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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Identifique os vícios de linguagem nas frases abaixo, analise os termos destacados: 

1. A gente deve agarrar nos sonhos todos os dias, nunca desanimar. 

a.(   ) plebeísmo 

b.(   ) eco 

c.(   ) pleonasmo 

d.(   )solecismo 

 

2. Os  cidadões brasileiros estão sofrendo com desemprego. 

a.(   ) plebeísmo 

b.(   ) eco 

c.(   ) barbarismo 

d.(   )solecismo 

 

3. A finalidade  para as rugas da idade que se instalam em nossa face sem piedade é 

para avisar que acabou o frescor da mocidade. 

a.(   ) plebeísmo 

b.(   ) eco 

c.(   ) barbarismo 

d.(   )solecismo 

 

4. Fazem dois meses que não a vejo. 
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a.(   ) plebeísmo 

b.(   ) eco 

c.(   ) barbarismo 

d.(   )solecismo 

 

5. Embora doente. Tatá teima em tomar suco gelado a todo instante. 

a.(   ) plebeísmo 

b.(   ) eco 

c.(   ) barbarismo 

d.(   )colisão 

 

6. São Paulo está incluída na tournée organizada pela nova empresa de ônibus. 

a.(   ) estrangeirismo 

b.(   ) eco 

c.(   ) barbarismo 

d.(   )colisão 

 

7. Joana ia eufórica pela rua, ouvindo palavrões que não lhe eram estranhos. 

a.(   ) estrangeirismo 

b.(   ) eco 

c.(   ) preciosismo 

d.(   )colisão 

 

8. Identifique a alternativa em que ocorre um pleonasmo vicioso: 

a.(   ) A mãe grita para o filho: -Entra pra dentro, menino está frio. 

b.(   )  Levante a alavanca para cima para abrir essa embalagem. 

c.(   )  Não sou uma pessoa bondosa. 

d.(   )  Gosto de comer saladas agridoces. 

 

9. Escreva o  vício de linguagem que cada oração abaixo apresenta: 
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(a) estrangeirismo  (b) pleonasmo  (c) solecismo  (d) preciosismo 

( pleonasmo) Camila exerce  xenofobia para com os estrangeiros. 

(preciosismo)O fulvo e voluptoso Rajá celeste derramará além os fugitivos 

esplendores da sua magnificência astral.  

(  Estrangeirismo) Beatriz teve uma performance espetacular essa noite. 

( solecismo) Falta carteiras para alguns estudantes. 

 

10.Analise as orações abaixo e assinale os vícios de linguagem predominantes em 

cada uma delas. 

 

A.Maria pegou o ônibus correndo. 

a.(   )ambiguidade 

b.(   ) eco 

c.(   ) estrangeirismos 

d.(   )barbarismo 

 

B. É possível a aprovação da transação sem concisão e sem associação. 

a.(   )ambiguidade 

b.(   ) eco 

c.(   ) estrangeirismos 

d.(   )barbarismo 

 

C.Que tal fazermos um happy-hour, ou talvez um breakfast naquele ambiente calmo 

na Leblon? 

a.(   )ambiguidade 

b.(   ) eco 

c.(   ) estrangeirismos 

d.(   )barbarismo 

 

D.Há lanche de mortandela, sirva-os na bandeija aos convidados. 

a.(   )ambiguidade 

b.(   ) eco 

c.(   ) estrangeirismos 

d.(   )barbarismo 

 

  


