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b) percorrê-lo ... evitam-lhe
c) percorrer-lhe ... evitam-no
d) percorrer-lhe ... o evitam
e) percorrer-lo ... evitam-o

Estrutura das palavras
Página 13 e 14
Atenção: apresentam-se os termos grifados do exercícios 1 e 2:

5. O pessimismo não é raro, nem difícil; encontramos o pessimismo por toda parte, pois não faltam, em nosso cotidiano,
razões para que se alimente o pessimismo em suas versões
mais drásticas, assim como não fazem questão de abandonar
o pessimismo aqueles que acabaram se acostumando com ele.
Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:
a) encontramo-lo – se o alimente – abandoná-lo
b) encontramo-lo – se lhe alimente – o abandonar
c) o encontramos – se alimente-o – lhe abandonar
d) encontramos-lhe – alimente-se a ele – abandoná-lo
e) lhe encontramos – se o alimente – abandonar-lhe

1. Observe o trecho abaixo.
“Os bons são aqueles que conseguem aproveitar uma descoberta para utilizar em sua vida prática.”
No que se refere à formação das palavras, o termo grifado
apresenta o processo de:
a) derivação regressiva, pois a classe gramatical da palavra permanece a mesma, porém foi acrescido o artigo.
b) derivação imprópria, pois mudou-se a classe gramatical da
palavra, estendendo-lhe a significação.
c) redução, já que foi omitido o substantivo a que se refere o
adjetivo destacado, diminuindo o campo de significação da frase.
d) parassíntese, no qual há a mudança de classe gramatical sem
alterar a significação da nova palavra.
e) neologismo, já que há transformação em relação à significação
da palavra que, até então, era utilizada com um único sentido.
2. Apenas uma das palavras abaixo apresenta prefixo com
sentido diferente do da palavra grifada em “É insuportável não
poder tirar férias de mim mesmo.”
a) incapaz.
b) imperfeito.
c) ilegal.
d) irreal.
e) incorporar.

Classes de palavras
Página 22
Onde se lê:
Maria olhou-se no espelho.
Eu não consegui cotrolar-me diante do público.

Leia-se:

Sintaxe
Página 41
Atenção: apresentam-se os termos grifados do exercícios 3 e 5:
3. Considere o trecho:
De bicicleta, algumas pessoas levam o mesmo tempo que
levavam de carro para percorrer o trajeto até o trabalho, mas
saudavelmente evitam o estresse de ficar paradas no trânsito.
Os pronomes estão adequadamente colocados e substituem,
correta, respectivamente e de acordo com a norma culta, os
termos em destaque, na alternativa:
a) percorrê-lo ... o evitam
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