
 

 

 
Lista de conteúdos e exercícios preparatórios  

para exame final - 2018 

Língua Portuguesa – Professoras Elisa e Joice – 8os. Anos (18A, B, C e D) 

 

1. Conteúdos:  

 
 Interpretação de texto; 

 Frase/ Oração 

 Período simples e composto  

 Análise sintática interna total ( tipos de sujeito e de predicado, verbos –transitivos, 

intransitivos e de ligação- objetos: diretos e indiretos, adjuntos – adnominal e adverbial- aposto e 

vocativo, complemento nominal, agente da passiva); 

 Vozes verbais – Ativa, passiva e reflexiva; 

 Uso dos porquês; 

 Período composto por coordenação; 

 Ortografia (mas, mais , más, onde, aonde) 

 

2. Exercícios:  
 

29 de janeiro de 2016 

Bilhete ao futuro 
Affonso Romano de Sant’Anna 

Bela ideia essa de Cristóvam Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília e ex-ministro da 

Educação, de pedir às pessoas do nosso país que escrevessem um “bilhete ao futuro”. O projeto teve 

a intenção de recolher, no final dos anos 80, no século passado, uma série de mensagens que seriam 

abertas em 2089, nas quais os brasileiros expressariam suas esperanças e perplexidades diante do 

tumultuado presente do fabuloso futuro. 

Oportuníssima e fecunda ideia. Ela nos colocou de frente ao século XXI, nos incitou a liquidar de 

vez o século XX e a sair da hipocondria político-social. Pensar o futuro sempre será um exercício de 

vida. O que projetar para amanhã? (…) 

 

1) Os dois parágrafos acima fazem parte do texto cujo autor é Affonso Sant’Anna. Esse tipo de 

produção textual é chamado de crônica, porque: 

a)   defende um tema. 

b)   tenta ludibriar o leitor. 

c)   faz o registro do dia-a-dia. 

d)   conta uma história antiga. 

e)   exalta as belezas do país amado.  

 

2) O acontecimento que originou esse texto está relacionado: 

a)   à promoção do reitor da Universidade de Brasília. 

b)   à realização do reitor como mestre da Universidade de Brasília. 

c)   ao pedido feito pelo reitor da Universidade às pessoas de Brasília. 

d)   à liquidação dos problemas do século XX. 

e) ao pedido feito pelo ex-reitor da Universidade de Brasília aos brasileiros.  

 

https://portuguesetri.wordpress.com/2016/01/29/interpretacoes-variadas-8o-ano/


3) Segundo o cronista, o bilhete ao futuro: 

a)   incitaria as pessoas a “sair da hipocondria político-social”. 

b)   incitaria as pessoas à revolta social e política no presente e no futuro. 

c)   incitaria as pessoas a liquidarem de vez com as ideias do século XX e do século XXI. 

d)   incitaria as pessoas a escreverem mensagens de desilusão. 

e)   incitaria as pessoas a se comunicarem por bilhetes, algo incomum nos dias atuais.  

 

4) Segundo o cronista: 

a) futuro jamais deverá ser pensado pelos hipocondríacos político-sociais. 

b) o amanhã é algo imprevisível; sempre haverá momentos tumultuados. 

c) o estímulo à fuga da hipocondria político-social seria a oportunidade que a redação do bilhete 

oferece. 

d) o povo não queria se comprometer com as políticas sociais da década. 

e) a população tinha muita dificuldade para redigir o bilhete do futuro.  

 

5) A frase que exprime a conclusão do cronista sobre o significado de escrever um bilhete ao 

futuro é: 

a)   “O futuro e o presente só interessam ao passado.” 

b)   “O passado é importante e, no futuro, seja o que Deus quiser.” 

c)   “O presente é hoje e não é necessário preocupação com o futuro.” 

d)   “Pensar o futuro é um exercício de vida.” 

e)   “O futuro, a gente deixa para pensar amanhã.”  

 

6) As mensagens que as pessoas enviariam ao futuro são representadas, no texto, pelas palavras: 

a)   belezas e possibilidades 

b)   esperanças e perplexidades 

c)   angústias e esperanças 

d)   realizações e lembranças 

e)   frustrações e melancolias  

 

7) O tratamento adequado para se referir ao reitor de uma Universidade é: 

a)   Ilustríssimo Senhor 

b)   Vossa Magnificência 

c)   Excelentíssimo Senhor 

d)   Vossa Senhoria 

e)   Vossa Excelência  

 

8) As duas vírgulas que aparecem na primeira frase foram empregadas para expressar uma: 

a)  explicação 

b) contrariedade 

c) adversidade 

d) enumeração 

e) oposição  

 

9) Um ser humano que sofra de hipocondria, segundo o texto, e considerando o sentido conotativo, 

é assim conhecido por: 

a)   apresentar obesidade descontrolada 

b)   possuir seríssimos problemas de saúde 

c)   ser extremamente romântico 

d)   isolar-se socialmente 

e)   ser dependente de medicamentos  

 



10) O pronome ela, destacado no texto, relaciona-se à palavra: 

a)  mensagem 

b)  hipocondria 

c)   esperança 

d)  intenção 

e)  ideia 

 

************************** 

 

A etiqueta nas redes sociais 
Ryana Gonçalves 

Ultimamente, temos passado mais tempo no convívio social cibernético do que no convívio social 

pessoal. Aqui adivinhamos emoções, não há toque, não há olhares silenciosos cheios de 

significados, não há presença, não há corpo. Há apenas o teclado, o mouse, a tela, o curtir, o 

compartilhar, o tweetar, retweetar, participar, excluir, bloquear, responder, perguntar. 

Apesar de serem espaços sociais diferentes, igualmente vale a etiqueta que aprendemos em casa 

antes de sair para o mundo. 

Todos têm suas manias, receios, ideias, caráter, costumes e essa coisa toda, mas todos devem ser, 

acima de tudo, RESPEITADOS. Assim como tem aquele cara que nunca posta nada, existe a 

menina que se expõe demais. Pra ela, pode não ser exagero, mas pros outros sim. Vale o mesmo 

para caso inverso, existem pessoas sem noção de ambos os sexos, ignorem as estatísticas. Não tem 

essa de mulher trai menos, homem é mais cafajeste. Aqui é todo mundo igual. Junta a quantidade de 

gente sem noção, de puritanos, de revolucionários, revoltados, ignorantes e ignorados. Cada um tem 

algo a dizer, sempre. 

Na realidade, o chato começa quando um começa a reclamar de tal coisa, daí aparece o fulano 

reclamando do que o sicrano tá reclamando, e aí um monte de gente começa a reclamar dos dois 

que estão reclamando, e uns começam a reclamar dos outros, e daí já aparecem outros status 

reclamando… e eu estou reclamando dessa gente que como eu só reclama e não faz nada. 

Vamos trocar ideias? Porque reclamar não acrescenta em nada, só desabafa e daqui a pouco o vazio 

do desabafo vira mais reclamação, chateação e falta do que fazer. 

Mas daí aparece um ser reclamando daquele que posta algo produtivo, que reclama daquele que não 

posta algo produtivo, segue reclamando, e assim por diante. 

Ah, a etiqueta das redes sociais! Que coisa complicada de se entender. Quanto mais a gente tenta 

colaborar, parece que mais piora. Pedir perguntas no Ask não significa se expor totalmente, 

compartilhar no Facebook não significa que concorda plena e totalmente com o que está escrito 

(todos têm o direito de achar legal, simplesmente), curtir não significa “dar em cima” e assim por 

diante. Temos que entender que assim como temos nossas preferências quanto à comida, e manias 

quanto as nossas coisas, também tem pessoas com suas particularidades, e ter uma rede social não 

significa mostrar sua intimidade para o mundo. Ninguém é obrigado a nada. 

E sabe o que é uma boa etiqueta, um comportamento muito refinado? Educação. Sim, aprecia-se a 

boa educação, o respeito, a igualdade. Isso faz falta. Assim como faz falta um bom diálogo frente-a-

frente e sair pra dar uma pedalada num dia de sol pra entorpecer o corpo de vitamina D. Pense 

nisso! 

Disponível em: http://thefirstimpressionsofme.blogspot.com.br/  

 

1) O texto classifica-se em: 

(   ) narrativo    (   ) argumentativo   (   ) informativo   (   ) descritivo 

 

2) A autora usa a expressão de lugar “aqui” para fazer referência a quê? 

3) No primeiro parágrafo, separe os elementos e ações que são distinguidas para cada ambiente 

social. 

4) Por que a palavra “respeitados” foi escrita de forma diferente? 

5) Qual é o problema apresentado no texto? 

http://thefirstimpressionsofme.blogspot.com.br/


6) O que a autora propõe como forma de amenizar esse problema? 

7) Apesar da argumentação se desenvolver acerca das redes sociais, no fim do texto a autora revela 

sua opinião sobre a importância de nos desprendermos do mundo virtual. O que ela sugere? 

8) Elabore um comentário sobre o conteúdo. Lembre-se de que o gênero textual comentário serve 

para expormos uma curta análise de um determinado assunto, permitindo que manifestemos a nossa 

opinião, concordando ou discordando. 

9) Você já se sentiu incomodado ao ler algo desagradável nas redes sociais? Ou já postou algo e 

depois se arrependeu? 

10) Observe a charge. Escreva de que forma é possível relacioná-la ao tema do texto. 

 
 

************************** 

Telegrama 
Carlos Drummond de Andrade 

Emoção na cidade. 

Chegou telegrama para Chico Brito. 

Que notícia ruim, 

que morte ou pesadelo 

avança para Chico Brito no papel dobrado? 

Nunca ninguém recebe telegrama 

que não seja de má sorte. 

Para isso foi inventado. 

Lá vem o estafeta com rosto de Parca 

trazendo na mão a dor de Chico Brito. 

Não sopra a ninguém. 

Compete a Chico 

descolar as dobras 

de seu infortúnio. 

Telegrama telegrama telegrama. 

Em frente à casa de Chico Brito o voejar múrmure 

de negras hipóteses confabuladas. 

O estafeta bate à porta. 



Aparece Chico, varado de sofrimento prévio. 

Não lê imediatamente. 

Carece de um copo de água 

e de uma cadeira. 

Pálido, crava os olhos nas letras mortais: 

 

Queira aceitar efusivos cumprimentos passagem data natalícia espero merecer valioso apoio 

distinto correligionário minha reeleição deputado federal quinto distrito cordial abraço. 

Atanágoras Falcão. 

 

1) No verso “que morte ou pesadelo”, o que a palavra destacada sugere? 

2) O que é um estafeta? 

3) Parca, de acordo com a mitologia, é uma das deusas que fiava, dobrava e cortava o fio da vida. 

Sabendo disso, o que o eu-lírico quis comunicar no verso “Lá vem o estafeta com rosto de Parca”? 

4) Explica o significado das expressões: voejar múrmure, negras hipóteses, sofrimento prévio e 

carece. 

5) Explica a diferença entre dia natalício e dia natalino. 

6) Há “emoção na cidade”. Por quê? 

7) Quem estava confabulando em frente à casa de Chico Brito? 

8) Que expressão o poeta usa na 1ª estrofe para se referir ao telegrama? 

9) O estafeta mantém sigilo. Que frase informa isso? 

10) Na 4ª estrofe, ocorreu a repetição de uma mesma palavra. O que o poeta quis sugerir? 

11) No verso “O estafeta bate à porta”, há a repetição de uma mesma consoante. Qual é? O que o 

poeta pretende com isso? 

12) Quem era Atanágoras Falcão? 

13) Qual era o objetivo da mensagem enviada no telegrama a Chico Brito? 

 

************************** 

O açúcar 
Ferreira Gullar 

O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, 

água na pele, 

flor que se dissolve na boca. 

Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina 

e tampouco o fez o Oliveira, 

dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 



Em lugares distantes, onde não há 

hospital nem escola, 

homens que não sabem ler e morrem 

aos vinte e sete anos 

plantaram e colheram a cana 

que viria a ser o açúcar. 

Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura 

produziram este açúcar branco e puro 

com que adoço meu café esta manha em Ipanema. 

 

1) Assinale os sinônimos do verbo dissolver no verso: “flor que se dissolve na boca”: 

( ) se desmancha 

( ) se esparrama 

( ) se acaba 

( ) se dilui 

 

2) Marque a alternativa em que a palavra amarga possui o mesmo significado do texto: 

( ) Aquela sobremesa estava amarga. 

( ) Vivia de mau humor; era uma pessoa muito amarga. 

( ) Passamos por uma fase muito amarga, mas agora estamos bem. 

 

3) Marque a alternativa em que a palavra dura possui o mesmo significado do texto: 

( ) Realizamos uma dura tarefa. 

( ) O móvel era feito de madeira muito dura. 

( ) O seu jeito duro afasta as pessoas. 

4) Reescreva a frase “homens de vida amarga e dura produziram este açúcar”, substituindo as 

palavras destacadas por um sinônimo. 

 

5) A que tipo de açúcar o eu-lírico está se referindo? 

( ) ao açúcar mascavo 

( ) ao açúcar refinado 

( ) a qualquer tipo de açúcar 

 

6) A que elementos o açúcar é comparado? 

7) Descreva o retrospecto que é feito sobre o açúcar. 

8) Na última estrofe, o que se opõe à doçura do açúcar? 

9) Por que os homens que trabalham nas usinas fabricando o açúcar têm a vida amarga? 

10) Escreva com as suas palavras a mensagem que o poeta deseja transmitir. 

 

 

TOCANDO EM FRENTE 
(Almir Sater / Renato Teixeira) 

1. Ando devagar porque já tive pressa 

2. E levo esse sorriso porque já chorei demais 

3. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, 

4. Quem sabe eu só levo a certeza 

5. De que muito pouco eu sei 

6. Ou nada sei 

7. Conhecer as manhas e as manhãs 

8. O sabor das massas e das maçãs 

9. É preciso amor para poder pulsar 

10. É preciso paz para poder sorrir 

11. É preciso chuva para florir 



12. Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

13. Compreender a marcha e ir tocando em frente 

14. Como um velho boiadeiro levando a boiada 

15. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou 

16. Estrada eu vou 

17. Todo mundo ama um dia 

18. Todo mundo chora um dia 

19. A gente chega e no outro vai embora 

20. Cada um de nós compõe a sua história 

21. E cada ser em si 

22. Carrega o dom de ser capaz 

23. E ser feliz 

Após ler atentamente o texto, responda às questões: 

 

1. Assinale mais de uma alternativa que esteja de acordo com o texto: 

a. (   ) Para o poeta, a vida deve ser levada, tocada como uma boiada, pois não conseguimos 

entender a imprevisibilidade de ambas. 

b. (   ) Só é possível ser feliz nesta jornada, depois de um toque de Deus, o velho boiadeiro, que nos 

impulsiona pela longa estrada da vida. 

c. (   ) Só através do choro individual e de outros é que descobrimos o valor de um sorriso. 

d. (   ) Manhãs, maçãs e chuva fazem parte da nossa história, já que não somos donos do nosso 

destino. 

e. (   ) Segundo o poeta, para se viver, é necessário entender o andamento da jornada e continuar 

vivendo. 

 

2. Marque as afirmativas com V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto: 

a. (   ) Viver é uma aprendizagem, fruto da observação atenta das alegrias e dos sofrimentos pelos 

quais passamos. 

b. (   ) Ser feliz é o destino de todos os seres humanos, independendo das chegadas e das partidas. 

c. (   ) A consciência do significado da vida e o dom da capacidade de construirmos a nossa história 

nos deixa mais fortes, mais felizes. 

d. (   ) O poeta tem hoje um sorriso de serenidade porque nunca levou a vida com ligeireza. 

e. (   ) Para podermos saborear a vida, precisamos vivenciar a paz e o amor, entre outros fatores que 

nos mostram que é possível compormos a nossa história com serenidade. 

Assinale a única alternativa correta: 

 

3. Há várias comparações no texto que nos leva a concluir que o poeta fala: 

a. (   ) da boiada 

b. (   ) do boiadeiro 

c. (   ) do sabor das frutas 

d. (   ) dos dias vividos 

e. (   ) do dom da felicidade de cada um de nós 

 

4. Nos versos 5 e 6, o poeta demonstra que se considera um homem: 

a. (   ) orgulhoso 

b. (   ) sem cultura 

c. (   ) experiente 

d. (   ) humilde 

e. (   ) sem rumo definido. 

 

Responda com suas palavras: 

5. Como era a vida do poeta no passado? Comprove sua resposta com versos da poesia. 

__________________________________________________________ 



 

QUADRILHA, de Carlos Drummmond de andrade 

 

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 

 

Atividade relacionada 

Responda: 
1-    Qual a visão do poeta em relação ao relacionamento amoroso: crítica, irônica ou trágica? 

2-    De acordo com o texto, como que é o relacionamento amoroso? 

3-    Essa forma de interpretar o relacionamento amoroso pode ser considerada moderna? Por quê? 

4-    Analisando o poema, o título “Quadrilha”, foi bem escolhido? Por quê? 

5-    O poema “Quadrilha” é leve e bem humorado. Apesar disso, ele é reflexivo? Justifique sua 

resposta. 

6-    Esse poema pertence ao livro Alguma poesia, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 

1930. Use a sua criatividade e reescreva o poema utilizando termos ou expressões relacionadas aos 

dias atuais. 

  
Fonte: Português Linguagens – Willian Roberto Cereja / Thereza Cochar Magalhães – Volume 3 – pp. 213/214 (Adaptação) 

Leia mais: http://www.sandralamego.com/literatura/interpretacao-poema-ensino-medio/#ixzz1xnv6szC7 

 

   

 
Fonte da imagem: http://blogs.utopia.org.br/levi/files/coracoralina.jpg 

 

As Cocadas 

Eu devia ter nesse tempo dez anos. Era menina prestimosa e trabalhadeira à moda do tempo. 

Tinha ajudado a fazer aquela cocada. Tinha areado o tacho de cobre e ralado o coco. Acompanhei 

rente à fornalha todo o serviço, desde a escumação da calda até a apuração do ponto. Vi quando foi 

batida e estendida na tábua, vi quando foi cortada em losangos. Saiu uma cocada morena, de ponto 

brando atravessada de paus de canela cheirosa. O coco era gordo, carnudo e leitoso, o doce ficou 

excelente. Minha prima me deu duas cocadas e guardou tudo mais 

http://www.sandralamego.com/literatura/interpretacao-poema-ensino-medio/#ixzz1xnv6szC7
http://blogs.utopia.org.br/levi/files/coracoralina.jpg


numa terrina grande, funda e de tampa pesada. Botou no alto da prateleira. 

Duas cocadas só... Eu esperava quatro e comeria de uma assentada oito, dez, mesmo. Dias seguidos 

namorei aquela terrina, inacessível. De noite, sonhava com as cocadas. De dia as cocadas dançavam 

pequenas piruetas na minha frente. Sempre eu estava por ali perto, ajudando nas quitandas, 

esperando, aguando e de olho na terrina. 

Batia os ovos, segurava gamela, untava as formas, arrumava nas assadeiras, entregava na boca do 

forno e socava cascas no pesado almofariz de bronze. 

Estávamos nessa lida e minha prima precisou de uma vasilha para bater um pão-de-ló. Tudo 

ocupado. Entrou na copa e desceu a terrina, botou em cima da mesa, deslembrada do seu conteúdo. 

Levantou a tampa e só fez: Hiiii... Apanhou um papel pardo sujo, estendeu no chão, no canto da 

varanda e despejou de uma vez a terrina. 

As cocadas moreninhas, de ponto brando, atravessadas aqui e ali de paus de canela e feitas de coco 

leitoso e carnudo guardadas ainda mornas e esquecidas, tinham se recoberto de uma penugem 

cinzenta, macia e aveludada de bolor. 

Aí minha prima chamou o cachorro: Trovador... Trovador... e veio o Trovador, um perdigueiro de 

meu tio, lerdo, preguiçoso, nutrido, abanando a cauda. Farejou os doces sem interesse e passou a 

lamber, assim de lado, com o maior pouco caso. 

Eu olhando com uma vontade louca de avançar nas cocadas. Até hoje, quando me lembro disso, 

sinto dentro de mim uma revolta – má e dolorida - de não ter enfrentado decidida, resoluta, 

malcriada e cínica, aqueles adultos negligentes e partilhado das cocadas bolorentas com o cachorro. 

Cora Coralina 

Fonte: http://leiturativa.blogspot.com.br/2007/05/as-cocadas.html 

 
Acesse o link:Int Texto - Cora Coralina - 8 Ano Interpretação As três rosasInt Texto 8 AnoEra uma vez... Dinâmica em salaFonte: 

http://acervodeprofessor.blogspot.com.br  

 

 

TEXTO: 

MEU IDEAL SERIA ESCREVER... – Rubem Braga 

 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa 

cinzenta quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – 

“ai meu Deus, que história mais engraçada!” E então a contasse para a  cozinheira e telefonasse para 

duas ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, 

irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa (que não sai de 

casa), enlutada (profundamente triste), doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio 

riso, e depois repetisse para si própria – “mas essa história é mesmo muito engraçada!” 

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, a 

mulher bastante irritada como o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. 

O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, 

apesar de sua má-vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os 

dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, se 

lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. 

Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse – e tão 

fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com 

lágrimas de alegria; que o comissário ((autoridade policial) do distrito (divisão territorial em que 

se exerce autoridade administrativa, judicial, fiscal ou policial), depois de ler minha história, 

mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes 

dissesse – “por favor, se comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém!” E que assim 

todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e 

espontânea homenagem à minha história. 

http://pt.scribd.com/doc/89041469/Int-Texto-Cora-Coralina-8-Ano
http://pt.scribd.com/doc/89041469/Int-Texto-Cora-Coralina-8-Ano
http://pt.scribd.com/doc/88416431/Int-Texto-8-Ano
http://pt.scribd.com/doc/88416431/Int-Texto-8-Ano
http://pt.scribd.com/doc/89041469/Int-Texto-Cora-Coralina-8-Ano
http://pt.scribd.com/doc/89041469/Int-Texto-Cora-Coralina-8-Ano
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7817136498861819974


E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída a 

um persa (habitante da antiga Pérsia, atual Irã), na Nigéria (país da África), a um australiano, 

em Dublin (capital da Irlanda), a um japonês, em Chicago – mas que em todas as línguas ela 

guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente; e que no fundo de uma aldeia 

da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: “Nunca ouvi uma história 

assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida; valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la; 

essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi com certeza algum anjo tagarela 

que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto; sim, 

deve ser uma história do céu que se filtrou (introduziu-se lentamente em) por acaso até nosso 

conhecimento; é divina.” 

E quando todos me perguntassem – “mas de onde é que você tirou essa história?” – eu responderia 

que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro 

desconhecido, e que por sinal começara a contar assim: “Ontem ouvi um sujeito contar uma 

história...” 

E eu esconderia completamente a humilde verdade: que eu inventei toda a minha história em um só 

segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre 

está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. 

 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

01) Por que o autor deseja escrever uma história engraçada? 

02) Por que ele diz que a moça tem uma casa cinzenta, e não verde, azul ou amarela? 

03) Ao descrever um raio de sol, o autor lhe atribui características que, de certa forma, se opõem às 

da moça. Cite algumas dessas características opostas. 

04) Como você interpretaria a oração “que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria”? 

05) O autor sonha em tornar mais felizes e sensíveis apenas as pessoas de seu país? Justifique. 

06) Relacione as colunas conforme as reações das pessoas diante da história: 

(a) moça triste               (     ) libertaria os detentos, dizendo-lhes para se comportarem, pois não   

gostava de prender ninguém 

(b) amigas da moça triste (     ) sentir-se-ia tão feliz que se lembraria do alegre tempo de namoro 

(c) casal mal-humorado (     ) ficariam espantadas com a alegria repentina da moça 

(d) comissário do distrito (     ) concluiria que teria valido a pena viver tanto, só para ouvir uma 

história tão engraçada 

(e) sábio chinês (     ) ficaria feliz e contaria a história para a cozinheira e as amigas 

 

07) Por que o autor não contaria aos outros que havia inventado a história engraçada para alegrar a 

moça triste e doente? Copie a alternativa correta: 

(a) porque, na verdade, a moça triste não existia 

(b) por que ele mesmo não achava a história engraçada 

(c) por modéstia e humildade 

(d) porque não acreditariam que ele fosse capaz de inventar aquela história 

 

08) Afinal, que história Rubem Braga inventou para alegrar e comover tantas pessoas?  

09) Na sua opinião, o que mais sensibiliza as pessoas: histórias engraçadas ou dramáticas? 

Justifique. 
Fonte: http://atividadespracolorir.blogspot.com.br/2012/09/interpretacao-de-texto-8-e-9-ano.html 
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Questão 

 

No 1º quadrinho, a fala do personagem pode ser substituída por: 

(A) “Quer namorar comigo?” 

(B) “Você é muito bonita para mim!” 

(C) “Você é muito simpática!” 

(D) “Você é muito humilde!” 

 

O Bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundice do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão 

Não era um gato 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

 (Manuel Bandeira) 

 

              Compreender: 
 

1)      Explique o significado das palavras em destaque: 

a)      “Catando comida entre os detritos”. 

b)      “Engolia com voracidade”. 

2)       Por que o poeta, para referir-se ao homem, empregou a palavra bicho em vez de animal? 

3)      Na terceira estrofe, o poeta, além de construir frases negativas, repete uma mesma estrutura. O 

que isso sugere? 

4)      A que estrofe você relacionaria a seguinte frase: “Fustigados pela imperiosa necessidade de 

se alimentar, os instintos primários exaltam-se, e o homem, como qualquer animal esfomeado, 

apresenta uma conduta mental que pode parecer a mais desconcertante.” 
(  ) primeira estrofe    (  ) segunda estrofe   (  ) terceira estrofe 

5)      Com esse texto, o poeta pretende informar apenas um fato observado ou comunicar uma 

determinada mensagem? Qual? 

 

Discutir: 
Uma parcela significativa da população brasileira e da população mundial passa fome. Discuta com 

os seus colegas: 

a)      As possíveis causas da fome no Brasil. 

b)      As consequências da fome no nível social, biológico e psicológico. 

 

               Criar: 

   

Com base neste texto, componha: 

 

a)       uma poesia, expressando a realidade cruel em que alguns seres humanos vivem; 

b)      uma dissertação analisando os problemas decorrentes da fome; 

 



c)       um cartaz solicitando a participação da sociedade para o combate à fome. 

 

 

Renato Russo - Geração Coca-Cola 
Quando nascemos fomos programados 

A receber o que vocês nos empurram 

Com os enlatados dos USA, de 9 às 6. 

Desde pequenos nós comemos lixo 

Comercial e industrial 

Mas agora chegou nossa vez  

Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. 

 

Somos os filhos da revolução 

Somos burgueses sem religião 

Nós somos o futuro da nação 

Geração Coca-Cola. 

 

Depois de vinte anos na escola 

Não é difícil aprender 

Todas as manhas do seu jogo sujo 

Não é assim que tem que ser ? 

Vamos fazer nosso dever de casa 

E aí então vocês vão ver 

Suas crianças derrubando reis 

Fazer comédia no cinema com as suas leis 

 

Somos os filhos da revolução 

Somos burgueses sem religião 

Nós somos o futuro da nação 

Geração Coca-Cola. 

 

Compreender: 
1)       No texto está presente uma oposição entre duas gerações. Quais são? 

2)       Qual o sentido de enlatados no texto: 

              (  ) Metido ou conservado em lata. 

              (  ) Comestível enlatado importado 

              (  ) Filme, geralmente em série, feito para a televisão e importado do exterior, de caráter 

alienante e de escassa qualidade artística. 

3)       A denominação Geração Coca-Cola refere-se aos jovens. 

a)       Que geração a criou? 

b)       Essa denominação é uma característica elogiosa ou negativa? Por quê? 

 

4)       De acordo com o texto, a Geração Coca-Cola é consequência de uma educação falha. 

a)       Como foi essa educação? 

b)    Qual a reação do jovem em relação a essa educação? 

(  ) submissão                      (  ) revolta                (  ) indiferença 

 

5)       Os jovens mostram com ironia que são “bons alunos”. Como? 

6)   O que sugere o verso: “Suas crianças derrubando reis”? 

 

Discutir: 
1)       Em todas as épocas, é comum os jovens não aceitarem a educação recebida dos adultos. 

a)       Por que acontece isso? 



b)       Você concorda com a educação que está recebendo? Justifique. 

c)       Se você tivesse um filho, como o educaria? 

Criar: 
a)       Crie uma poesia que expresse os sentimentos de sua geração em relação aos adultos. 

b) Escreva uma carta aberta aos pais que expresse: 

- suas reivindicações; 

- seus medos; 

- seus sonhos; 

- suas frustrações; 

- seu carinho; 

- sua revolta. 

 

GRAMÁTICA: Análise sintática interna 
 

1. Considere a frase “Ele andava triste porque não encontrava a companheira” – os verbos 

grifados são respectivamente: 
a) transitivo direto – de ligação; 

b) de ligação – intransitivo; 

c) de ligação – transitivo indireto; 

d) transitivo direto – transitivo indireto; 

e) de ligação – transitivo direto. 

 

2. Indique a única alternativa que não apresenta agente da passiva: 
a) A casa foi construída por nós. 

b) O presidente será eleito pelo povo. 

c) Ela será coroada por ti. 

d) O avô era querido por todos. 

e) Ele foi eleito por acaso. 

 

3. Em: “A terra era povoada de selvagens”, o termo grifado é: 
a) objeto direto; 

b) objeto indireto; 

c) agente da passiva; 

d) complemento nominal; 

e) adjunto adverbial. 

 

4. Em: “Dulce considerou calada, por um momento, aquele horrível delírio”, os termos 

grifados são respectivamente: 
a) objeto direto – objeto direto; 

b) predicativo do sujeito – adjunto adnominal; 

c) adjunto adverbial – objeto direto; 

d) adjunto adverbial – adjunto adnominal; 

e) objeto indireto – objeto direto. 

 

5. Assinale a alternativa correta: “para todos os males, há dois remédios: o tempo e o 

silêncio”, os termos grifados são respectivamente: 
a) sujeito – objeto direto; 

b) sujeito – aposto; 

c) objeto direto – aposto; 

d) objeto direto – objeto direto; 

e) objeto direto – complemento nominal. 

 



6.“Usando do direito que lhe confere a Constituição”, as palavras grifadas exercem a função 

respectivamente de: 
a) objeto direto – objeto direto; 

b) sujeito – objeto direto; 

c) objeto direto – sujeito; 

d) sujeito – sujeito; 

e) objeto direto – objeto indireto. 

 

7. “Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol”. Nessa frase o sujeito de “fez” ? 
a) o prêmio; 

b) o jogador; 

c) que; 

d) o gol; 

e) recebeu. 

 

8. Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito: 
a) como o povo anda tristonho ! 

b) agradou ao chefe o novo funcionário; 

c) ele nos garantiu que viria; 

d) no Rio não faltam diversões; 

e) o aluno ficou sabendo hoje cedo de sua aprovação. 

 

9. Em: “Cravei-lhe os dentes na carne, com toda a força que eu tinha”, a palavra “que” tem 

função morfossintática de: 
a) pronome relativo – sujeito; 

b) conjunção subordinada – conectivo; 

c) conjunção subordinada – complemento verbal; 

d) pronome relativo – objeto direto; 

e) conjunção subordinada – objeto direto. 

 

10. Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem a função de complemento nominal: 
a) a curiosidade do homem incentiva-o a pesquisa; 

b) a cidade de Londres merece ser conhecida por todos; 

c) o respeito ao próximo é dever de todos; 

d) o coitado do velho mendigava pela cidade; 

e) o receio de errar dificultava o aprendizado das línguas. 

 

11. Amanhã, sábado, não sairei de casa”, a palavra grifada, funciona como: 
a) objeto direto; 

b) objeto indireto; 

c) agente da passiva; 

d) complemento nominal; 

e) aposto. 

 

12. “E não se diga que Mário Quintana haja sido insensível às legítimas exigências da poética 

contemporânea”. O termo grifado desempenha a função de: 
a) objeto direto; 

b) sujeito; 

c) adjunto adnominal; 

d) complemento nominal; 

e) objeto indireto. 

 



13. “O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo” 

“O sol brilhou um pouquinho pela manhã”. 
Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: 

a) nominal – verbo nominal; 

b) verbal – nominal; 

c) verbal – verbo-nominal; 

d) verbo-nominal – nominal; 

e) verbo-nominal – verbal. 

 

14. É exemplo de predicado verbo-nominal: 
a) cuspi no chão com um nojo desgraçado; 

b) o corpo me doía todo; 

c) Estela se sentou na cama assustada; 

d) E ele saiu correndo com os pés descalços; 

e) Chico Sena morreu. 

 

15. Em: “o professor entrou atrasado” 
a) o verbo é intransitivo e o predicado é nominal; 

b) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal; 

c) o verbo é de ligação e o predicado é nominal; 

d) o verbo é intransitivo e o predicado é verbo-nominal; 

e) o verbo é transitivo indireto e o predicado é verbal. 

 

16. Na expressão “. . . chamei Armando Nogueira de carioca . . .” encontramos no predicado 

pela ordem: 
a) objeto direto e objeto indireto; 

b) objeto direto e predicativo; 

c) objeto indireto e adjunto adnominal; 

d) objeto indireto e predicativo; 

e) objeto direto e adjunto adverbial. 

 

17. “Minha terra é pindorama, de Palmares sempre em flor ! 
a) o predicado é nominal e o verbo é de ligação; 

b) o predicado é verbal e o verbo é intransitivo; 

c) o predicado é verbal e o verbo é de ligação; 

d) o predicado é verbo-nominal e o verbo é transitivo direto e indireto; 

e) o predicado é nominal e o verbo é intransitivo. 

 

18. Assinale a frase em que há sujeito inexistente: 
a) compram-se jornais velhos; 

b) nada se entendeu de suas palavras; 

c) chama-se José o sacerdote; 

d) choveu muito tomate aqui; 

e) é noite. 

 

19. Em “o Brasil foi descoberto pelos portugueses”, o termo grifado é: 
a) objeto direto; 

b) sujeito; 

c) agente da passiva; 

d) adjunto adverbial; 

e) aposto 

 



20. Em “Nunca, respondeu ela abanando a cabeça”, o termo grifado é: 
a) objeto direto; 

b) sujeito; 

c) agente da passiva; 

d) adjunto adverbial; 

e) aposto. 

 

21.“Amo essas montanhas, uma a uma, com exceção apenas do morro do Cantagalo, cujo 

volume é desagradável e pesado”, o termo grifado é: 
a) aposto; 

b) objeto indireto; 

c) objeto direto; 

d) adjunto adverbial; 

e) predicativo do objeto. 

 

22. Em “Meu maior desejo é que ela volte logo”, a oração grifada exerce a função sintática de: 
a) sujeito; 

b) objeto direto; 

c) objeto indireto; 

d) predicativo; 

e) complemento nominal. 

 

23. Assinale a alternativa em que apareça predicado verbo-nominal: 
a) a chuva permanecia calma; 

b) a tempestade assustou os habitantes da vila; 

c) Paulo ficou satisfeito; 

d) os meninos saíram do cinema calados; 

e) os alunos estavam preocupados. 

 

24. Na oração “Você ficará tuberculoso, de tuberculose morrerá”, as palavras grifadas são, 

respectivamente: 
a) adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de causa; 

b) objeto direto, objeto indireto; 

c) predicativo do sujeito, adjunto adverbial; 

d) ambas predicativas; 

e) n.d.a. 

 

25. Em: “O Presidente corrupto saiu cedo”. 
a) o verbo é de ligação, e o termo grifado é núcleo do predicado; 

b) o verbo é intransitivo e o termo grifado é adjunto adverbial; 

c) o verbo é transitivo direto e o termo grifado é objeto direto; 

d) o verbo é intransitivo e o termo grifado é objeto indireto; 

e) o verbo é de ligação e o termo grifado é objeto indireto. 

 

26. Na oração “a situação continua indefinida”: 
a) o verbo é de ligação e o predicado é nominal; 

b) o verbo é intransitivo e o predicado é verbo-nominal; 

c) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal; 

d) o verbo é bitransitivo e o predicado é verbo-nominal 

e) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal. 

 

27) Indique os sujeitos das orações abaixo e classifique-os. 



a) Mariana precisa de apoio. 

b) Alguns homens destroem a natureza. 

c) Só pensam em namoro. 

d) O professor e a professora obedecem ao regulamento. 

e) Verifiquei os estragos no telhado. 

f) As plantas amazônicas necessitam de grande quantidade de luz. 

g) Ventou bastante ontem. 

 

28) Determine e classifique o sujeito das seguintes orações. 

1 – Chegaram os alunos. 

2 – Nada te direi. 

3 – Amanhã serão trinta de março. 

4 – A dor permanecia a mesma. 

5 – Descobriram o culpado. 

6 – Fizeste o dever? 

7 – No inverno, amanhece tarde. 

8 – Os livros e os cadernos são úteis. 

9 – Entraram alunos e professor. 

10- Cai chuva do céu cinzento. 

 

29) Classifique nas frases os objetos diretos e indiretos: 

a) Incêndio florestal já destruiu cem mil hectares. 

b) Discordo totalmente de você.  

c) Previdência reajusta valor dos benefícios.  

d) Não confiava em si absolutamente.  

e) O direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores. 

 

30) Dê a função sintática dos pronomes oblíquos em destaque nas frases abaixo: 

A) Entregaram-me o recibo.  

b) Não o incomode.  

c) Já lhes comuniquei a novidade.  

d) Deixaram-nos apenas este bilhete.  

e) Ele se atribui um pequeno valor. 

 

31) Identifique se os verbos são transitivos ou intransitivos: 

a) Expulso a senhora da sala. 

b) Ele fez o exercício com calma. 

c) Saiu com os amigos. 

d) Falava sobre política. 

e) O aluno preparou-se para a prova. 

f) Os alunos falam muito. 

g) Morreu de pneumonia. 

 

32) Indique os verbos transitivos e os verbos intransitivos. 

a) Suas palavras provocaram confusão. 

b) Um vento forte soprava do Sul. 

c) Nenhum aluno faltou. 

d) O mar invadiu a praia. 

 

33) Classifique cada um desses verbos em transitivo direto ou transitivo indireto. 

a) O raio clareou tudo.  

b) O raio sapecou a árvore.  

c) Aluguei uma ótima casa.  



d) Você não existe! 

e) Ele gosta de Manuela. 

f) O homem acordou. 

 

34– Distinguir os verbos transitivos (VT) dos verbos intransitivos (VI). Em seguida, aponte os 

objetos diretos (OD) e indiretos (OI), e os adjuntos adnominais (AA). 

Dica: se preferir, coloque a frase na ordem direta. Isso facilitará sua análise. 

 

1) Voltou o padre para casa. 

2) O poeta fechou o livro. 

3) Andam os patos sem sapatos. 

4) Eles buscaram a interpretação da legenda. 

5) O amigo lhe propôs um problema. 

6) Mostram-lhe o papel. 

7) Os tribunos castigavam severamente os soldados mentirosos. 

8) Começaram logo os assobios e risadas do auditório. 

9) Ele escreveu em outro papel três palavras de sua língua materna. 

10) Já vem a noite. 

11) Tu alegras os justos. 

12) As andorinhas voavam para o campo. 

14) Desobedeceram às ordens. 

16) Não morrerei de fome. 

17) Houve uma longa pausa. 

18) Finalmente aquele homem rompeu o silêncio. 

19) Só D. Pedro I compreende Afonso Domingues. 

20) Já assistiram todos a um jogo? 

 

35. Analise as orações e dê a classificação do sujeito, do predicado e da predicação verbal. 

1.       A pequena criança me contou a novidade com alegria no olhar. 

2.       A carrocinha levou meu cachorro. 

3.       A mãe levantou-se aborrecida. 

4.       Vou ao cinema na sessão das dez. 

5.       Chegaram da festa tarde demais. 

6.       Dizem péssimas coisas sobre você. 

7.       Precisa-se de balconista. 

8.       Houve poucas reclamações. 

9.       Já é dia.  

10.   Nevou durante a madrugada. 

11.   Choveu muito durante o dia. 

12.   Os pássaros e os animais em geral possuem sensibilidade. 

13.   Fiz toda a lição de casa. 

14.   Compramos uma casa nova. 

15.   Fez seu árduo trabalho, como todos os dias. 

16.   Limparam toda a sujeira da festa rapidamente. 

17.   Cantam lindas canções todas as manhãs. 

18.   Há tempos trabalho nesta empresa. 

19.   As belas modelos do Brasil encantam o mundo. 

20.   Minha tataravó já morreu. 

21.   O safado do presidente se faz de ingênuo. 

22.   Um homem alto abriu a porta. 

23.   Os tigres e os rinocerontes estão ameaçados de extinção. 

24.   Ficamos abestalhados com tanta corrupção. 

25.   Bateram minha carteira no ônibus. 



26.   Trata-se de um ladrão hábil, de um mão leve. 

27.   Anoitece tarde no horário de verão. 

28.   Choveu muito ontem. 

29.   Está trovejando. 

30.   Há poucos leitores no Brasil. 

31.   Hoje são oito de fevereiro. 

32.   Maria é uma garota bonita. 

33.   A pequena criança parecia feliz com seu novo brinquedo. 

34.   Luana e Carla fizeram compras no sábado. 

35.   Felipe e o amigo Bruno saíram para almoçar. 

36.   Querido aluno, leia sempre! 

37.   Querido candidato, fico feliz com seu sucesso! 

38.   Dizem que eles não vão bem. 

39.   Estão chamando o rapaz. 

40.   Falam de tudo e de todos. 

41.   Disseram que ele morreu.  

42. Trovejou muito antes do temporal. 

43. Neva no sul do país. 

44. Anoitece tarde na Europa durante verão.  

45. Chove muito no Amazonas. 

46. Ventou bastante ontem em Vila Velha no Espírito Santo. 

47.   Houve um grave incidente no meu apartamento. 

48.   Está quente esta noite. 

49.   Está na hora do recreio. 

50.   Amanhã é feriado nacional. 

 

36- Classifique os verbos sublinhados em: ( verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo 

transitivo direto, verbo transitivo indireto, transitivo direto e indireto)              

 

a) A flor nasceu._______________________________________________ 

b) Aquelas crianças necessitavam de carinho.__________________________ 

c) Márcia vive bonita.___________________________________________ 

d) O diretor da escola anda preocupado._____________________________ 

e) O bebê dormiu tranquilamente.-__________________________________ 

f) Compramos um lindo presente para a professora._____________________ 

g) O professor anulou a avaliação.__________________________________ 

h) Nós precisamos de respeito e compreensão.________________________ 

i)  Ela só pensa em casamento.____________________________________ 

 

37- Assinale as orações que apresentam verbos intransitivos: 

a) Eles estavam muito cansados. 

b) Aquele homem faleceu ontem. 

c) Os pássaros fazem seus próprios ninhos. 

d) O bebê chorou bastante na noite passada. 

 

38- Marque todas as orações que possuem verbos de ligação: 

a) Pela manhã, o mar parecia bravíssimo. 

b) As plantas precisam de água. 

c) A cidade permanece limpa. 

d) Os alunos pediram apoio ao prefeito. 

 

39- Nas orações abaixo. Apenas uma não tem verbo transitivo direto. Marque-a: 

a) Derrubaram a velha casa. 



b) Comprei uma roupa nova. 

c) No mês passado, li dois interessantes livros. 

d) Bia gosta de Português e Inglês. 

 

40- Todas as orações abaixo são formadas por verbos transitivos indiretos, exceto:                

a) O casal de namorados assistiu ao filme. 

b) Obedecia aos pais e aos irmãos. 

c) Nós vendemos o carro e a moto ontem. 

d) Seu pai concordou com você. 

 

41- Analise e classifique corretamente os termos destacados nas orações abaixo: 

a) Ele ficava tenso diariamente.__________________________ 

b) Aquelas esculturas eram valiosas._____________  _________ 

c) Todos os alunos acharam fácil a prova bimestral.______________________ 

d) Assistimos a um ótimo filme._____________________________________ 

e) O professor elogiou o meu trabalho._______________________________ 

f) Os trabalhadores pediram ajuda aos ministros.________________________ 

g) Este ator é ótimo._____________________________________________ 

h) Todos continuaram silenciosos na reunião.___________________________ 

 

42. Circule os adjuntos adnominais.  

a)O meu amigo vai ter o seu momento mágico.  

b)Veja estes exploradores do espaço.  

c)Alguns técnicos querem preservar as matas nativas.  

d)Cavalo pantaneiro tem venda inédita em Minas.  

e)Os japoneses construíram o maior aquário do mundo .  

f) Aquele menino bom saiu três vezes. 

g) O espetáculo de dança foi suspenso até segunda ordem.  

h) O Repórter gaúcho fornecia os mínimos detalhes do acontecimento  

i) Pode levar também este jornal; meu filho caçula já leu o caderno de esportes. 

 

43. Sublinhe o agente da passiva das seguintes orações: 

a) O jogador foi homenageado pelos diretores. 

b) Los Angeles foi destruída por um terremoto. 

c) Muitos erros foram cometidos pelo treinador da seleção. 

d) O verdadeiro motivo do crime foi descoberto pela imprensa e pela polícia. 

e) Propagandas enganosas eram feitas por aquela empresa. 

f) Várias aves exóticas foram criadas pelos ecologistas. 

 

44. Transforme a voz passiva do exercício anterior em voz ativa. 

 

45. Classifique a voz verbal das orações abaixo. 

a) Grandes poetas escreveram poemas deliciosos. 

b) A ilha era habitada por pessoas extremamente pobres. 

c) O pássaro triste fora engaiolado pelo caçador. 

d) Eu me arrumei imediatamente. 

e) A chuvarada regou as plantas novas. 

f) A polícia florestal prendeu caçadores de jacaré. 

g) A menina se comtemplava no espelho. 

h) Grandes ideais estão sendo destruídos por governos incompetentes. 

i) O diretor já havia avisado os rapazes do time. 

j) Você se machucou! 

k) O carro foi levado pela enxurrada. 



l) A vida de cada um deve ser construída por todos. 

m) O mecânico desmontou o motor do carro. 

n) Um novo mundo está sendo criado pelas mentes infantis. 

o) Os alunos procuravam textos agradáveis. 

p) O ser humano persegue incessantemente a liberdade. 

 

46) Apenas uma das frases admite a voz passiva. Assinale-a. 

a) Gosto de frutas. 

b) Milhares de pessoas assistiram ao jogo. 

c) Deus criou o mundo. 

d) Este ano foi quente. 

e) NDA. 

 

47) "O velho casarão foi substituído por um enorme edifício." Passando esta frase para a voz 

ativa, temos: 

a) O velho casarão substituiu o enorme edifício. 

b) Um enorme edifício substituiu o casarão. 

c) O velho casarão, substituíram-no por um enorme edifício. 

d) Substituiu-se o enorme edifício pelo  velho casarão. 

e) NDA 

 

48) Transforme a voz passiva analítica em passiva sintética. 

a) Os carros serão lavados. 

b) O juiz criminoso foi enquadrado. 

c) A proposta do deputado foi estendida. 

d) As tarefas são feitas diariamente. 

e) Velhas cantigas eram cantadas pela turma. 

 

49-Identifique os adjuntos adverbiais e classifique quanto a sua circunstância. 

a) Cheguei cedo. 

b) Falaram muito. 

c) Eles chegaram bastante cedo. 

d) Eram alunas muito bonitas. 

e) Onde você mora? 

f) Quando você volta? 

g) Não sei como ele faz isso. 

h) Ele falava muito mal. 

i) Ali se vendem relógios. 

j) Muitas crianças estão morrendo de fome devido à desnutrição. 

k) Falavam sobre política. 

l) Cortou-se com a faca 

m) Talvez ele corra na praia 

 

50 - Tendo como referência os termos em destaque, relacione a 2ª coluna de acordo com a 

primeira: 

a – Quando chegares do trabalho avise-me. 

b – O discurso do diretor foi aplaudido com entusiasmo. 

c – Visitaremos o litoral nordestino nestas férias. 

d – Como chovia bastante, não fomos ao cinema, conforme combinado. 

e – Fiquei muito agradecida pela sua ajuda. 

 

(  ) adjunto adverbial de intensidade 



(  ) adjunto adverbial de lugar 

(  ) adjunto adverbial de modo 

(  ) adjunto adverbial de causa 

(  ) adjunto adverbial de tempo 

 

EXERCÍCIOS SOBRE ORAÇÕES COORDENADAS 

A clareza do parágrafo depende, além da ordenação lógica das ideias nas frases, do estabelecimento 

de relações entre elas. Os nexos são um dos principais recursos utilizados para tal finalidade. A 

seguir aparecem exercícios a respeito deles.  

 

1) A vida transcorre entre o sucesso e o insucesso. É importante, ------------, que o adolescente 

enfrente adversidades, fracassos e frustrações para que possa, segundo a canção popular, 

“sacudir a poeira e dar a volta por cima”. A conjunção que introduz uma ideia de conclusão é 

:  

a) porquanto        b) porém       c) pois         d) contudo             e) conquanto  

 

2) O desemprego é um problema coletivo, --------------- destrói as expectativas da população; 

faz-se, ---------------- necessária uma nova política de emprego --------------- as tensões sociais 

sejam diminuídas.  

a) porque – logo – se          b) e – portanto – enquanto           

c) à medida que – por conseguinte – desde que         d) pois – por isso – para que       

e) visto que – contudo – a fim de que  

 

3) Assinale a alternativa em que não se altera o sentido da oração destacada em: “Cinco 

bombas foram lançadas ontem contra a embaixada da China na capital peruana, MAS SÓ 

CAUSARAM DANOS NO INTERIOR DO IMÓVEL.”  

a) porque só causaram danos no interior do imóvel.  

b) de sorte que só causaram danos no interior do imóvel.  

c) quando só causaram danos no interior do imóvel.  

d) portanto só causaram danos no interior do imóvel.  

e) todavia só causaram danos no interior do imóvel.  

 

4) Observe a frase abaixo. “Foi um belo jogo. Todo o time se esforçou ao máximo. O juiz não 

teve boa atuação.” Se construirmos um período complexo a partir dos três períodos simples, 

mantida a ordem de apresentação, podem aparecer como conectivos:  

a) onde – pois      b) pois – em que       c ) em que – embora       

d) de que – mas     e) mas – onde  

 

5) “Os pais incentivaram os filhos para a leitura; estes, contudo, pouco leram.” A  

conjunção expressa ideia de:  

a) conclusão      b) oposição      c) alternância      d) adição        e) explicação  

 

6) O período em que o conetivo estabelece uma relação de ideias diferente das demais é:  

a) O registro verbal de cultura está no livro, portanto ele é um instrumento básico na educação.  

b) O livro fixa o patrimônio histórico, cultural e científico da humanidade, logo ele é um 

instrumento básico na educação.  

c) Todos devem ter acesso ao livro, pois ele é um instrumento básico na educação.  

d) O livro propicia acesso aos bens culturais, por isso ele é um instrumento básico na educação.  

e) A aquisição de novos conhecimentos é proporcionada pelo livro, por conseguinte ele é um 

instrumento básico na educação.  

 

7) A conjunção portanto pode preencher adequadamente a lacuna nos seguintes períodos, 

exceto o da alternativa:  



a) A universidade forma profissionais; ela presta, --------------- , um serviço à sociedade.  

b) Os egressos da universidade possuem uma formação aprimorada; podem implementar, -----------, 

as soluções exigidas pela sociedade.  

c) A universidade não é uma agência prestadora de serviços, ----------------- não deve resolver os 

problemas sociais como instituição.  

d) A universidade resolve os problemas da sociedade a longo prazo, ------------- forma homens 

capazes desta tarefa.  

e) Existe uma crise na civilização hodierna, -------------- indivíduos e agrupamentos sociais 

encontram-se perplexos, frustrados e angustiados.  

 

8) A lacuna que pode ser preenchida por “de modo que” é a da alternativa:  

a) As brincadeiras de mau gosto devem ser evitadas ------------- perturbam o relacionamento entre 

os estudantes. b)Os calouros temem os primeiros dias na universidade ------------ devam ser de 

grande alegria.  

c) Trotes inteligentes e culturais podem ser buscados -------------- os veteranos têm um bom nível de 

instrução. d)Alguns trotes são destituídos de violência -------------- são bem recebidos pelos 

calouros.  

e) Os trotes podem ser um momento de confraternização ------------- sejam bem escolhidos.  

 

9) Acompanhar as mudanças ocorrentes no mercado não basta, POIS ; nós precisamos nos 

adiantar aos acontecimentos e identificar novas oportunidades de marketing, o que nem 

sempre é facilmente visível. Com relação à palavra destacada acima, é correto afirmar que:  

a) é uma conjunção conclusiva, pois exprime ideia de conclusão.  

b) é uma conjunção explicativa, pois exprime ideia de explicação, justificação.  

c) é uma conjunção causal , pois exprime ideia de causa.  

d) é uma conjunção adversativa, pois exprime ideia de oposição.  

e) é uma conjunção aditiva, pois exprime uma ideia de adição.  

 

10) Indique a alternativa que não apresenta problemas de coesão por causa do mau uso dos 

articuladores oracionais (nexos):  

a) O diploma não é mais uma garantia de espaço no mercado de trabalho, todavia continuará sendo 

uma das muitas exigências.  

b) Uma boa parte das crianças mora muito longe, vai à escola com fome, onde ocorre o grande 

número de desistências. 

 c) O sonho é essencial para nossas vidas, portanto, sem o sonho não conseguiríamos lutar 

concretamente por um mundo melhor.  

d)Talvez o jovem até entenda o mundo, pois não sabe explicar aos velhos a maneira como o entende 

.  

e) Era orgulhoso; contudo, não aceitou a crítica.  

 

11) Assinale a alternativa em que o conetivo “e” não possa ser interpretado com valor 

adversativo:  

a) Ligou a TV para combater a insônia e dormiu.  

b) Ele saiu com destino ao cinema e, encontrando Laura, foi passear no shopping.  

c) Apanhou muito e não chorou.  

d) Estudou inglês por mais de cinco anos e desconhece a palavra dumping.  

e) O telefone tocou e, do outro lado da linha, só havia silêncio.  

 

12) Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque 

isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e 

espinhas; mas também não digo que lhe imaculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. 

Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. No período acima, "porque" e "mas" 

introduzem, respectivamente, as ideias de :  



a) causa e explicação            b) explicação e adição                c) causa e oposição     

d) oposição e consequência                   e) causa e consequência 

 

 

Uso dos porquês 

1. Assinale a frase em que o uso de “por que” está errado. 
a) Você sabe por que ela foi embora? 

b) Por que você quer saber isso? 

c) Essa decisão foi tomada por que? 

d) Alguém sabe por que estamos aqui? 

 

2. Indique em qual frase o uso de “porque” está correto. 
a) Porque você está gritando comigo? 

b) Vou embora porque estou muito cansada. 

c) Alguém que me diga o porque de tanta confusão! 

d) A Helena sabe porque foi chamada à direção? 

 

3. Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. 

Eu não fui à reunião __________ estava cansada e não entendo __________ isso está sendo 

criticado por todos. __________ falam todos sobre isso?. __________? 
a) porque, por quê, porquê, por quê. 

b) por que, porquê, por que, porquê.  

c) porque, por que, por que, por quê. 

 

4. Nas frases seguintes, substitua as palavras sublinhadas por: porque, por que, por quê ou 

porquê. 
a) Ela chegou atrasada pois apanhou um engarrafamento enorme.  

b) A diretora disse aquilo por qual motivo?  

c) Por qual razão existe tanta rivalidade entre vocês?  

d) Qual o motivo de tanto barulho?  

e) Essa foi a razão pela qual saímos do Brasil.  

 

5. Complete a frase de forma correta. 

Está na hora de sabermos _____________ você foi embora sem dar explicações. 
a) por quê 

b) por que 

c) porque 

d) porquê 

 

6. Assinale as opções que estão erradas. 
a) As dificuldades por que passei para te fazer feliz. 

b) Nunca entendi o porquê de tanta discórdia. 

c) Porque você quer a minha ajuda? 

d) Ele vive perguntado por quê você não fala com ele. 

e) O evento foi cancelado porque estava chovendo muito. 

 

7. Identifique a frase escrita de forma correta. 
a) Por que você está aqui? 

b) Porque você está aqui? 

c) Por quê você está aqui? 

d) Porquê você está aqui? 

 

8. Complete as frases com: porque, porquê, por que e por quê. 



a) __________ motivo você não atendeu seu celular?  

b) As obras foram realizadas __________ houve reclamações dos moradores.  

c) Qual o __________ dessa sua atitude?  

d) Apenas perguntei __________ ela estava chateada.  

e) __________ ia embriagado, o condutor foi multado pelo policial.  

f) Ontem houve greve de professores. Você sabe __________?  

g) As escolas __________ passei estavam com sobrelotação de alunos. 

h) Apenas fiz isso __________ eu quis. 

i) Ninguém compreendeu o __________ do cancelamento do jantar.  

 

9. Assinale a frase em que o uso de “por quê” está errado. 
a) Você quer saber isso por quê? 

b) Por quê você quer saber isso? 

c) Você quer saber isso? Por quê? 

 

10. Corrija as palavras sublinhadas pelas opções corretas. 
a) Porque você está esperando por mim aqui?  

b) Sempre quis saber o por quê do seu sucesso.  

c) Mariana não veio por que está chateada comigo.  

d) Por favor, diga-me porquê.  

 

Linguagem concisa e Linguagem Prolixa 

 

1) Classifique a linguagem dos provérbios abaixo em: Prolixa ou Concisa 

 

A. Roupa suja se lava em casa 

B. Pelo dedo se conhece o gigante. 

C. Mentira tem perna curta. 

D. Nem a pau. 

E. Chutar o pau da barraca. 

F. Tirar o cavalinho da chuva. 

G. Nem que a vaca tussa. 

H. Não se entrega ouro a bandido. 

I. A substância inodora e incolor que já se foi não é mais capaz de comunicar movimento ou 

ação ao engenho especial para triturar cereais. 

J. Aquele que se deixa prender sentimentalmente por criatura inteiramente destituída de dotes 

físicos, de encanto, ou graça, acha-a extraordinariamente dotada desses mesmos dotes que 

os outros lhe não vem. 

K. O artífice ou operário que fabrica um cabaz fundo fabrica vinte vezes o quíntuplo disso. 

L. De unidade de cereal em unidade de cereal a ave de crista carnuda e asas curtas e largas da 

família das galináceas abarrota a bolsa que existe nessa espécie por uma dilatação do 

esôfago e na qual os alimentos permanecem algum tempo antes de passarem à moela. 

M. O Espírito das Trevas não é tão destituído de encantos e graças físicas quanto se o representa 

por meio de traços e cores. 

 

VOZES VERBAIS: 

 

1) Apenas uma das frases admite a voz passiva. Assinale-a. 

A) Gosto de frutas. 

B) Milhares de pessoas assistiram ao jogo. 

C) Deus criou o mundo. 



D) Este ano foi quente. 

E) NDA. 

 

2) "O velho casarão foi substituído por um enorme edifício." Passando esta frase para a voz 

ativa, temos: 

A) O velho casarão, substituíram-no por um enorme edifício. 

B) Um enorme edifício substituiu o velho casarão. 

C) O velho casarão substituiu o enorme edifício. 

D) Substituiu-se o enorme edifício pelo velho casarão. 

E) NDA 

 

3) Assinale o item em que há erro na passagem da ativa para a passiva: 

A) Ela quebrará tudo = Tudo será quebrado por ela. 

B) Ela quebrara tudo = Tudo foi quebrado por ela. 

C) Ela quebra tudo = Tudo é quebrado por ela. 

D) Ela tinha quebrado tudo = Tudo tinha sido quebrado por ela. 

E) NDA 

 

4) Assinale o único item em que o SE indica ação reflexiva: 

A) A menina SE penteia sempre. 

B) Nao SE dançou à noite. 

C) Fizeram-SE novos acordos. 

D) Precisa-Se de mais dados. 

E) NDA 

 

5) "Os ladrões foram identificados por uma testemunha". Transpondo para a voz ativa, teremos: 

A) Havia identificado. 

B) Tinha identificado. 

C) Identificara. 

D) Identificou-se 

E) NDA 

 

6) Identifique a frase em que há erro na concordância verbal: 

A) Procedeu-se aos interrogatórios. 

B) Fizeram-se nomeações. 

C) Arrependeram-se de tudo. 

D) Conserta-se pneus. 

E) NDA 

 



7) Indique o item em que há erro na classificação sintática do SE: 

A) Resolveram-SE as dúvidas = pronome apassivador. 

B) Vestiu-SE rapidamente = parte integrante do verbo. 

C) Precisa-SE de secretárias = indeterminação do sujeito. 

D) Elas SE arrependeram = parte integrante do verbo. 

E) NDA 

 

8) Assinale o item em que há erro na concordância verbal: 

A) Revelar-se-ão as causas do fato. 

B) Tomar-se-á, ainda hoje, as providências cabíveis. 

C) Necessita-se de outras provas. 

D) Obtiveram-se bons resultados. 

E) NDA 

 

No Lugar dos Asteriscos Coloque [Mais] [Mas] ou [Más]: 

01 - Pedro estuda, ** não aprende. 

02 - Vendeu ** livros neste mês que no anterior. 

03 - Bonitinha, ** ordinária. 

04 - A população pede ** escolas. 

05 - Ela não é bonita, ** conquista pela simpatia. 

06 - Ele foi quem ** tentou; ainda assim, não conseguiu. 

07 - Dizem as ** línguas que ele vai ser o nosso prefeito. 

08 - Municípios exigem ** escolas. 

09 - Amor é igual fumaça: sufoca, ** passa. 

10 - Este país está cada dia ** violento. 

 


