
 

 

 

 

 

GABARITO DA BATERIA DE EXERCÍCIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO - 2017 

DESCRIÇÃO: Conteúdos que serão avaliados-  trabalhados ao longo do semestre. 

(Páginas referentes aos conteúdos da gramática: GRAMÁTICA FUNDAMENTAL, TUFANO, DOUGLAS, 

EDITORA MODERNA) 

 

Estudo da sílaba (páginas 34 a 38) 

Regras de Acentuação gráfica I (páginas 43 a 47) 

Regras de Acentuação gráfica II (páginas 50 a 54) 

Fonema, letra, dígrafos (páginas 24 a 29) 

Substantivo classificação (páginas 82 a 92) 

Substantivos gêneros (páginas 96 a 100) 

Substantivos número (páginas 107 a 112) 

Adjetivos e Locuções adjetivas (páginas 135 a 147) 

 

Interpretação de textos variados 

 

- Revisar todas as avaliações imediatas e as atividades da gramática reflexiva: William Cereja. 

- Resolva os exercícios com bastante atenção. 

- Reveja os exercícios da Gramática Fundamental. 

 

 
 

Item 01. Helga está brava porque: 

(A) Dinheiro não lhe agrada tanto.  

(B) O trabalho de Hägar não a deixa feliz.  

(C) Não gosta de preparar o jantar para Hägar. 

(D) Não gosta de arrumar a casa.  

(E) Hägar está atrasado uma semana. 



Item 02. Helga muda de humor porque Hägar: 

(A) Resolveu ajudá-la com o jantar.  

(B) Trouxe um saco de moedas de ouro.  

(C) Chegou um dia mais cedo em casa.  

(D) Mentiu que tinha dinheiro no saco.  

(E) Também chegou de bom humor. 

 

Como virar um astro canino  

Para arrasar nas telas, os cachorros recebem um treinamento especial de 2 semanas, em 

média. Assim, realizam façanhas como saltar de lugares altos, fingir que estão machucados e até 

dançar.  

Mas o mais importante é a obediência dos cãezinhos. “Como as cenas são repetidas muitas 

vezes, eles têm que estar a fim de fazer”, explica Edivaldo Souza, adestrador do canil de São 

Bernardo do Campo (SP).  

As raças de cães pequenas são mais ágeis, portanto, mais fáceis de serem treinadas.  

Fila, São Bernardo e Dogue Alemão, que são pesados, são o terror dos adestradores.  

 

(http://www.guiadoscuriosos.com.br/categorias/858/1/ como-virar-um-astro-canino.html. 

24.11.2015. Adaptado)  

 

Item 03. Segundo o texto, as raças de cães mais fáceis de treinar são as de : 

(A) Cães de pequeno porte e alguns de grande porte que não são pesados nem teimosos.  

(B) Cães obedientes e que recebem treinamento especial.  

(C) Cães pequenos, que são mais ágeis.  

(D) Cães pesados e teimosos, como o Fila.  

 

Item 04. Analisando o título do texto e seu conteúdo, é correto concluir que os cachorros são 

treinados para: 

(A) Serem obedientes em casa.  

(B) Causarem terror nos expectadores.  

(C) Arrasarem nas telas de computador.  

(D) Atuarem em filmes 

 

 Leia o poema de Mário Quintana para responder à questão 5.  

 

Não te abras com teu amigo  

Que ele um outro amigo tem  

E o amigo do teu amigo  

Possui amigos também...  

 

Item 05. Nesse poema, há uma recomendação para que, principalmente: 

(A) Valorizem as boas amizades.  

(B) Coloque a sinceridade acima de tudo.  

(C) Demonstre honestidade em todos os atos.  

(D) Pratique a discrição nos comentários.  

(E) Tenha compaixão pelos amigos 

 

Texto para o item 06. 

 

Eu fui a Corumbá pra no pantanal olhar  

A bicharada [...]  

Eu não vi bem-te-vi, beija-flor nem juriti [...]  

Eu não vi lambari, nem pintado nem mandi [...]  

Não vi pé de sapé nem arruda nem guiné Vi quase nada [...] 

             (Itamar Assumpção) 

 

Item 06. Qual é o tema da letra da composição de Itamar Assumpção?  

(A) A admiração do eu lírico diante das belezas do pantanal.  

(B) A alegria do eu lírico ao ver o que o homem fez no pantanal.  

(C) A decepção do eu lírico por não ver animais nem peixes nem algumas espécies vegetais no 

pantanal.  

(D) A decepção por não ter conseguido pescar nada no pantanal.   



Exercícios gramaticais 

 

 
 

 

Item 07. A fala do segundo quadrinho – ... podemos construir os maiores muros! – escrita no 

singular está correta na alternativa:  

(A) ... podemos construir os maiores muros!  

(B) ... podemos construir os maior  muros!  

(C) ... posso construir o maior muro!  

(D) ... podemos construir o maior muro! 

 

Item 08.   Defina o que é: 

         

(A) Monossílaba: palavra com uma única sílaba 

________________________________________________________________________________ 

(B) Dissílaba: palavra com duas sílabas 

________________________________________________________________________________ 

(C) Trissílaba: palavra com três sílabas 

________________________________________________________________________________ 

(D) Polissílaba: palavra com quatro ou mais sílabas 

________________________________________________________________________________ 

 

Item 09.  Separe as palavras seguintes em sílabas e classifique-as em: dissílaba, trissílaba ou 

polissílaba.           

(A) significado: sig-ni-fi-ca-do    - polissílaba 

____________________________________________________ 

(B) pneumáticos: pneu-má-ti-cos – políssilaba  

____________________________________________________ 

(C) observar: ob-ser-var       - trissílaba 

____________________________________________________ 

(D) arrebentam: ar-re-ben-tam - polissílaba 

____________________________________________________ 

(E) passagem: pas-sa-gem -  trissílaba 



_______________________________________________________ 

(F) boato: bo-a-to- trissílaba 

_______________________________________________________ 

(G) guitarra: gui-tar-ra – trissílaba 

_______________________________________________________ 

(H) louça:  lou-ça  -  dissílaba 

_______________________________________________________ 

(I)Brincadeiras: brin-ca-dei-ras- polissílaba 

_______________________________________________________ 

(J) Mel:  mel   monossílaba 

_______________________________________________________ 

 

Item 10. Transcreva cada palavra na coluna adequada.           

 

UVA          LUA          MAR          PAI          MEU        COR          LIA     DADO    MEL    GALHO 

 

MONOSSÍLABAS DISSÍLABAS 

pai lua 

mar uva 

cor lia 

meu dado 

mel galho 

 

Item 11. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas e quanto à posição da sílaba tônica. 

Siga o modelo:           

 

PALAVRAS NÚMERO DE SÍLABAS SÍLABA TÔNICA 

FLORESTA Trissílaba Paroxítona 

ARTÍSTICA polissílaba Proparoxítona  

AMÉM dissílaba oxítona 

PAÍSES trissílaba paroxítona 

LÍRICA trissílaba proparoxítona 

VIOLÃO trissílaba oxítona 

 

 

Item 12.  Observe as palavras abaixo e responda:  

          

lâmpada          astrônomo          último          médico          

quilômetro 

 

(A) Quanto à posição da sílaba tônica, todas essas palavras têm a mesma classificação quanto a 

sílaba tônica. Qual é?              Proparoxítonas 

_____________________________________________________________________________ 

(B) Qual é a regra de acentuação das palavras proparoxítonas?    Todas as proparoxítonas são 

acentuadas 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Item 13.  Justifique a acentuação dos seguintes vocábulos:           

(A) Lilás acentua-se oxítona terminada em a seguida ou não de s 

_____________________________________________________________________ 

(B) Hipopótamo todas as proparoxítonas são acentuadas         

_____________________________________________________________________ 

(C) Caráter acentua-se paroxítona terminada em r 

      ______________________________________________________________________ 

(D) Parabéns acentua-se oxítona terminada em éns 

 _____________________________________________________________________ 

(F) Táxi acentua-se paroxítonas terminadas em i 

________________________________________________________________________ 

(G) Ímã acentua-se paroxítonas terminadas em ã (s) 

_________________________________________________________________________ 

(H) Ciência acentua-se paroxítonas terminadas em ditongos 

_________________________________________________________________________ 

(I) Chá acentua-se monossílabos tônicos terminados em a. 

_________________________________________________________________________ 

(J) Jerusalém  acentua-se as oxítonas terminadas em “em” 

     _________________________________________________________________________ 

 

Item 14. São acentuados pela mesma razão os vocábulos:          

(A) Robô – arquipélago – pés  

(B) Café – fé – cafuné – você  

(C) Lápis – você – matemática  

(D) Relógio – série – ambulância  

(E) Pá – café – sofá 

 

Item 15. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente:           

(A) lapis, canoa, abacaxi, jovens 

(B) ruim, sozinho, aquele, massa 

(C) saudade, onix, grau, orquidea  

(D) voo, legua, assim, tenis  

(E) flores, açucar, album, virus 

 

Leia o texto para responder o item 16. 

 

    
 

Item 16. Nas seguintes palavras do texto, identifique os encontros consonantais e os dígrafos. 

(Coloque EC para encontro consonantal e D para dígrafos: (1,0) 

 

A) (  D )Sim             

B) ( EC )Trajétoria     

C) ( EC)Cerca          

D) ( D  )Insetos         



E) ( D  )Isso              

F) ( EC )Percebem 

G) ( EC)Testes 

H) ( D  )Fosse 

I) ( EC)Refletida 

J) ( D  )que 

 

Item 17. Em qual alternativa a palavra destacada não é um adjetivo:  

(A) “... ou ter seu rendimento comprometido...”  

(B) “Outro caso comum de ocorrência...”  

(C) “A maior parte do trabalho infantil está...”  

(D) “... uma carga muito grande de afazeres domésticos...” 

 

Item 18.  Quantas letras e quantos fonemas têm estas palavras. 

(A) Margarida                                                                        . 

(B) Espelho                                                                          . 

(C) Ferro                                                                         . 

(D) Guincho                                                                           . 

(E) Papel                                                                            . 

(F) Chuva                                                                         . 

(G) Honesto            .                                                               

(H) Excesso                                                                            . 

(I) Fixo                                                                              . 

(J) Campanha                                                                            . 

 

Gabarito item 18:  

     (A) 9 letras 9 fonemas 

(A) 7 letras e 6 fonemas 

(B) 5 letras 4 fonemas 

(C) 7 letras 4 fonemas 

(D) 5 letras e 5 fonemas 

(E) 5 letras e 4 fonemas 

(F) 7 letras e 6 fonemas 

(G) 7 letras e 5 fonemas 

(H) 4 letras e 5 fonemas 

(I) 8 letras e 6 fonemas 

 

Item 19. Leia o texto abaixo e indique a alternativa que possui apenas substantivos. 

 

Penteado esquisito 

formando um bolo redondo, 

furado no meio, 

gordo e alto 

- mamãe diz que é coque. 

                                                    (Trecho do poema O retrato da bisavó, Elias José) 

(A) penteado, mamãe 

(B) penteado, esquisito 

(C) furado, redondo 

(D) bolo, gordo 

(E) coque, alto 

 

Item 20. Leia com atenção as frases abaixo e sublinhe todos os substantivos que encontrar.  



(A) Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. 

(B) A paz é fruto da justiça. 

(C) Os passarinhos formam seus ninhos com palha e gravetos. 

(D) Os pais que protegem demasiadamente os filhos prejudicam sua formação. 

(E) O pequeno homem subiu no velho caminhão e conversou com os companheiros. 

(F) Deu-lhe um beijo e saiu sorridente. A brisa brincava em seu rosto. 

(G) Vera saiu para passear com seu cachorrinho Rex. 

(H) O jornal analisou o problema  das terras indígenas por aquela grande empresa. 

(I) Aquele levado garoto pulou o muro. 

(J) Vamos cultivar a paz e o amor para nossas pequenas crianças crescerem num mundo melhor. 

 

Item 21. Sublinhe os substantivos compostos existentes nas frases: 

 

(A) Henrique foi à feira e trouxe um cacho de banana-maçã. 

(B) Na festa, havia pão-de-ló, cocada, olho-de-sogra, baba-de-moça e goiabada. 

(C) Sei que é lindo o girassol, mas não abra a janela porque entram os pernilongos. 

(D) O porta-mala está tão cheio que foi difícil fechá-lo. 

(E) Quando sair confira se o guarda-noturno está por perto.  

(F) Este bar não vende desta aguardente. 

(G) O pica-pau é um pássaro muito interessante. 

(H) Meu irmão salta de paraquedas há muitos anos. 

( I) mamãe foi ao mercado comprar pimenta-do-reino, uvas, nozes e couve -flor. 

(J) Os alemães apreciam filmes com pombos-correios, piratas e muito pontapé. 

 

 

Item 22. Preencha as lacunas com os substantivos coletivos convenientes: 

(A) Fui à   biblioteca   e encontrei um bom livro para minha pesquisa. (conjunto de livros) 

(B) As estrelas que formam a    constelação  do Cruzeiro do Sul são cinco, formando uma cruz. 

(conjunto de estrelas) 

(C) A   cordilheira    é a mais alta da região. (conjunto de montanhas) 

(D) A     esquadrilha      de aviões brasileiros sobrevoou a cidade durante muitas horas. (conjunto 

de aviões) 

(E) Dei um     ramalhete     de rosas à minha mãe. (conjunto de flores) 

(F) Ganhei um    álbum    contendo fotos de quando eu era criança. (conjunto de fotografias) 

(G) O enxame          de abelhas africanas zumbiam assustadoramente. (conjunto de abelhas) 

(H) Naqueles rios encontram-se    cardume     de peixes grandes. (conjunto de peixes) 

(I) A     flora     brasileira apresenta vegetação variada. (conjunto de plantas) 

(J) Grande    multidão   de pessoas invadiu a cidade. (conjunto de pessoas) 

(K) O desmatamento está prejudicando a    fauna         de animais da região(conjunto de 

animais) 

(L) Antes da prova de Geografia, dê uma olhada no  atlas     da América.  (conjunto de mapas) 

(M) O  elenco   vai apresentar a peça em outra cidade. (conjunto de atores) 

 

Item 23.  Passe para o feminino os substantivos destacados e faça as concordâncias necessárias: 

(A) Este cidadão conhece seus direitos e deveres. Esta cidadã conhece seus direitos e deveres. 

________________________________________________________________________________ 

(B) Conversaram,  o poeta, o embaixador, o cônsul e o ator. Conversaram, a poetiza, a 

embaixatriz, a consulesa e a atriz. 

________________________________________________________________________________ 

(C) No velho circo, o anão brincava com o elefante. No velho circo, a anã brincava com a elefanta. 

________________________________________________________________________________ 



(D) O conde deste país é elegante. A condessa deste país é elegante. 

________________________________________________________________________________ 

(E) O alemão e o judeu ajudaram o ancião. A alemã e a judia ajudaram a anciã.  

_______________________________________________________________________________ 

(F)O pastor partiu cedo para guiar os carneiros para a outra fazenda. A pastora partiu cedo para 

guiar as ovelhas para a outra fazenda. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Item 24. Passe para o plural os substantivos destacados, fazendo as concordâncias necessárias: 

(A) A explosão danificou o barril. As explosões danificaram os barris. 

________________________________________________________________________________ 

(B) A mancha era visível. As manchas eram visíveis. 

________________________________________________________________________________ 

(C) A pajem pegou o álbum e mostrou ao gentil alemão. As pajens pegaram os álbuns e 

mostraram aos gentis alemães. 

________________________________________________________________________________ 

(D) O espião pegou o dólar e fugiu. Os espiões pegaram os dólares e fugiram. 

________________________________________________________________________________ 

(E) O órfão espantou o cão. Os órfãos espantaram os cães. 

________________________________________________________________________________ 

(F) A jovem atriz resolveu a difícil questão. As jovens atrizes resolveram as difíceis  questões. 

________________________________________________________________________________ 

(G) O caminhão transportava o trabalhador rural. Os caminhões transportavam os trabalhadores 

rurais. 

________________________________________________________________________________ 

 

Item 25.  Sublinhe os adjetivos que encontrar em cada frase. 

(A) Tom chegou ansioso à velha casa. 

(B) Os meninos ingleses encontraram ladrões perigosos. 

(C) Havia um ladrão espanhol cavando o chão com uma ferramenta antiga. 

(D) O garoto permaneceu atento à conversa. 

(E) A comida japonesa é muito saborosa. 

(F) As águas frescas do rio lembram um delicioso banho. 

(G) Pessoas apressadas vão para o trabalho. 

(H) As misteriosas sombras provocaram medo. 

(I) A luz clara da lua clareia os caminhos à noite. 

(J) As nuvens, brancas e formosas, passeiam pelo céu. 

(K) As estrelas brilhantes enfeitam o céu. 

 

Item 26. Coloque (U) para adjetivos uniformes e (B) para adjetivos biformes: 

(        B      ) belo 

(        U       )cruel 

(       U        ) fascinante 

(       B        )feio 

(        B       )magra 

(       B        )torto 

(       U        )quente 



 

 

Item 27. Substitua as locuções adjetivas em destaque por seus adjetivos correspondentes:           

 

 

(A) Dente de cão: canino 

___________________________ 

(B) Conselho de mãe:  materno 

____________________________ 

(C) Pneus de trás: traseiros 

     ____________________________ 

(D) Curso da tarde: vespertino 

_____________________________ 

(E) carnes de bois:bovinas 

____________________________ 

(F) Flor do campo:campestre 

____________________________ 

(G) Máscara de cabelo:capilar 

____________________________ 

(H) Ambiente de família:familiar 

____________________________ 

 

 

Item 28. Passe os substantivos  que estão no plural para o diminutivo: 

Anéis     aneizinhos 

Papéis   papeizinhos 

     Flores    florezinhas 

     Cães      cãezinhos 

     Pães      pãezinhos 

     Animais  animaizinhos 

     Pastéis   pasteizinhos 

     Azuis      azuizinhos 

     Corações coraçõezinhos 

     Iguais      iguaizinhos 

 

 

 

 

 

BOM ESTUDO! 

 

 

 

 


