
 

ATIVIDADE DE REVISÃO PARA O 6º ANO – EXAMES FINAIS 

Língua Portuguesa – Professora Pollyanna  

 
CONTEÚDOS: 

 Leitura e compreensão; 

 Classes gramaticais: 

 Pronomes 

 Verbos 

 Substantivos 

 Artigos 

 Advérbios 

 Numerais 

 Adjetivos e locuções adjetivas; 

 Acentuação; 

 Ortografia; 

 Letras, fonemas, dígrafos; 

 Linguagem verbal e não verbal; 

 Variações linguísticas: sociocultural, geográfica, histórica e padrão / gírias e jargões; 

 Elementos coesivos; 

 
PRONOMES 

 
1. Substitua as expressões em negrito por pronomes oblíquos adequados. Faça as adaptações 

necessárias às frases: 

 
a) Ana traga para mim um livro para eu ler ele. 

 

 
 

b) Rui quer uma bicicleta e vai comprar ela. 
 

 
 

c) Eu e José já vamos. Quem vai com nós? 
 

 
 

d) Deram para mim uma notícia para eu espalhar. 
 

 
 

e) Você era magro quando eu conheci você. 
 

 
 

f) Nós desejamos a paz a quem ajuda nós. 
 

 



2.Leia a tirinha abaixo. 

 
a) Identifique e pinte um pronome oblíquo na fala de Calvin, no primeiro quadrinho. 

b) No segundo e último quadrinhos, há o emprego de um pronome reto que não está de acordo com a 

norma padrão. Identifique-os e reescreva as frases corrigindo-as, utilizando o pronome oblíquo 

adequado. 

 

 
 
 

 
 

 

 

c) Identifique os pronomes demonstrativos usados na fala da mãe de Calvin, no terceiro quadrinho e 

explique o emprego de cada um deles. 

 

 
 

 
 
 

 

d) Observe a fala de Calvin, no último quadrinho, e responda: a quem se refere o pronome você? 

 
 
 

 

e) Como se classifica o pronome nenhum? 

 
 
 

 

 

f) A quem se refere o pronome ele no último quadrinho? 

 
 
 



3. Reescreva a segunda parte das frases, corrigindo-as de acordo com a norma culta padrão: 

 
a) Vi Mariana e convidei ela para a festa de aniversário.    

 

b) Assisti a esse filme ontem. Vi ele no cinema.    
 

c) Fomos ontem ao museu. Receberam nós com muita atenção.    
 

 

4. Complete os espaços com pronomes possessivos de acordo com a pessoa do discurso: 

 

a) André levou ....................... carro para consertar e esqueceu ......................luvas no banco. 

b) Gostaríamos de deixar .......................herança para .........................filha. 

c) Os pássaros faziam ...................................ninhos e deixavam alimentos para .................filhotes. 

d) Márcia virá acompanhada de ....................irmão e de ..........................primo. 

e) Se esta rua fosse ............................, tu mandavas ladrilhar. 

f) Se este rio fosse ............................., eu não deixava poluir. 

g) Se esta mata fosse ................................, nós não deixávamos derrubar. 

h) Nós dissemos que queríamos ................................prêmio. 

 
5. Complete as frases com os seguintes pronomes indefinidos: 

 

a) A bola deve estar escondida em ................................lugar. 

b) Tenha................................juízo, minha filha. 

c) Os que fizerem o percurso em ............................tempo, vencerão a corrida. 

d) O Brasil exporta.........................produtos. 

e) Quem ......................quer, tudo perde. 

f) .......................pegou a revista que estava aqui. 

g) Estes são.......................os convidados para o meu aniversário. 

 
6. Na frase “[…] carregando pequenas doses de um inseticida em seu corpo, os mosquitos contaminam 

suas larvas, impedindo seu desenvolvimento.” qual a classificação do pronome em destaque? A 

quem ele se refere? 

 

 
 

 
 

7. Releia: 
 

 Que expressão o pronome em destaque está substituindo? 
 

 
 

 
 

diversos - menos - tudo - muito - todos - alguém - mais - algum 

“As larvas podem ficar em locais escondidos, o que as torna difíceis de detectar” 



8. Leia a charge abaixo. 
 

 

 

 

a) Qual a classificação do pronome ninguém que aparece 

no balão? 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Explique o emprego dos pronomes este (1º quadrinho) e isso (3º quadrinho): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10. Entre parênteses, aparecem dois pronomes demonstrativos. Escolha o que preenche 

corretamente a lacuna: 

a) Não me preocupa  mancha que tenho no rosto. (esta – essa) 
b) Marcela, é bom  livro que está com você? (este – esse) 

c) Ricardo, é seu  caderno aí perto de sua carteira? (esse – aquele) 

d)   técnico aqui ao meu lado vai explicar o funcionamento da máquina. (este – esse) 

e) Tatiana,  _ guarda-chuva que está lá em casa é seu? (esse – aquele) 

f) Senhores jurados,  documento aqui é a maior prova da inocência! (este – esse) 

 

 
 

11. Complete as lacunas com pronomes possessivos: 

 

a) Ganhei uma camisa, um cinto e um par de óculos:  camisa é listrada e  cinto é 

novo. 

b) Tu tens sorte:  time ganhou a partida e _  redação é a mais bonita. 

c) Ela fez boas provas e  notas foram ótimas. 

d) Que equipe ruim!  jogadas são fracas e  jogadores são desunidos. 

e) Eu e Lúcia estudamos muito;  notas foram as melhores da classe. 

 

 
 

12. Reescreva a segunda parte das frases abaixo, substituindo os pronomes Retos por pronomes 

oblíquos adequados, de forma que a escrita fique de acordo com a variação linguística padrão. 

 

Use os seguintes pronomes: 

 -lo, -la, -los, -las 

 -no, -na, -nos, -nas 

 o, a, os, as 



a) O agrotóxico é um produto perigoso. Os agricultores usam ele para matar parasitas. 
 

 

b) Paula gostava muito de Benito. Resolveu ajudar ele na tarefa escolar. 
 

 

c) Bruno se assustou com as criaturas. O menino sentiu elas cheirarem sua mão. 
 

 

d) Os cabelos de Tânia eram ondulados. Resolveu arrumar eles com uma flor. 
 

 

e) Maria caminhou sobre a grama. Marcou ela com pegadas fortes. 
 

 

 

VERBOS 

1) Leia o texto e depois coloque todos os verbos destacados no infinitivo e separe-os nas colunas 

abaixo de acordo com a conjugação a que pertencem. 

 

A ROTAÇÃO DA TERRA 
 

O Sol não se movimenta e sim a própria Terra. 

A Terra está sempre girando sobre si mesma como se fosse um pião. E ao girar, faz com que o Sol 

surja de um lado e desapareça de outro. Esse movimento é a rotação. 

O tempo que a Terra gasta para dar um volta sobre si mesma foi chamado de dia. O tempo da rotação 

então é de vinte e quatro horas (um dia). 

Já sabemos que a Terra não possui luz própria, afinal é um planeta. Quem dá luz e aquece a Terra é 

o Sol, que é uma estrela. 

Quando a face da Terra recebe luz do Sol, é dia. Na outra face escura, onde há sombra, é noite. 

 
INFINITIVO 

1ª conjugação (AR) 2ª conjugação (ER) 3ª conjugação (IR) 

   

 

2) Dê o infinitivo dos verbos abaixo: 

a) chegarei:    
b) subiram:    

c) coube:    

d) fizeste:    

e) pusesses:    

f) sumiu:    

g) estávamos:    

h) amássemos:    

i) polirmos:    

j) é:    



3) Identifique a conjugação a que pertence cada um dos verbos do exercício anterior: 

1ª conjugação (AR):   
 
 

2ª conjugação (ER):   
 
 

3ª conjugação (IR):   
 
 

 

4) Complete com o verbo indicado nos parênteses. 

a) Meus irmãos  em uma casa no centro da cidade. (morar/ presente do indicativo) 

b) Tu  os moradores deste edifício? (conhecer/ pretérito perfeito do indicativo) 

c) O trem  lentamente. (partir/ pretérito imperfeito do indicativo) 

d) O agricultor  muito café este ano. (colher/ futuro do presente do indicativo) 

e) Os alunos  que os professores passem mais exercícios. (querer – Presente do Ind.) 

f) Os adultos não  o suficiente. ( ler – Presente do Indicativo ) 

g) Se  nós  víssemos  o  filme,  com seriedade. (comentar – Futuro do Pret. do 

Indicativo) 

h) Tu  bem cedo ontem? ( partir – Pretérito Perfeito do Indicativo) 

i) Os médicos  os remédios adequados. ( dar – Presente do Indicativo) 

j) Quando eu encontrar o livro pedido pelo professor eu  . (comprar – Presente do Ind.) 

k) Nós  um enorme bolo de chocolate. (fazer – Pret. Mais-que-Perfeito do Ind.) 

l) Lídia e José  viajar de navio nas férias. ( ir – Pretérito Imperfeito do Ind.) 

m) Nós  as informações corretas. ( dar – Futuro. do Pretérito. do Ind.) 

n) Tu  ausente do trabalho? ( estar – Pret. Perfeito do Indicativo) 

o) Ivo e Iara  o jogo de vôlei juntos. ( ver – Presente do Indicativo ) 

p) Nós  o relatório todo. ( fazer – Pret. Mais-que-Perfeito do Ind.) 

q) Elas  para ficar aqui no Brasil. ( vir – Pretérito Imperfeito do Ind.) 

r) Angela  ao Rio de Janeiro com a família. (ir – Pretérito Perfeito do Ind.) 

s) Rita e Lúcia  no coral da igreja. ( cantar – Futuro do Presente do Ind.) 

 
 

5) Sublinhe os verbos das frases e escreva se eles indicam: 
 

 

( ) Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. 

( ) Chove muito na fazenda. 

( ) Os alunos e professores resolveram os problemas juntos. 

( ) Muito alegres, cantamos a noite inteira. 

( ) Todas as baleias estão deliciadas com sua liberdade. 

A – ação E – estado FN – fenômeno da natureza 



6) Como vimos, o futuro do presente é empregado para expressar fatos que vão acontecer. Leia a 

notícia como se tivesse sido dada na televisão um dia antes do lançamento da primeira nave espacial 

à Lua e sublinhe os verbos no futuro do presente. 
 

7) Reescreva o texto acima utilizando o pretérito imperfeito: 
 

 

 

 

 

 

8) Identifique a pessoa, o número e o tempo dos verbos destacados em cada frase. 

 

Exemplo: Nós jantaremos em sua casa. 

Jantaremos: 1ª pessoa do plural, futuro do presente do indicativo 

 

a) Tu deixaste a escola mais cedo. 
 

b) Eu desejo que eles gostem do passeio. 
 

 

c) Ela dançava muito bem. 
 

 

9) Observe os quadrinhos e responda: 
 

 
a) No primeiro quadrinho, o verbo “olhar” aparece no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? 

 

 

 

b) Os verbos “podemos” e “entendam” pertencem a que conjugação? 
 

 

 

 

 

 

 

A incrível viagem à Lua 

 

Precisamente às 2 horas, 56 minutos e 29 segundos do dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong 

realizará um antigo sonho da humanidade: pisará no solo lunar. Cerca de um bilhão de pessoas assistirão 

pela TV à maior façanha do século XX. Finalmente o homem conquistará a última fronteira, e os Estados 

Unidos se encherão de orgulho por vencer a União Soviética na corrida espacial. 



c) “Podemos trocar mensagens secretas em código” Reescreva a oração com o verbo na 3ª pessoa do 

plural. 
 

 

 
 

10) Complete os espaços com os verbos indicados nos parênteses 

 

a) Nós  ao amanhecer. (partir / futuro do pretérito). 

b) Ele não  _ por besteiras. (chorar / pretérito imperfeito). 

d) Eu  mais com meu pai e ele me compreendera. (conversar / pretérito 

mais-que-perfeito). 

e) Tu  _ as roupas da escola com tinta? (manchar / pretérito perfeito). 

f) Eles  a avaliação de Língua Portuguesa hoje. (fazer / futuro do presente). 

g) Vós  o futuro do planeta. (ser / presente). 

 
11. Leia o texto abaixo e realize os exercícios com atenção. 

 
O Estádio lotou. Juiz apitou e o jogo começou. O jogador chutou. Outro cabeceou. O goleiro 

agarrou. Chutou. Escanteio. A torcida vibrou. Falta. O juiz marcou. O tempo passou. O 1° tempo 

terminou. Intervalo. O jogo voltou. O jogador lançou. Outro driblou. Chegou perto do gol. O goleiro 

caiu. O jogador chutou. Fez o gol. Ele comemorou. O jogo parou. Juiz apitou e o jogo recomeçou. 

Chute pra cá e chute pra lá. Nenhum outro gol. O jogo terminou. O campeão comemorou. A torcida 

se encantou. É festa no Maracanã. 

 
1) Sobre o que o texto trata? 

 

 
 

 
 

 

2) Qual foi o placar do jogo? 
 

 
 

 

3) Onde aconteceu o jogo? 
 

 
 

 

4) Marque de vermelho todos os verbos do texto. Quantos verbos tem o texto? 
 

 
 

 

5) Em que tempo verbal o texto está? 
 

 
 



6) Passe o primeiro tempo do jogo para o presente e o segundo tempo para o futuro. 
 

 
 

 
 

 
 

12. Leia a tirinha abaixo, onde Mafalda encontra-se irritada com o consumismo e a desigualdade 

social: 

 

As palavras entre aspas no primeiro balão representam: 

a) substantivos; 
b) advérbios; 

c) verbos; 

d) pronomes; 

e) artigos; 

 
 

13. Leia este trecho do poema “A casa de Dona Rata” de Sérgio Caparelli: 

 

Na casa de Dona Rata, 

Tem uma enorme goteira. 

Quando chove, ninguém dorme, 

Acordado, a noite inteira. 

A goteira é tão grande 

Que molha a sala e a cozinha. 

(...) 

 

Os verbos destacados estão no tempo presente. Como ficaria se estivessem no pretérito imperfeito do 

indicativo? 
 

 
 
 

 
 
 

 

SUBSTANTIVOS 

 
1. Marque um X na opção em que todas as palavras são substantivos: 

a) rios – velha – tempestades; 

a) Iorque – navios – mar; 

b) sonhar – entrar – navegando 

c) mundo – vida – melhor 



2. Leia o informativo abaixo: 
 

 

 

Retire do texto um substantivo que atenda a cada classificação indicada: 

a) comum e composto:    

b) comum e coletivo:    

c) comum, simples e derivado:    

d) próprio:    
 

3. Complete as frases com substantivos de acordo com a classificação entre parênteses. 
 

a) Marcos e Luiz têm dois esportes preferidos:   e 

  . (substantivos comuns) 
 

b) Os   alunos   fizeram  um   lindo trabalho.  A  realmente se empenhou. 

(substantivo coletivo) 

 

c) Na minha opinião, os lugares mais bonitos do Brasil são:  e 

  (substantivos próprios) 

 

4. Relacione as duas colunas, de acordo com a classificação dos substantivos. 

(1) Comum ( ) Ano 

(2) Próprio ( ) Diário 

(3) Composto ( ) Paris 

(4) Coletivo ( ) Passatempo 

(5) Derivado ( ) Bola 

 

5. Assinale a alternativa em que aparecem substantivos simples, respectivamente, concreto e abstrato. 

a) força, fé. 

b) água, vinho. 

c) cama, sonho. 

d) calor, frio. 

e) sofá, pipoca. 

 

6. Marque a única opção em que o adjetivo “velho” tem função de substantivo: 

a) O seu tio era velho. 
b) O velho não gostava de jogar damas. 

c) Era um armário velho e empoeirado. 

d) Meu tênis velho é o que mais gosto. 

e) Estava muito velho para correr tanto. 



ADJETIVOS 

 
1. Reescreva as frases no plural, fazendo as devidas alterações: 

 
 

a) A mãe de Marilda tinha cabelo castanho-claro e olho verde-esmeralda. 
 

 

b) O guarda-civil ajudou os meninos a encontrarem o beija-flor. 
 

 
 

2. Sublinhe a flexão de grau dos adjetivos e classifique-os: 

 

a) O velho Abaeteí era o mais antigo da sua tribo.   

b) As dinamites eram perigosíssimas e eles estavam muito preocupados. . _   

c) Joana era tão inteligente quanto Lara.   

d) O jornaleiro teve um péssimo comportamento com os garotos. .   
 

3. Observe novamente o trecho a seguir. 
 

 

As palavras destacadas nesse trecho são: 

a) ( ) Substantivos, pois nomeiam coisas. 
b) ( ) Adjetivos, pois expressam características de um ser. 

c) ( ) Artigos, pois acompanham os substantivos. 
 

 

4. Leia o texto abaixo: 

A joaninha 

 

A joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio centímetro. Ela tem uma casca 

dura que protege suas asas e possui seis patas muito curtas. A Joaninha vermelha é a mais comum, mas 

também existem joaninhas de cor laranja e amarela. Na casca existem entre duas a oito pintas pretas. As 

cores vistosas no reino animal indicam veneno ou gosto ruim, desta forma as joaninhas ficam livres de 

predadores. Quando atacadas são capazes de liberar um líquido amarelo com substâncias tóxicas e cheiro 

desagradável. Em várias culturas do mundo atribui-se a joaninha o poder de trazer sorte. Ela se alimenta 

principalmente de pulgões que são insetos que atacam as plantações. É muito comilona, e come entre 45 e 

70 pulgões por dia, por isso os agricultores consideram as joaninhas insetos benéficos. 

 
De acordo com o texto, relacione todos os adjetivos abaixo aos substantivos a que se referem. 

(1) dura 

(2) curtas 

(3) pretas 

(4) vistosas 

(5) amarelo 

(6) tóxicas 

(7) desagradável 

(8) benéficos 

( ) líquido 

( ) pintas 

( ) cheiro 

( ) patas 

( ) cores 

( ) casca 

( ) substâncias 

( ) insetos 

“ - Fiquei tudo! Louco, alegre, triste, apaixonado! Velho e gasto também.” 



5. Leia a tirinha abaixo: 

 
No primeiro e terceiro quadrinhos, o grau do adjetivo é: 

a) Comparativo de superioridade 

b) Comparativo de inferioridade 

c) Comparativo de igualdade 

d) Superlativo 

 

No segundo quadrinho, na fala do irmão, o grau do adjetivo é: 

a) Comparativo de superioridade 
b) Comparativo de inferioridade 

c) Comparativo de igualdade 

d) Superlativo 

 

No segundo quadrinho, na fala da irmã, o grau do adjetivo é: 

a) Comparativo de superioridade 
b) Comparativo de inferioridade 

c) Comparativo de igualdade 

d) Superlativo 

 

 

 
ARTIGO 

 
1. Vamos supor que uma emissora de rádio, durante sua programação, tenha transmitido a 

seguinte notícia 

“Um incêndio de grandes proporções está destruindo, neste momento, um prédio comercial no centro de 

São Paulo. Pessoas que trabalham no local disseram que ouviram uma explosão e, logo após, viram muita 

fumaça. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o prédio não possui sistema de segurança contra 

fogo e o incêndio pode se espalhar para outros prédios vizinhos. Ainda segundo soldados do Corpo de 

Bombeiros, a explosão teria sido causada por vazamento de gás.” 



Agora, pinte de vermelho os artigos e os substantivos aos quais se referem (dica: são seis artigos). 

 

2. Complete com os artigos definidos O ou A e faça a correspondência com o significado ao 

lado 

(A)   cabeça 

(B)   cabeça 

(C)   grama 

(D)   grama 

(E)   rádio 

(F)   rádio 

 
( ) capim, gramínea de jardim em áreas urbanas 

( ) medida de peso 

( ) líder do grupo 

( ) parte do corpo humano 

( ) estação transmissora 

( ) aparelho transmissor 
 

 

 

 
1) Leia a estrofe abaixo: 

ADVÉRBIO 

 
“Hoje longe, muitas légua 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar pro meu sertão” 
 

 
 

 O advérbio hoje apresenta sentido de  ( ) lugar ( ) tempo ( ) intensidade 

 O advérbio longe apresenta sentido de ( ) lugar ( ) tempo ( ) intensidade 

 A expressão pro meu sertão apresenta sentido de ( ) lugar ( ) tempo ( ) intensidade 
 

 

2. Leia a tirinha da Mafalda: 

 
a) Destaque do primeiro balão 2 advérbios de afirmação.    

 

 

b) Em “este mundo anda um pouco abatido”, é correto afirmar que o vocábulo POUCO é advérbio? 

Justifique. 
 

 



3. Leia a tirinha do Calvin: 

Na tirinha acima, há vários advérbios de: 

a) Tempo 
b) Lugar 

c) Modo 

d) Dúvida 

 

4. Na tirinha abaixo, sublinhe: 

* De vermelho, um advérbio de intensidade. 

* De azul, um advérbio de modo. 

* De preto, um advérbio de lugar. 

 

 
 

NUMERAIS 



 
 

 

2. Qual a diferença entre algarismos e numerais? 
 

 

 
 

 

 

LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL – VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS 

 
Leia a tirinha abaixo. 

 

 
1. A tirinha é um texto de linguagem verbal e não-verbal que precisa ser observada com cuidado 

para ser completamente compreendida. Sabendo disso, a situação engraçada surge 

a) da mulher ser gorda. 

b) do fato do homem, a mulher e o cachorro usarem um capacete com chifres. 

c) da mulher estar comparando o cachorro ao marido. 

d) do fato do cachorro pensar. 

e) do cachorro acreditar ser melhor que o marido por uma questão de tamanho. 



2. Leia a tirinha abaixo. 

 
a) A tirinha apresenta: 

a) linguagem verbal 
b) linguagem não verbal 

c) linguagem verbal e linguagem não verbal 

 
b) Considerando as variedades linguísticas, analise o 3º quadrinho e indique a variedade 

encontrada: 

a) geográfica 
b) sociocultural 

c) histórica 

 
 

3. Releia o 2º quadrinho. 

a) Com que frase a personagem se dirige a Zé? 
 

 

 
 

4. Releia o 3º quadrinho. 

a) Como a menina está se sentido após a conversa com o Zé? Como você percebe isso? 

 

 

 

 

 

5. Leia com atenção os quadrinhos abaixo e responda as questões, em seguida: 

 
a) Em qual quadrinho encontramos a linguagem verbal? 

 

http://dicasdeportugues.com/prova-de-lingua-portuguesa-serie-6o-ano/


b) No primeiro quadrinho, que recursos da linguagem não-verbal são utilizados para nos dar a 

sensação que Cascão está tocando sua flauta? Cite pelo menos dois. 

 

 
 
 

c) No terceiro quadrinho, que recursos da linguagem não-verbal são utilizados para nos dar a 

sensação de que a cobra não “curtiu” a música tocada por Cascão? Cite pelo menos dois: 

 

 

 
 

LETRA, FONEMA E DÍGRAFOS 

1. Leia as palavras abaixo 

 Escreva a quantidade de fonemas de cada palavra; 

 Circule os dígrafos (quando houver); 

 Sublinhe os encontros consonantais (quando houver); 

 
a) cachorro    f) arreios    

b) apanhou    g) brilhavam    

c) desceu    h) assim    

d) cheiro    i) mulher    

e) floresta    j) corça    

 

 

 
ELEMENTOS COESIVOS 

 
 

1. Complete o texto com as palavras do quadro abaixo de forma que o texto fique compreensível, 

ou seja, coeso. 

 
 

Muito suor, pouca descoberta 

(Super for Kids, nº 1) 

 
O  trabalho  do  arqueólogo  tem  emoções,  sim.   não pense em Indiana Jones, bandidos e 

tesouros. É verdade   os arqueólogos passam um bom tempo em lugares excitantes, como 

pirâmides e ruínas.  as emoções acontecem mesmo é nos laboratórios,       

identificam a importância das coisas que acharam nos sítios arqueológicos.   , é preciso 

persistência para encarar  a profissão,  os resultados demoram, e muita gente passa a vida 

estudando    sem    fazer    grandes    descobertas.    No    Brasil,    é    necessário    fazer   pós-graduação, 

  não  há  faculdade de Arqueologia.  ,  é preciso  gostar de  viver  sem rotina, 

  o arqueólogo passa meses no laboratório e outros em campo. O prêmio é fazer 

descobertas que mudam a história. 

2.   porque –  mas  – eles – pois  – portanto  –   mas  –  além disso  – que – porque – quando 



2. Ligue as informações abaixo, tornando-as uma só frase. Para uni-las você deve usar as palavras 

do quadro abaixo. 

 

 

a) Fui à escola. 

Não levei meu caderno. 

Prestei atenção nas explicações. 
 

 

 

 

 

b) Pratiquei exercícios físicos. 

Fiquei todo suado. 

Me senti muito bem. 
 

 

 

 

c) Não quero comer. 

Não gosto de verduras. 

Não ficarei com fome. 
 

 

 

 

d) Estudamos para a prova. 

Não tiramos boas notas. 

Passaremos de ano. 

 

 

 

mas - porém  - então  - e - portanto  - assim - logo - porque  - pois  - contudo 

Com carinho. 

Beijos da Profª Pollyanna 


