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Português – Exercício 01 
Problemas da Língua Culta 

 

Para cada item seguinte, circule a opção que o completa corretamente segundo a norma culta: 

Ela é a (mas/mais) bonita da escola. 

Eu iria ao cinema, (mas/mais) não tenho dinheiro. 

Ele seria perfeito, não fosse um pequeno (mas/mais): ele fuma muito! 

(Onde/Aonde) você colocou minha carteira? 

(Onde/Aonde) você mora? 

Você sabe (onde/aonde) está minha bolsa? 

Ele é um homem (mau/mal); só pratica o (mau/mal). 

O (mau/mal) da sociedade moderna é a violência urbana. 

As eleições foram (há/a) dois dias. 

Daqui (há/a) cinco minutos sairei de casa. 

Eu já sou mãe (há/a) 15 anos. 

Estamos (há/a) um mês do evento. 

Estávamos falando (acerca de/a cerca de/há cerca de) política. 

Moro (acerca de/a cerca de/há cerca de) 2 km daqui. 

Estamos separados (acerca de/a cerca de/há cerca de) dois meses. 

Ela veio (afim de/a fim de) estudar seriamente. 

Rogério está (afim de/a fim de) Mariana. 

(Se não/Senão) terminarmos nosso trabalho hoje, não teremos tempo amanhã. 

(Se não/Senão) procurarmos nos acalmar, não conseguiremos pensar no que fazer. 

(Sentei-me na mesa/Sentei-me à mesa), pois não encontrei cadeira alguma. 

A (perca/perda) de gols da seleção brasileira foi atribuída à falta de treinos. 

Choro (porque/por que/por quê/porquê) machuquei o pé. 

(Porque/Por que/Por quê/Porquê) você não foi dormir? 

Você não comeu? (Porque/Por que/Por quê/Porquê)? 

Não achei o caminho (porque/por que/por quê/porquê) passei. 

Ela não foi à escola (porque/por que/por quê/porquê) estava chovendo. 



Todos riam muito e ninguém me dizia o (porque/por que/por quê/porquê). 

O (a gente/agente) da polícia prendeu o bandido. 

Ninguém sabe quem é o (a gente/agente) secreto. 

Ele confirmou a (cessão/sessão/seção) de suas roupas para uma igreja. 

Os sabonetes se encontram na (cessão/sessão/seção) de limpeza. 

Uma estrela (em cima/encima) a árvore de Natal. 

O livro está (em cima/encima) da mesa. 

O treinador concedeu (dispensa/despensa) aos jogadores neste final de semana. 

Olhou para a (dispensa/despensa) e pensou em pegar algum mantimento. 

Nós tivemos (bastante/bastantes) chances de concorrer. 

Tenho (bastante/bastantes) felicidades. 

Estamos (bastante/bastantes) felizes. 

O correio está (situado à/situado na) Rua X. 

A loja que você procura está (situada na/situada à) direita daquele colégio. 


