
 
 

 

Agora que você leu tudo sobre provérbios e ditados populares, que 

tal exercitar um pouquinho? Nós do PRAVALER listamos alguns 

exercícios para te ajudar a estudar. 

 

Ah! Na última página tem o gabarito para você conferir como foi seu 

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

 

 

 

 

 

 
  

 Confira na próxima página 



1) 

 

Enem 2018 

 

Quantos há que os telhados têm vidrosos 
E deixam de atirar sua pedrada, 
De sua mesma telha receosos. 
 

Adeus, praia, adeus, ribeira, 
De regatões tabaquistas, 
Que vende gato por lebre 
Querendo enganar a vista. 
 

Nenhum modo de desculpa 
Tendes, que valer-vos possa: 
Que se o cão entra na igreja, 
É porque acha aberta a porta. 
 
GUERRA, G. M. In: LIMA, R. T. Abecê de folclore. São Paulo: Martins Fontes, 2003 

(fragmento) 

 

Ao organizar as informações, no processo de construção do texto, o autor estabelece sua 

intenção comunicativa. Nesse poema, Gregório de Matos explora os ditados populares com 

o objetivo de: 

a) enumerar atitudes. 

b) descrever costumes. 

c) demonstrar sabedoria. 

d) recomendar precaução. 

e) criticar comportamentos. 

 

2) 

  

TEXTO I 

Ditado popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na 

secular experiência do povo, exposta de forma poética, contendo uma norma de conduta ou 

qualquer outro ensinamento. 
 

WEITZEL, A. H. Folclore literário e linguístico. Juiz de Fora: Esdeva, 1984 (fragmento). 

 

TEXTO II 

Rindo brincalhona, dando-lhe tapinhas nas costas, prima Constança disse isto, dorme no 

assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. 

 

Enquanto prima Biela dormia no assunto, toda a casa se alvoroçava. 

 

[Prima Constança] ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela. Mas ia também tomar 

suas providências. Casamento e mortalha, no céu se talha. Deus escreve direito por linhas 

tortas. O que for soará. Dizia os ditados todos, procurando interpretar os desígnios de Deus, 

transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Se achava um instrumento de Deus. 
 

DOURADO, A. Uma vida em segredo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990 (fragmento). 



 

O uso que prima Constança faz dos ditados populares, no Texto II, constitui uma maneira de 

utilizar o tipo de saber definido no Texto I, porque: 

a) cita-os pela força do hábito. 

b) aceita-os como verdade absoluta.  

c) aciona-os para justificar suas ações. 

d) toma-os para solucionar um problema.  

e) considera-os como uma orientação divina. 

 

3)   

 
Entre os seguintes ditos populares, qual deles melhor corresponde à figura acima? 

a) Com perseverança, tudo se alcança. 

b) Cada macaco no seu galho. 

c) Nem tudo que balança cai. 

d) Quem tudo quer, tudo perde. 

e) Deus ajuda quem cedo madruga. 

 

4) 

O que quer dizer o ditado: "Quem não tem cão, caça com gato"? 

a) Que quem não tem cão tem que comprar um gato. 

b) Que para sobreviver é preciso ter cães e gatos. 

c) Que o gato é melhor que o cão, mas a sociedade acha que o cão é melhor. 

d) Que quem não pode fazer algo da melhor maneira, faz de outra. 

e) Que nem o mais caro é o melhor. 

 

5) 

O que o ditado "em boca fechada não entra mosca" quer dizer? 

a) As moscas são como os humanos que nos querem irritar entrando em nossa boca. 

b) Que quem ficar quieto se dá bem. 

c) Quem sua opinião deve ser dita a todos. 

d) Que a mosca nunca entrará em sua boca. 

e) Que sendo sincero é a melhor coisa que se faz. 

 

6) 

Significa ser um amigo falso: 

a) Amigo do elefante. 

b) Inimigo do meu inimigo é meu amigo. 



c) Quem tem boca vai à Roma. 

d) Amigo da cobra. 

e) Amigo da onça. 

 

7) 

O que significa o ditado: "Pensando na morte da bezerra"? 

a) Estar em luto. 

b) Esquecer tudo. 

c) Estar morando em um sítio onde há bezerras. 

d) Estar confuso. 

e) Estar distante. 

 

8) 

"Você colhe o que planta". Significa que: 

a) Se você plantar a semente, ele pode talvez se originar no futuro. 

b) As sementes crescem e geram novos frutos. 

c) Se planta tomates, colherá tomates, não adianta tentar colher outra coisa. 

d) Tenha fé em aquilo em que você faz. 

e) Não adianta tentar colher laranjas quando plantá-las. 

 

9) 

"Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". Significa que: 

a) Pessoas são proibidas de caçar aves. 

b) Se você tem, valorize. 

c) É muito melhor pássaros soltos do que em uma gaiola. 

d) Mentir é errado. 

e) Tenha fé em conseguir mais. 

 

10) 

O que significa "de grão em grão a galinha enche o papo"? 

a) Que se alimentas as galinhas elas crescerão. 

b) Os humanos só irão para frente quando forem alimentados. 

c) A galinha come grão em grão, e não tudo de uma vez. 

d) Aos poucos se consegue as coisas. 

e) Quem tem pouco, valoriza o que tem. 

 

 

  



 
 

 

QUESTÃO ALTERNATIVA CERTA 

01 E 

02 C 

03 A 

04 D 

05 B 

06 E 

07 E 

08 C 

09 B 

10 D 

 

 

 GABARITO 


