
Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

a) O _________ do deputado foi de fato ________ .   

(mandato-mandado; caçado-cassado) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

a) O mandato do deputado foi de fato cassado.   

(mandato-mandado; caçado-cassado) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

b) Eu passei ___________ na festa ontem.                

(despercebido - desapercebido)   



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

b) Eu passei despercebido na festa ontem.                

(despercebido - desapercebido) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

c) Devemos uma _________ quantia ao banco.                                         

(vultosa – vultuosa) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

c) Devemos uma vultosa quantia ao banco.                                         

(vultosa – vultuosa) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

d) O __________ entre ambos é sempre muito 

respeitoso.  (cumprimento - comprimento) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

d) O cumprimento entre ambos é sempre muito 

respeitoso. (cumprimento - comprimento) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

e) O ________ nas ruas de São Paulo estava 

insuportável. (tráfego - tráfico) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

e) O tráfego nas ruas de São Paulo estava 

insuportável. (tráfego - tráfico) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

f) Não costumo ___________ as leis. 

(infligir - infringir) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

f) Não costumo infringir as leis.                                                                

(infligir - infringir) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

g) No Onze de Setembro, as torres americanas 

__________. (emergiram- imergiram) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

g) No Onze de Setembro, as torres americanas 

imergiram. (emergiram - imergiram) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

h) Vários _________  japoneses chegaram a São 

Paulo.  (emigrantes - imigrantes)  



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

h) Vários imigrantes japoneses chegaram a São 

Paulo. (emigrantes - imigrantes)  



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

i) Na Holanda, praticamente já houve a __________ 

da maconha. (discriminação - descriminação) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

i) Na Holanda, praticamente já houve a 

descriminação da maconha. (discriminação - 

descriminação) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

j) O cantor não conseguiu a ________  que queria 

para cantar num programa. (dispensa - despensa) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

j) O cantor não conseguiu a dispensa que queria 

para cantar num programa. (dispensa - despensa) 



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

k) A atitude do artista é _________, pois arrecada 

fundo para os dependentes químicos. (eminente - 

iminente).  



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

k) A atitude do artista é eminente, pois arrecada 

fundo para os dependentes químicos. (eminente - 

iminente).  



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

l) É ___________ um acidente naquela esquina.                

(eminente – iminente) 

  

  



Preencha as lacunas com palavras colocadas nos 

parênteses, a fim de dar coerência a cada frase. 

l) É iminente um acidente naquela esquina.                

(eminente – iminente) 

  

  


