e) emérito – dilatou – eminência.
10. O _________________ (extrato-estrato) da conta bancária é, por si só, insuficiente para cobrir o
__________________(cheque-xeque), ainda que haja algum capital (incerto-inserto).
a) extrato – xeque – inserto;
b) estrato – cheque – incerto;
c) extrato – cheque – inserto;
d) estrato – xeque – incerto;
e) extrato – xeque – incerto.
11. Complete as lacunas usando adequadamente (mas / mais / mal / mau):
“Pedro e João ____ entraram em casa, perceberam que as coisas não iam bem,pois sua irmã
caçula escolhera um ____ momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias; _____ seus, dois irmãos
deixaram os pais _____ sossegados quando disseram que a jovem iria com os primos e a tia.”
a) mau - mal - mais - mas;
b) mal - mal - mais - mais;
c) mal - mau - mas - mas;
d) mal - mau -mas - mais;
e) mau - mau - mas - mais.
12. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas:
“Estou ________ de que tais _______ deveriam ser _______ a bem da moralidade do serviço público.”
a) cônscio – privilégios – extintos;
b) côncio – privilégios – estintos;
c) cônscio – privilégios – estintos;
d) côncio – previlégios – estintos;
e) cônscio – previlégios – extintos.

