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Exercícios sobre palavras variáveis (adjetivo e numeral) 

Exercícios 

 

1. Analise as palavras assinaladas nas frases que vêm a seguir, de acordo com o código: 

1.  Substantivo 

2.  Adjetivo 

3.  Advérbio 

a) Tivemos a melhor impressão possível. (   ) 

b) Cantavam melhor do que nós. (   ) 

c) O mal se paga com o bem. (   ) 

d) Nunca me senti tão mal. (   ) 

e) Cercou-se de maus amigos. (   ) 

f) Havia apenas meia laranja de cada um. (   ) 

g) Não havia bastantes exemplos para confirmar a regra. (   ) 

h) Não iremos longe. (   ) 

 

 

2. (UFF) Pero Vaz Caminha 

A descoberta 

Seguimos nosso caminho 

por este mar de longo 

Até a oitava da Páscoa 

Topamos aves 

E houvemos vista de terra 

os selvagens 

Mostraram-lhes uma galinha 

Quase haviam medo dela 

E não queriam pôr a mão 

E depois a tomaram como espantados 

primeiro chá 

Depois de dançarem 

Diogo Dias 

Fez o salto real 

as meninas da gare 

Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 

Com cabelos mui pretos pelas espáduas 

E suas vergonhas tão altas e tão  

saradinhas 

Que de nós as muito olharmos 

Não tínhamos nenhuma vergonha 

(ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1978. p.80.) 
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A conversão de substantivos em adjetivos, isto é, tomar uma palavra designadora (substantivo) e usá-

la como caracterizadora (adjetivo), constitui um procedimento comum em língua portuguesa. Assinale 

a opção em que a palavra sublinhada exemplifica este procedimento de conversão de substantivo em 

adjetivo. 

a) E depois a tomaram como espantados. 

b) Fez o salto real. 

c) Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis. 

d) Com cabelos mui pretos pelas espáduas. 

e) E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas. 

 
 

3. Certos adjetivos, de tão usados, acabam se esvaziando do seu verdadeiro significado e, em 

consequência disso, são usados inadequadamente. É o que ocorrem nos trechos que seguem: 

a) O presidente eleito anunciou que vai dar prioridade absoluta ao setor social. Qual o significado 

de “prioridade”? Qual o significado de “absoluta”? Por que é inadequado dizer “prioridade 

absoluta”? 

b) “Trata-se de um atleta especialista em todas as modalidades esportivas.”. Qual é o adjetivo usado 

inadequadamente? Por quê? 

 
 

4. (Fuvest) 

a) Dê os numerais correspondentes a três vezes maior e três vezes menor. 

b) A forma “primeira” é um numeral ordinal. Dê o numeral ordinal correspondente a 1075. 

 
 

5. Leia o texto publicitário que vem reproduzido a seguir em uma propaganda da Coca-Cola: 

“Ei, garçom! Traga 65 fábricas, 340.000 empregos, 980.000 pontos de compra, 14.000 veículos, 

560.000.000 em investimentos, 4.000.000.000 de faturamento e 1,1 bilhões de reais em impostos aqui 

no Brasil.” 

 

Agora, considera as afirmações a seguir:  

I. Por meio, basicamente, de uma sequência de numerais, o anúncio destacas os benefícios 

associados que o produto anunciado traz para o Brasil. 

II. O anúncio explora a classe dos numerais e a ideia de exatidão a eles associada como recurso 

argumentativo, destinado a persuadir o leitor de que o consumo do produto traz vantagens para a 

economia do país. 

III. O recurso argumentativo mais forte deste anúncio está concentrado mais diretamente nas 

múltiplas qualidades do produto anunciado. 

São corretos apenas: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e III 

e) I e II 
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Gabarito 

 

1.  

a) (2) Adjetivo – pois atribui uma característica ao substantivo “impressão”. 

b) (3) Advérbio – pois se refere ao verbo “cantar”, atribuindo uma circunstância de modo a ele. 

c) (1) Substantivo – nesse caso, a palavra sofreu uma substantivação pelo artigo “o” anteposto a ela. 

d) (2) Adjetivo – a palavra está caracterizando o substantivo “amigos” e acompanha a variação 

(masculino plural). 

e) (2) Adjetivo – a palavra “meia” está caracterizando o substantivo “laranja” e acompanha sua 

variação. 

f) (2) Adjetivo – a palavra “bastantes” acompanha em gênero e número o substantivo “exemplos”. 

g) (3) Advérbio – a palavra “longe” está atribuindo uma circunstância de lugar ao verbo “ir”. 

 

2. C 

O vocábulo “moças” é ressignificado e assume o sentido de “novas”, portanto, é deslocado da função 

de substantivo para a de adjetivo.  

 

3.  

a) A palavra “prioridade” significa “um destaque”, “algo que é mais importante”. “Absoluta” é aquilo que 

é único/imbatível. Não é adequado dizer “prioridade absoluta”, pois acaba virando um pleonasmo, 

já que aquilo que é prioridade, naturalmente, já é algo único/imbatível. Dessa forma, é redundante.  

b) A palavra “especialista” indica que alguém tem um conhecimento aprofundado em relação a um 

determinado assunto. Por isso, dizer que o atleta é “especialista em todas as modalidades” acaba 

sendo incoerente, pois não é possível que ele tenha se especializado em, literalmente, todas. 

 

4.  

a) Três vezes maior = triplo ou tríplice. Três vezes menor = terça parte ou um terço. 

b) 1075º = Milésimo septuagésimo quinto (lugar). 

 

5. E 

I. Está correto. Os ganhos são evidenciados por numerais. 

II. Está correto. Os numerais dão um peso argumentativo ao anúncio, concretizando os dados. 

III. Está incorreto, pois o recurso argumentativo mais forte não está focado na qualidade do produto, 

mas no benefício econômico que ele traz ao Brasil. 


