
 
 

 

Agora que você já conhece os vícios de linguagem, vamos exercitar um 

pouquinho? 

 

Nós do PRAVALER listamos alguns exercícios para te ajudar a estudar. 

 

Ah! Na última página, tem o gabarito para conferir o seu desempenho.  

 

Mas, não vale colar, hein! ;) 
 
Boa sorte! 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Confira na próxima página 



1. 

(FEI)  

Identifique a alternativa em que ocorre um pleonasmo vicioso: 

a) Ouvi com meus próprios ouvidos. 

b) A casa, já não há quem a limpe. 

c) Para abrir a embalagem, levante a alavanca para cima. 

d) Bondade excessiva, não a tenho. 

e) N.D.A. 

 

 

2. 

(UFOP)  

Qual o vício de linguagem que se observa na frase: “Eu não vi ele faz muito tempo”? 

a) solecismo 

b) cacófato 

c) arcaísmo 

d) barbarismo 

e) colisão 

 

3. 

(URCA)  

Sobre os vícios de linguagem, relacione a segunda coluna com a primeira: 

A. barbarismo; 

B. solecismo; 

C. cacófato; 

D. redundância; 

E. ambiguidade. 

( ) É admirável a fé de meu tio; 

( ) Não teve dó: decapitou a cabeça do condenado; 

( ) Faziam anos que não morriam pessoas; 



( ) Coitado do burro do meu irmão! Morreu. 

( ) Intervi na briga por que sou intimerato. 

A sequência correta, é: 

a) D – C – A – B – E; 

b) B – E – D – A – C; 

c) C – D – B – E – A; 

d) A – B – E – C – D; 

e) E – A – C – B – D. 

 

4. 

(Enem 2003) 

No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. 
Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete:  

CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO ENTRA EM NOVA FASE  

A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo 
da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação:  

a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase.  
b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha.  
c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência.  
d) A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase.  
e) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. 

 

5. 

(Enem 2010) 

Carnavália 

Repique tocou 

O surdo escutou 

E o meu corasamborim 

Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou por mim? 

[…]  

ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 (fragmento). 

 

No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a junção coração + samba + tamborim, 
refere-se, ao mesmo tempo, a elementos que compõem uma escola de samba e à situação 
emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão.  



Essa palavra corresponde a um: 

a) estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e 
representativos de outras culturas. 

b) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos mecanismos que o sistema da 
língua disponibiliza. 

c) gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode 
vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla. 

d) regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica. 
e) termo técnico, dado que designa elemento de área e de atividade. 

 

6. 

(Enem 2012) 

“eu gostava muito de passeá… saí com as minhas colegas… brincá na porta di casa di vôlei… 

andá de patins… bicicleta… quando eu levava um tombo ou outro… eu era a… a palhaça da 

turma… (risos)… eu acho que foi uma das fases mais… assim… gostosas da minha vida foi… 

essa fase de quinze… dos meus treze aos dezessete anos…” A.P.S., sexo feminino, 38 anos, 

nível de ensino fundamental. Projeto Fala Goiana, UFG. 2010 (inédito). 

 

Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de A.P.S. como 

modalidade falada da língua é 

a) predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas. 

b) vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português. 

c) realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. 

d) ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. 

e) presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. 

 

7. 

(Enem 2012) 

Entrevista com Marcos Bagno 

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua 

até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se 

tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo “ter” no lugar de “haver”, como em 

“hoje tem feijoada”, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história 

de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo “ter”. 



No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses 

usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o 

verbo “ter” como existencial é porque recebemos esses usos dos nossos ex-colo nizadores. Não 

faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para 

“errar” na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas: regências verbais, 

colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais etc. Temos uma língua própria, mas 

ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às 

vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não faz sentido continuar 

rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. 

Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que 

é usado por menos de dez milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais 

falantes de português do que em toda a Europa! 

Informativo Parábola Editorial. s/d. 

Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma 

padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele: 

a) adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista 

requer o uso da norma padrão. 

b) apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um 

ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto.  

c) propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, 

enquanto a norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. 

d) acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a 

incorporar em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu. 

e) defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente 

para acabar com a hegemonia do antigo colonizador. 

 

8. 

Todas as sentenças a seguir apresentam duplo sentido, exceto: 

a) Maria pediu a Márcia para sair. 

b) O advogado disse ao réu que suas palavras convenceriam o juiz. 



c) Crianças que comem doce frequentemente têm cáries. 

d) A mãe pediu que o filho dirigisse o carro dela. 

 

9. 

Conforme as afirmações abaixo, 

I. O pleonasmo consiste em intensificar o significado de um elemento do texto por meio 

da redundância, isto é, da repetição da ideia já expressa por esse elemento. 

II. A ambiguidade não pode ser considerada um vício de linguagem, já que não provoca 

qualquer tipo de dificuldade para a interpretação de um texto. 

III. O neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de novas palavras 

ou expressões e não pode ser considerado como um vício de linguagem, já que pode 

ser empregado com intenções artísticas. 

IV. O arcaísmo consiste no emprego de palavras ou expressões cuja utilização seja menos 

frequente na modalidade escrita e na modalidade oral. É o oposto do neologismo, pois 

está na contramão do movimento criador de palavras. 

V. Solecismo é uma inadequação na estrutura sintática da frase com relação à gramática 

normativa do idioma. Podem subverter as normas da concordância, da regência e da 

colocação. 

Quais estão corretas? 

a) I, II e III 

b) II e IV 

c) I, III, IV e V 

d) I, II, IV e V 

e) III e V 

 

10. 

Leia com atenção: 

a. Na sala ao lado, alguns trabalhadores ficam à espera de clientes para serem 

contatados. 

b. Afrânio querido, para que destino segues assim tão lesto, circunspecto e assaz 

atribulado?  



c. Atualmente, Vicente está bem diferente, pois já não sente tantas dores de 

dente quanto antigamente.  

d. A questão é que o gerente foi apanhado com a mão na botija, apropriando-se 

indevidamente de uma vultuosa quantia de dinheiro.  

e. Dei um rolê na área, ganhei a mina, mas acabei dançando: a mina estava a fim 

de outra parada. 

De cima para baixo, as frases são exemplos dos seguintes vícios de linguagem: 

a) arcaísmo • redundância • preciosismo • cacofonia • ambiguidade 

b) cacofonia • barbarismo • ambiguidade • galicismo • solecismo 

c) plebeísmo • solecismo • galicismo • ambiguidade • cacofonia 

d) barbarismo • eco • plebeísmo • preciosismo • arcaísmo 

e) ambiguidade • preciosismo • eco • barbarismo • plebeísmo 

  



 

 
 

 

QUESTÃO ALTERNATIVA CERTA 

01 C 

02 A 

03 C 

04 E 

05 B 

06 A 

07 A 

08 D 

09 C 

10 E 

 

 

 GABARITO 


