
Estudante: _______________________________ Prof.ª: Sabrina I. Neumann
EXERCÍCIOS

1. Pesquise no dicionário os vocábulos a seguir. Depois, complete de acordo com os significados encontrados.

Dicionário
José Paulo Paes

1. _____________________: período de interrupção
das férias.

2. _____________________: o som produzido pelo
martelo quando bate no dedo da gente.

3. _____________________: a cara da gente quando a
gente não for mais gente.

4. _____________________: parte do corpo que não
deve ter muita intimidade com o nariz.

5. _____________________: lente muito boa.
6. _____________________: o lado de fora do lado de

dentro.
7. _____________________: bicho que, quando tem

dor de garganta, é um deus-nos-acuda.
8. _____________________: o ontem de amanhã ou o

amanhã de ontem.
9. _____________________: cavalo de troia para

peixe.
10. _____________________: porta de ladrão.
11. _____________________: coisa que se apaga, mas

não com borracha.

12. _____________________: cobra de
jardim-de-infância.

13. _____________________: algodão que chove.
14. _____________________: filho da galinha que foi

mãe dela.
15. _____________________: esporte inventado pelos

buracos.
16. _____________________: parte do corpo que

depois de um soco vira queijo.
17. _____________________: cara que ganhou coroa.
18. _____________________: o que acontece quando

só papo não adianta.
19. _____________________: o que acontece entre o

escorregão e o palavrão.
20. _____________________: gente com pressa.
21. _____________________: besouro guarda-noturno.
22. _____________________: um outro que sou eu.
23. _____________________: bicho que tomou sol atrás

das grades.

2. Acentue as palavras e depois arrume-as na coluna.

Oxítonas Proparoxítonas

3.

4.  Reescreva, acentuando-os corretamente, os vocábulos em
que sejam necessários os sinais de acentuação:
a) No cerebro fervilhavam-lhe ideias originais que ele anotava
a lapis nos papeis com que recheava os bolsos.
b) Atras daquele aspecto austero, escondia-se um observador
sutil e ironico.
5. Acentue graficamente as palavras. Se surgirem dúvidas,
recorra ao dicionário.
1 O decano da nossa congregação, alem de erudito, é o
prototipo do filantropo.
2 Um dos conjuges era bigamo e apostata.
3 Por ser avaro e impudico, todas o evitavam.
4 Não consegui decifrar a rubrica da professora.
5 Tenho a honra de representar a Direção neste agape.
6 Os refens, transidos de medo, assistiam ao exodo da
população.
7 Ele vem de longe.
8 Eles vem de longe.
9 O delegado mantem o preso incomunicavel.
10 Os delegados mantem os presos incomunicáveis.

11 Os olhos não veem a Deus senão através das lagrimas.
12 A estrategia adotada pelo comandante o exercito.
13 O cemiterio é a antecamara do ceu; mas é forçoso admitir
que e um vestibulo sujo e repugnante, por mais formosa que
seja a vida a que nos conduz.
14 A ideia de liberdade gera herois.
15 O acrobata caiu do trapezio como uma
bolide.
16 Verifiquem se isto esta no ambito das minhas atribuições.
17 Ha pessoas tão obcecadas pela prudência que, para evitar
um erro pequenissimo, transformam toda a sua vida em um
erro.
18 Cidadãos inclitos eram os lidimos representantes da terra.


