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SEMÂNTICA II
I. Empregue Por que, Porque, Por quê ou Porquê:
01. Quero saber......................... estou assim.
02. Foi reprovado e não sabe ........................... .
03. ............................. você está tão aborrecida?
04. Não vais à aula ................................?
05. Reagi à ofensa .............................. não sou covarde.
06. Ignora-se o .............................. da sua renúncia.
07. São ásperos os caminhos ............................ passei.
08. Não saí de casa, ............................... estava doente.
09. Não foi ao baile, ............................ não tinha roupa.
10. Quero saber .......................... não me disse a verdade.
11. Quero saber ............................... foste reprovado.
12. ................................ os países vivem em guerra?
13. Quero saber o ............................. de sua decisão.
14. .........................................sinais o reconheceram?
15. Não sei ................ motivo ele deixou o emprego.
16. Ele não viajou....................................?
17. Ester é a mulher .................................. vivo.
18. Eis ............................... o trânsito está congestionado.
19. Ele viajou ............. foi chamado para a reunião.
20. Lutamos .................... haja maior justiça social.
II. Empregue [Mais] [Mas] ou [Más]:
01 - Pedro estuda,............ não aprende.
02 - Vendeu ............ livros neste mês que no anterior.
03 - Bonitinha, .................... ordinária.
04 - A população pede .......................... escolas.
05 - Ela não é bonita, ................. conquista pela simpatia.
06 - Ele foi quem ........ tentou; ainda assim, não conseguiu.
07 - Dizem as ....... línguas que ele vai ser o prefeito.
08 - Municípios exigem ................................ escolas.
09 - Amor é igual fumaça: sufoca, .......................... passa.
10 - Este país está cada dia ................................ violento.
11- Tentei chegar na hora, ........................ me atrasei.
12 - Não ganhei o prêmio, .................dei o melhor de mim.
13 - As ........................ ações empobrecem o espírito.
14 - É o Rio de Janeiro a cidade ........... violenta do Brasil?
15 - Estes alunos estão ....... bem preparados que aqueles.
16 - É um dos países ................. miseráveis do planeta.
17 - Elas pareciam invencíveis, .............. foram derrotadas.
18 - Ele trabalha muito, .......................... ganha pouco.
19 - Todos querem ....................... amor.
20 - Queria viajar, ** não consegui comprar passagem.
III. Empregue senão – se não:
01 - Vá de uma vez, .......... você vai se atrasar.
02 - Nada mais havia a fazer ....... conformar-se com a situação.
03 - O presidente nada assinará.......... houver consenso.
04 - Luta, ................. estás perdido.
05 - Não era ouro nem prata, .................... ferro.
06 - Havia dois jogadores, .............................. três.
07 - Não encontrei um ............. na apresentação da peça.
08 - ............... for possível despachar a mala, telefone-me.
09 – E foi ................. quando o puderam desmascarar.
10 - Quem poderia ser ........................... você?
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IV. Marque a alternativa cuja expressão “ao invés de” esteja aplicada de maneira equivocada para
o contexto:
a) Por que você não vem me ajudar ao invés de ficar aí parado?
b) Pensei se, ao invés de ficar calado, não seria melhor manifestar meu ponto de vista.
c) Ao invés de sorrir, eu chorei.
d) Ao invés de ir à feira, vou ao supermercado.
e) Por que você, ao invés de pensar bobagens, não pensa racionalmente?
V. Marque a alternativa cuja expressão “em vez de” esteja sendo utilizada incorretamente para o contexto:
a) Em vez de chegar cedo em casa, cheguei já era noite.
b) Em vez de ir ao supermercado, por que não vai à padaria?
c) Pensei em, em vez de irmos ao cinema, irmos ao estádio de futebol.
d) Isso só será possível se, em vez de viajarmos para praia, viajarmos para Caldas Novas.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
GABARITO
01. por que 02. por quê
03. Por que você está tão aborrecida? (pergunta direta)
04. Não vais à aula por quê? (pergunta direta)
05. Reagi à ofensa porque (uma vez que) não sou covarde.
06. Ignora-se o porquê (substantivo) da sua renúncia.
07. São ásperos os caminhos por que (pelo quais) passei.
08. Não saí de casa, porque (já que) estava doente.
09. Não foi ao baile, porque (pois) não tinha roupa.
10. Quero saber por que não me disse a verdade. (pergunta indireta)
11. Quero saber por que foste reprovado. (pergunta indireta)
12. Por que os países vivem em guerra? (pergunta direta)
13. Quero saber o porquê (substantivo) de sua decisão.
14. Por que sinais o reconheceram? (pergunta direta)
15. Não sei por que (por qual) motivo ele deixou o emprego.
16. Ele não viajou por quê? (pergunta direta)
17. Ester é a mulher por que (pela qual) vivo.
18. Eis por que (por qual razão) o trânsito está congestionado.
19. Ele viajou porque (pelo fato de que) foi chamado para a reunião.
20. Lutamos porque (para que) haja maior justiça social.

II.
01 - Pedro estuda, mas não aprende.
02 - Vendeu mais livros neste mês que no anterior.
03 - Bonitinha, mas ordinária.
04 - A população pede mais escolas.
05 - Ela não é bonita, mas conquista pela simpatia.
06 - Ele foi quem mais tentou; ainda assim, não conseguiu.
07 - Dizem as más línguas que ele vai ser o nosso prefeito.
08 - Municípios exigem mais escolas.
09 - Amor é igual fumaça: sufoca, mas passa.
10 - Este país está cada dia mais violento.
11- Tentei chegar na hora, mas me atrasei.
12 - Não ganhei o prêmio, mas dei o melhor de mim.
13 - As más ações empobrecem o espírito.
14 - É o Rio de Janeiro a cidade mais violenta do Brasil?
15 - Estes alunos estão mais bem preparados que aqueles.
16 - É um dos países mais miseráveis do planeta.
17 - Elas pareciam invencíveis, mas foram derrotadas.
18 - Ele trabalha muito, mas ganha pouco.
19 - Todos querem mais amor.
20 - Queria viajar, mas não consegui comprar passagem.

III
01 - Vá de uma vez, senão (do contrário, de outra forma) você vai se atrasar.
02 - Nada mais havia a fazer senão (a não ser) conformar-se com a situação.
03 - O presidente nada assinará se não (condição) houver consenso.
04 - Luta, senão (do contrário) estás perdido.
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05 - Não era ouro nem prata, senão (mas sim) ferro.
06 - Havia dois jogadores, se não (quando não) três.
07 - Não encontrei um senão (substantivo) na apresentação da peça.
08 - Se não (quando não) for possível despachar a mercadoria, telefone-me.
09 – E foi senão (quando de repente) quando os presentes o puderam desmascarar.
10 - Quem poderia ser senão (a não ser) você?
IV. D
V. A
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