
 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de Apoio para Monitoria 

Redação 
Monitores: Bernardo Soares, Bruna Saad, Gianne Frade e Maria Carolina 

24, 25, 26, 27, 28 e 29/08/2015 

 

Aspectos Linguísticos –                            
erros mais comuns em redação  
 
1. Analise todas as frases abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.  

1. (  ) Fazem três dias que não o vejo. 
2. (  ) Haviam muitos alunos na classe. 
3. (  ) Houve muitos acidentes no mês de dezembro. 
4. (  ) Existem muitas expectativas. 
5. (  ) A mulher era meia louca. 
6. (  ) Ficou contente e lhe agradeceu. 
7. (  ) O churrasco começará meio-dia e meio. 
8. (  ) Iniciou o semestre dois meses atrás. 

 
 
2.  Assinale, dentre os pares a seguir, as frases em que não há erro gramatical.  

1. a) Isso não tem nada haver.                                                                                                                      

b) Isso não tem nada a ver.  

 
2. a) Ele não sabe lhe dar com os problemas.                                                                               

b) Ele não sabe lidar com os problemas.  

 
3. a) A situação foi mal resolvida.                                                                                                   

b) A situação foi mau resolvida.  

 
4. a) Ele é um mal elemento.                                                                                                                 

b) Ele é um mau elemento.  

 
5. a) Queria ter te visto, mas não pude.                                                                                            

b) Queria ter te visto, mais não pude. 

 

6. a) Faz dois anos que me formei.                                                                                                          

b) Fazem dois anos que me formei. 

 

7. a) Eu viajei pro Maranhão há dez dias atrás.                                                                                           

b) Eu viajei pro Maranhão há dez dias. 

 

 
3. Utilize, em cada período abaixo, a forma correta:  

a) Não se pode saber ________ os candidatos não se conformam com os resultados das 
pesquisas de opinião.   
(por que; por quê; porque; porquê)  
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b) Com isso, muitos estudantes se filiam ao tráfico de drogas _______ estudar. (em vez de; 

ao invés de)  
c) Assim, é preciso tomar medidas _________ evitar, no mínimo, o agravamento do 

problema.  (a fim de; afim de) 
d) Os parlamentares corresponderam _______ expectativas dos eleitores. (a; à; as; às) 
e) A sociedade acaba sendo obrigada ______ aceitar uma série de imposições. (a; à; as; às) 

 
 
4. Empregue corretamente os termos “mas” e “mais”. 

1. Ele saiu cedo de casa, _____ o congestionamento o atrasou. 
2. Sem _____ nem menos, decidiu viajar para a Europa. 
3. Maria era a aluna _____ inteligente de sua turma. 
4. Eles estavam felizes, _____ a chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar livre. 

 
a) mais – mas – mas – mais 
b) mais – mais – mais – mas 
c) mas – mais – mais – mas 
d) mas – mas – mas – mais 

 
 
5.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas das orações abaixo é: 

1. Ele chegou _____ tempo de acompanhar o segundo tempo da partida de futebol. 
2. _____ várias diferenças entre o verbo “haver” e a preposição “a”. 
3. _____ muitos anos não viajava para o exterior. 
4. _____ dois meses da promoção, pediu demissão da empresa onde trabalhava. 
5. O office-boy entregou _____ funcionária os documentos. 

 
a) há – há – há – à – a 
b) a – há – há – a – à 
c) a – há – a – há – à 
d) à – a – a – a – há 
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Gabarito 
1. F-F-V-V-F-V-F-V 
2. 1. B 

2. B 
3. A 
4. B 
5. A 
6. A 
7. B 

3. a) por que 
b) em vez de  
c) a fim de  
d) às 
e) a  

4. C 
5. B 


