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O gato e a barata

A baratinha velha subiu pelo pé do copo que, ainda com um pouco de vinho, tinha sido largado a um canto
da cozinha, desceu pela parte de dentro e começou a lambiscar o vinho. Dada a pequena distância que nas
baratas vai da boca ao cérebro, o álcool lhe subiu logo. Bêbada, a baratinha caiu dentro do copo. Debateu-
se, bebeu mais vinho, ficou mais tonta, debatendo-se mais, bebeu mais, tonteou mais e já estava quase
morrendo quando deparou com o carão do gato doméstico que sorria de sua aflição do alto do copo.

- Gatinho, meu gatinho, pediu ela – me salva, me salva. Me salva que assim que eu sair daqui eu deixo
você me engolir inteirinha, como você gosta. Me salva.

- Você deixa mesmo eu engolir você? – disse o gato.

- Me saaalva! – implorou a baratinha. Eu prometo.

O gato, então, virou o copo com uma pata, o líquido escorreu e com ele a baratinha que, assim que se viu
no chão, saiu correndo para o buraco mais perto, onde caiu na gargalhada.

- Que é isso? – perguntou o gato. Você não vai sair daí e cumprir sua promessa? Você disse que deixaria
eu comer você inteirinha.

- Ah,  ah, ah, -  riu então a barata,  sem poder se conter.  E você é tão imbecil  a ponto de acreditar na
promessa de uma barata velha e bêbada?

Millôr Fernanades, Fábulas      Fabulosas.

1) Enumere as ações da baratinha, por exemplo:

Primeiro, ela subiu pelo pé do copo.

Segundo, ela desceu pela parte de dentro.........

2) Enumere as ações do gato:

Primeiro, ele olhou para dentro do copo e sorriu da aflição da baratinha.

Segundo.......
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3) Relacione as palavras da coluna da direita com a ideia associada a elas na coluna da esquerda.

(a) Bêbado (    ) álcool

(b) Debater-se (    ) alegria

(c) Deparar (   e ) comida

(d) Buraco (  d  ) esconderijo

(e) Engolir (    ) pé

      (f)  gargalhada (    ) pensamento
(g) pata (    ) luta
(h) escorrer (    ) surpresa

(i) cérebro (    ) líquido

4) Relacione as expressões

(a) Cumprir (    ) dentro do buraco

(b) Sair (    ) a trabalhar

(c) Cair (    ) uma promessa

(d) Começar (    ) em alguém

(e) Cair (    ) correndo

(f) Acreditar (   c ) na gargalhada

(g) Correr (    ) do perigo

5) Complete com o verbo no tempo adequado.

a) (medir) Eu___________________1,60m e ele______________1,70 m.

b) (caber) eu não______________em seu carro. Está muito cheio.

c) (perder) Preciso trabalhar. Já______________muito tempo conversando com vocês.

d) (perder) Se fosse mais cedo para a cama, não__________________a hora no dia seguinte.

e) (perder) Eu________________o sono quando estou preocupada.

f) (seguir) Eu__________________as notícias do mundo pela internet.

g) (mentir) Você________________? Porque eu não_________________nunca (risos)

h) (subir) Para fazer atividade física eu________________pelas escadas e tu?

i) (ouvir) Eu quase nunca___________________música clássica e tu?

j) (preferir) Eu sei que você prefere o inverno, mas eu__________________o verão.
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Pronomes Relativos

Os pronomes relativos podem ser variáveis e invariáveis

 Pronomes relativos invariáveis: que, quem, onde.

QUE = A flor que comprei para minha tia é muito perfumada.

1) Use o pronome relativo QUE para unir as frases.

a) Tu nos deste os cds. Ouvimos os cds. 

Ouvimos os cds que tu nos deste.

b) Eu plantei esta planta. Ela cresceu depressa.

_____________________________________________________________________

c) Tenho um  novo aluno. Ele veio do Canadá.

_____________________________________________________________________

d) Temos muitos parentes. Nem conhecemos os parentes.

_____________________________________________________________________.

 QUEM =  sempre possui como antededente uma pessoa ou coisa personificada. É 
precedido  de preposição e pode ser substituido  por o qual.

A pessoa de quem falo é minha amiga.

2) Complete e una com o pronome Quem:

a) (dar para/a) Não conheço a pessoa___________________você deu nosso endereço.

b) As primas são engraçadas. Nós moramos com elas.

As primas com_______________________________________________________.

c) (pensar em) Este é o rapaz__________________________________eu sempre penso.

d) O afilhado é mal-agradecido. O padrinho deixou toda a fortuna para ele.

_____________________________________________________________________.

 ONDE= sempre possui como antecedente uma palavra que indica lugar.

A cidade onde moro é muito bonita.

3) Complete com o pronome Onde.

a) Tenho um problema: eu deixei meu carro no estacionamento.

O estacionamento está fechado agora________________________________________.

b) A oficina é grande e luminosa. Trabalho nessa oficina.

____________________________________________________________
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c) Que droga! Perdi  minha carteira no restaurante. O restaurante fica muito longe da minha
casa.

__________________________________________________________________________.

 Pronomes relativos variáveis: 

 Cujo, cujos, cuja, cujas antecedem um substantivo sem artigo, com o qiual concorda  
em gênero e número. Este é o senhora cujo carro comprei.

 Quanto, quantos, quanta, quantas possuem como antecedente um pronome indefinido:

Tudo, tanto, tantos, tanta, tantas, todos, todas.

 Os pronomes relativos invariáveis: que, quem, onde podem ser substituídos por o qual, 
a qual, os quais, as quais.

4) Substitua: que, quem, onde, por o qual, a qual, os quais, as quais.

a) A rua por que passei estava lotada

_________________________________________________________________

b) As amigas com quem moro não são muito compreensivas.

_________________________________________________________________

c) O problema em que penso noite e dia é de difícil solução.

_________________________________________________________________

d) Ali, estão as moças de quem lhe falei.

_________________________________________________________________

e) Espero um e-mail de Mario para quem pedi um conselho.

__________________________________________________________________

5) Relacione as duas colunas:

1. Não conheço aquela pessoa a. (   ) é novo
2. O escritor cujos livros eu gosto tanto. b. (   ) estuda inglês
3.Recebi notícias de meus parentes c. (   ) quanto quiser
4.O apartamento onde moro d. (   ) acabou de entrar no restaurante
5.A pessoa com a qual falei e. (   ) que comprei
6.A garota cuja irmã é minha amiga f. (   ) foi muito gentil e educada
7.A causa pela qual lutamos g. (   ) onde trabalho
8.Pegue tudo h.(   ) que saiu
9.Gostei do vestido i) (   ) é nobre
10.Esta é a empresa j) (   ) que moram na Argentina
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