
Português

29 de outubro de 2019

1) Complete usando o tempo adequado: Presente simples, Presente contínuo, Passado contínuo, Pretérito 
perfeito, Pretérito imperfeito, Pretérito mais-que-perfeito, Futuro com o verbo IR.

a) Tu__________(ir) ontem à feijoada na casa do Toninho?

 ________(ir) e_________(comer) pra burro.

b) Por que você não__________(trazer) os pãezinhos que eu_______(pedir)?

Porque, quando eu_______(passar) na padaria, os pãezinhos já_________________(acabar)

c) Tu__________(estudar) na USP (Universidade de São Paulo)?

 __________(estudar).

 O que você___________(fazer)?

Arquitetura.

d)Oi, João! Que coincidência! Você também________(ser) sócio desse clube?

Eu________(ser), mas não_________(vir) muito aqui.

Ah, por isso eu nunca__________(ver) você aqui antes.

e)Você_________(ter) fósforos?

 Eu________(ter). Eles_________(estar) em cima do fogão.

f) Que tal ir jantar numa lanchonete?

 De jeito nenhum. Eu_________(odiar) sanduíche.

 Então nós________(poder) comer uma pizza.

g)A inflação do mês passado_______(ser) de mais de 20%.

È, eu_________(andar) muito preocupado com a situação do país.
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h)(sujeito indeterminado)_________(dizer) que o Banco do Brasil_______(vender) ações por um preço 
ótimo.

Eu___________(saber). Eu__________(ir) lá, mas eles já,__________(vender) tudo.

i)Onde Tu___________(nascer)?

No Rio. Naquela época meu pai______(ser) professor e_________(trabalhar) na Universidade Federal do 
Rio.

Você________(ir) muito à praia?

Não. Só de vez em quando.

J)(sem sujeito)__________(fazer) um mês que ele_________(estar) internado no hospital.

Nossa! Coitado! E ele já____________(melhorar)?

Já, mas só ontem ele____________(poder) receber visitas.

l)Vocês__________(ver) o que___________(acontecer) na fábrica ontem?

Não, ninguém nos_________(dizer) nada

A chuva____________(derrubar) o telhado do armazém e_________(molhar) todo o estoque.

m) A Marcia já_________(ter) bebê?

Já. Ela_________(querer) um menino, mas__________(vir) uma menina.

n)E a festa?___________(estar) boa?

__________(estar) ótima! Só___________(faltar) você. Por que você não________(ir)?

Por que eu não________(ter) com quem deixar as crianças.

o) Na época em que a gente___________(morar) no prédio, eles ainda não_______________(fazer) a 
piscina.

 Então, onde vocês_______________(nadar)?

No clube.
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p) Vocês já______________(estar) no Japão?

 Já. Duas vezes.

q)Eu_____________(insistir) para ele contar o que____________(acontecer).

 E ele___________(contar)?

Que nada! Ele não___________(querer) abrir a boca.

r)O José___________(mandar) avisar que ele não__________(vir) mais.

Não__________(acreditar)! No dia do meu aniversário?! Ele não__________(poder) ter feito isso comigo!

s)Você__________(andar) sumido!

É verdade. Eu___________(andar) trabalhando muito, mas graças a Deus____________(entrar) em férias 
amanhã.

t)Tu já___________(sair)? Ainda__________(ser) cedo.

Eu tenho que ir. Eu____________(precisar) tomar conta das crianças porque meu 
marido____________(ter) que trabalhar hoje à noite.

u)Eu__________(saber) que você___________(viajar) na semana que vem.

Pois é. Eu_________(ir) para o sul. Você__________(querer) alguma coisa de lá?

v)Que droga! O pneu do meu carro__________(furar) de novo! È a segunda vez essa semana!

Pudera! Esse pneu__________(estar) completamente careca. Você___________(precisar) comprar outro.

x) Você___________(saber) o que___________(acontecer) com a Lurdes?

Não, o que?

Ela_________________(divorciar-se).

 Já? Mas ela______________(casar-se) outro dia mesmo!

Texto 1: Aprender Sempre

Era uma vez um tempo em que as pessoas gastavam mais que uma dúzia de anos na formação básica,
mais metade disso numa faculdade --- quando chegavam lá --- e pronto, não precisavam estudar mais.
Cada um começava uma carreira profissional para os 30 ou 40 anos seguintes. Esse tempo acabou. Nunca
houve tanta informação, tão rápida e tão disponivel para tanta gente. Depois da Iternet, nos tornamos seres
“ informívoros”.
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Nesse admirável mundo que cabe na tela do computador, mesma as instituições mais enraizadas sofreram
abalos. “Antigamente a escola tinha a oferecer toda uma bagagem de conhecimento que não podia ser
adquirida de outra forma. Representava um valor único, não só do ponto de vista dos conteúdos,  mas
também de ascensão social”, analisa Bruno Dallari, especialista em Ciência da Cognição do Departamento
de Linguistica da Pontifica Universidade Católica de São Paulo. “Hoje ela perdeu esse lugar e não pode
mais repousar na especificidade de conhecimentos que só seriam conquistados lá”.

Se a escola mudou, os alunos também. “  O jovem de hoje é mais curioso e interessado do que o de
antigamente, não desinteressado, como muitos dizem. Por ser menos ingênuo, ele questiona o professor. A
maior oferta de informação também faz com que crie um percurso próprio na aquisição do conhecimento”,
afirma Dollari.

a) Encontre e assinale no texto um sinônimo para:

a) que está à disposição:

b) que possui uma base firme:

c) trepidação, grande transformação:

d) elevação:

e) trajeto, roteiro:

f) inocente, puro, em que não há maldade:

g) ato de adquirir:

b) Responda as perguntas de acordo com o texto.

a) Qual é a diferença entre os alunos de antes e os atuais?

_________________________________________________________________________________.

b) Qual é a diferença entre a escola de antes e a atual?

_________________________________________________________________________________.

c) Qual é a diferença entre os profissionais de antes e os atuais?

________________________________________________________________________________.

d) O que significa “ seres informívoros”?

________________________________________________________________________________.

e)  A partir de quando se iniciou todo este processo de mudança na educação?

________________________________________________________________________________.

4



Português

2)Leia o texto em voz alta.

Minha primeira experiência como condômino foi apartamento de ùltimo andar, de frente para o Cemitério 
do Consolação. Gostava paisagem, falando sério.

Apartamento de baixo tinha varandão, tipo cobertura, de fora a fora. Quando eu dava alguma reunião, meu
tormento era  impedir  que fumantes  atirassem tocos de cigarro janela.  Invariavelmente tinha de pedir
desculpa vizinhos de baixo – jovem casal americano – e oferecer minha faxineira para limpeza. Se eu fosse
alguma  mãe  moralista  de  filhos  adolescentes,  quem  iria  aguentar  reclamação  era  americana,que
costumava tomar banho de sol pelada varanda. Como eu disse, gostava da paisagem. (...) Minha mulher de
então resolveu criar um cão. Em nosso favor, devo dizer que escolhemos raça que late raramente, afghan
hound. Chamava-se Assur,  nome pretensioso, reconheço.  Ninguém prédio descobriu que havia cão em
casa. Mas filhote é problema. Tem de aprender força lugar necessidades, a não roer sofás nem móveis.
Dona o educava como ensinaram: enrolava jornal, levava bicho atè lugar da travessura e fazia escândalo,
batendo jornal chão e gritando: “Não, Assur!” E pá”!”Não Asuur”!Pá” Que pensaria vizinhança daquele
berreiro? Resposta veio do vizinho de baixo, ao encontrar-me elevador”. – Boa tarde, seu Assur”.

Reescreva o texto usando os artigos definidos e indefinidos e quando necessário faça as contrações com as 
preposições:

Minha  primeira  experiência  como  condômino  foi______  apartamento  de  ùltimo  andar,  de  frente
para_____ Cemitério do Consolação. Gostava_____ paisagem, falando sério.

______apartamento de baixo tinha varandão,  tipo cobertura,  de  fora  a  fora.  Quando eu dava alguma
reunião,  meu  tormento  era  impedir  que  fumantes  atirassem  tocos  de  cigarro_______  janela.
Invariavelmente tinha de pedir desculpa_______ vizinhos de baixo – jovem casal americano – e oferecer
minha faxineira para______ limpeza. Se eu fosse alguma mãe moralista de filhos adolescentes, quem iria
aguentar  reclamação era  ______americana,que costumava tomar banho de sol  pelada______ varanda.
Como eu disse, gostava da paisagem. (...) Minha mulher de então resolveu criar um cão. Em nosso favor,
devo dizer que escolhemos_______ raça que late raramente,______ afghan hound.  Chamava-se Assur,
nome pretensioso, reconheço. Ninguém_____ prédio descobriu que havia______ cão em casa. Mas filhote
é problema. Tem de aprender______ força______ lugar______ necessidades, a não roer sofás nem móveis.
Dona o educava como ensinaram: enrolava______ jornal, levava_____ bicho atè lugar da travessura e fazia
escândalo,  batendo______  jornal______  chão  e  gritando:  “Não,  Assur!”  E  pá”!”Não  Asuur”!Pá”  Que
pensaria______ vizinhança daquele berreiro? ________resposta veio do vizinho de baixo, ao encontrar-
me______ elevador”. – Boa tarde, seu Assur”.

O Segundo fôlego

Numa competição como as Olimpíadas dois verbos são fundamentais. O primeiro deles é superar. Superar
o adversário, bem-entendido. Olimpíada é competição, e a regra em competição sempre é: que vença o
melhor.  Dai  o  pódio,  a  coroa  de  louros,as  medalhas.  Vencer  é  bom,  principalmente  quando  a  vitória
corresponde às aspirações de todo um país que lá está, torcendo por seus atletas.
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Há um outro verbo, semelhante ao primeiro, mas menos mencionado: superar-se. Este “se”, esta partícula
apassivadora, ai é importante. Aliás, a denominação apassivadora no caso não é adequada. A conjugação
do verbo “superar-se” não é feita por alguém numa situação de passividade, bem ao contrário. Trata-se de
competição, dura competição, só que praticamente invisível. “ Superar-se”, em termos de exercício atlético,
significa vencer a si próprio, num momento em que se estabelece um claro conflito entre corpo e mente.
Não posso mais, diz o corpo ao nadador, ao corredor, ao judoca, ao ginasta. Tu podes mais, diz a mente ao
corpo, eu sei que tu podes mais. Superar-se é a vitória da mente sobre o corpo. E isto tem até expressão
fisiológica.  Quando  respiramos,  mesmo  de  forma  acelerada  ----  caso  do  exercício  físico  -----,  nunca
conseguimos renovar completamente o ar dos pulmões; fica lá dentro o chamado volume residual, cerca de
um litro.  Os atletas experientes recorrem àquilo  que é chamado o “segundo fôlego”.  No final  de cada
expiração, e contraindo certos músculos, fazem com que as costelas pressionem os pulmões, eliminando o
ar residual, aumentando a renovação de ar, fornecendo ao corpo o oxigênio de que precisa para continuar a
competição.

Segundo fôlego é uma grande expressão, inclusive do ponto de vista simbólico. Podemos, sim, eliminar de
nossas vidas o ar residual, inútil, representado pela amargura, frustração, desânimo. Isto é superar-se. E
superar-se é possivel --- e necessário: muitas vezes precisamos nos superar. Às vezes fisicamente; quando
eu atendia no Posto de Saúde da Lomba do Pinheiro muitas vezes vinha consultar-me uma mulher débil,
magrinha, que trazia a criança em seus braços. Ela fazia mais de 10 quilômetros a pé --- uma sobrecarga
física  impressionante. No caminho muitas vezes deve ter sentido que as forças lhe faltavam; mas sabia que
era preciso chegar ao posto, e isto funcionava para ela como o segundo fôlego.

Carlos Stein, com quem escrevi há anos Tempo de Espera, tem uma história muito significativa a respeito.
Trata-se de um homem que faz um desafio a si próprio: ele tem de atravessar, a nado, um largo curso. É,
para ele, missão quase impossivel,  e em muitos momentos da travessia ele acha que não terá forças.
Finalmente chega a seu objetivo; mas não logo o atinge, começa a nadar de novo, rumo ao ponto de
partida. Ou seja um desafio levou a outro. Ao primeiro fôlego seguiu-se o segundo fôlego. E quem sabe não
temos um terceiro, um quarto, um décimo fôlego? Vão nadando, meus filhos, vão nadando.

a) Na sua opinião o que o autor quer dizer com: Vão nadando, meus filhos, vão nadando.
b) Cite ao menos três exemplos onde se pode usar o “segundo fôlego” em nossas vidas.
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Português

26 de novembro de 2019

1) Complete o texto com os verbos conjugados no Pretérito Perfeito.

No sábado passado o José_____________(decidir) ir novamente a Lisboa._____________(convencer) o
seu  amigo  e______________(ir)  os  dois  de  ônibus  até  o  centro  da  cidade  e_____________(visitar)  o
Parque  das  Nações.  A  seguir,_____________(entrar)  numa  lanchonete  e_____________(pedir)  dois
pasteis de nata. O José______________(beber) um chá e o amigo_____________(preferir) um guaraná.
Depois_____________(ir) a um pequeno zoológico.
O José_______________(adorar) a paisagem.Ele já_________(ir) lá mais de uma vez, mas  gosta sempre
deste  passeio._____________(descer)  pelo  jardim zoológico,  mas no  caminho____________(encontrar)
uma  pequena  loja  de  brinquedos  e_____________(decidir)  comprar  qualquer  coisa._____________
(chegar) a casa cansados mas______________(descansar) um pouco e_______________(combinar) outra
vez  de  jantar  às  20:30.________(ir)  jantar  com  alguns  amigos  e_____________(passar)  uma  noite
agradável  como  muitos  jovens
gostam:_____________(comer)____________(beber)_______________(conversar)____________(dançar)
e, é claro,_____________(voltar) tardíssimo para casa. No dia seguinte o José______________(dormir) até
à hora do almoço.

    2)  Complete com o verbo no tempo adequado:
Mariana_______________(morar) em Campinas com duas amigas. Ela_______________(trabalhar) no 
Banco do Brasil e_____________________(estudar) Psicologia à noite. Ela_______________(gostar) muito
de morar em Campinas, porque ela______________(ter) muitos amigos e________________(ir) a muitas 
festas nos fins de semana.
No fim de semana passado ela_______________(ir) a um churrasco perto de campinas. 
Todos______________(divertir-se) muito. Eles___________(nadar),______________(andar) a 
cavalo,__________________(jogar) vôlei e, é claro, __________________(comer) um delicioso churrasco.
No final da tarde______________(chover) um pouco e eles________________(resolver) nadar com chuva 
mesmo.
Agora, a turma da Mariana________________(planejar) fazer um piquenique na praia. 
Eles______________(pensar) em alugar um ônibus para ir todo mundo junto.
Amanhã cedo Mariana_________________(telefonar) para algumas empresas de ônibus para saber os 
preços.
Será que___________________(fazer) sol?

3)Modifique o texto colocando o antônimo das palavras grifadas:

Minha escola ficava num local  silencioso  e  tranquilo.  Era  o maior e  o mais bonito  prédio da região. As
instalações  eram  novas  e boas.  Todos  os  equipamentos  eram  de  última  geração.  As  aulas  eram
interessantes e  com muito  conteúdo.Os professores eram muito  simpáticos e  compreensíveis. Os alunos
eram inteligentes e interessados no estudo. Estudavam bastante e faziam todas as tarefas. Os professores
estavam muito satisfeitos e contentes com os alunos. A maioria tirava notas altas e recebia elogios dos pais
e professores. Os professores nunca chamavam a atenção dos alunos porque eles eram obedientes. Eles
se formariam sem muita dificuldade. “Eles vão ser os melhores”, pensavam pais e professores. Sempre tive
orgulho daquela escola.

O mal da procrastinação! 

Se você olhou para este artigo e pensou em lê-lo mais tarde, aguardando um momento mais oportuno,
muito provavelmente você também sofre desse mal. A Procrastinação é o diferimento ou postergação de
uma ação, sem motivos reais. A palavra vem do latim procrastinatus: pro (à frente) e crastinus (de amanhã),
e representa, na prática, um adiamento interminável de tudo aquilo que pode representar uma ameaça para
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a  manutenção  do  ontem,  gerando  um  estado  de  letargia  perante  a  vida.  O  grande  problema  da
procrastinação é que ela se autoalimenta do desprezo e da desqualificação dos fatos que se apresentam. O
procrastinador  utiliza-se  astutamente  da  lei  do  menor  esforço  para  o  desenvolvimento  das  atividades,
deixando tudo para a última hora, e empregando todo o prazo concedido para a realização de futilidades,
que nada agregam à pessoa ou à tarefa destinada. O que é perverso na procrastinação é que, através dela,
caímos na “cultura da esperteza” e passamos a acreditar que somos capazes de “ludibriar o tempo”. Tal
ilusão nos leva a ignorar as sutilezas existentes nos detalhes de cada tarefa, fazendo com que entremos no
vício  da  superficialidade  e  da  eterna  justificativa  de  “falta  de  tempo”.  
Existem vários fatores que nos levam a procrastinar, porém, dentre todos os motivos, dois deles são os
mais relevantes: a preguiça e a ansiedade. A primeira confere uma conotação de dever ou obrigação a
todos os afazeres do dia-a-dia. Assim, pequenas tarefas se avolumam, fazendo-nos sentir esmagados pela
quantidade de coisas que temos por fazer. Tal situação gera uma espécie de indolência, fazendo com que
optemos por tarefas mais prazerosas, mesmo que menos importantes naquele momento. A segunda, bem
mais complexa, está associada aos medos e traumas presentes em nossa psique. Corresponde às tarefas e
decisões que são adiadas por temermos as implicações dessas escolhas, fazendo com que criemos uma
série de justificativas ilusórias para permanecermos nesse estado. Em ambos os casos, percebemos que
existe um padrão comum manifestando-se: a busca de uma experiência de vida mais agradável. O que
diferencia as duas é o fato de a primeira escolha ser regida pela busca do prazer, e a segunda, pela
tentativa de evitar o sofrimento. No entanto, nas duas situações, a procrastinação acaba tornando-se um
erro, pois, na maioria das vezes, acaba gerando mais dor do que se a tarefa fosse realizada no seu tempo
devido. Sem falar na sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha de, por muitas vezes, não
cumprir os compromissos estabelecidos com os outros, ou consigo mesmo. De qualquer forma, o intuito
original  acaba  deturpando-se,  e  o  tiro  sai  pela  culatra.  
Para todo mal há uma cura, e para a procrastinação não seria diferente. Albert Einstein certa vez disse: “Há
uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica: a vontade.” Acredito que a
procrastinação, com raríssimas exceções,  seja uma doença do pensamento,  uma ilusão construída por
nossa mente, uma espécie de “vontade frouxa”. Uma forma eficaz de extirpá-la da nossa vida é fortalecendo
a nossa vontade a partir da valorização do tempo presente. Tempo é questão de prioridade, que, por sua
vez,  é uma questão de valor.  Portanto,  devemos,  a cada novo dia,  re-significar  a nossa hierarquia  de
valores  com a seguinte  pergunta:  Qual  a  melhor  forma de utilizar  meu tempo neste  exato  momento?
Quando fizermos isso e trouxermos a convicção das nossas respostas para as nossas ações, estaremos
honrando a nossa vida a partir daquilo que fazemos, pois o “agora” é a maior de todas as dádivas, por isso
é  chamado  de  presente.  Vamos  todos  fazer  o  que  temos  para  fazer.  

 Luciano Melo

4)O que está faltando? Preencha as lacunas.

Nasci______interior de São Paulo, mas agora moro_____cidade grande, chamada Campinas. 
Trabalho_____escritório de engenharia perto de casa. Gosto muito_____meu trabalho. Antes de 
ir______escritório, passo______padaria e, de fora, cumprimento meus pais. Eles administram a padaria há 
17 anos. Quando pequeno, dei muito trabalho______meus pais. Mas agora sou um filho exemplar. Depois 
do serviço, ando______bicicleta______parque. Depois vou_____padaria. Ajudo um pouco, conversamos 
muito. Falamos ______negócio da padaria,______meu trabalho,_______minha namorada e_____muitas 
outras coisas. É a minha rotina diária.

5)Leia a História da vida de Patricia , contada por ela mesma. Complete os espaços com os verbos no 
tempo correto.

Eu ...........................(nascer) em Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo. Não..........................
(lembrar-se) muito da cidade, porque quando.................... (ter) 3 anos, meus pais...................................
(mudar-se) para São Josè dos Campos. Agora, São Josè dos Campos......................................(ser) uma 
cidade grande, desenvolvida, com muitos shoppings, mas antigamente,..........................................(haver) 
muitas árvores e rios limpos. (Nós)..........................(poder) brincar nas ruas, sem problema de segurança.
(Nós) ............................(nadar) nos rios, hoje poluídos. Muitos dos rios já não..............................(existir) 
mais. Nos anos 80, muitas indústrias.....................................(instalar-se) na cidade e ela........................
(crescer) de um dia para o outro. Muita gente de fora................................(vir) a São José em busca de 
trabalho. Depois, com a crise do petróleo, tudo................................. (mudar). Muitos....................(perder) o 
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emprego. Como não...............................(haver) trabalho na cidade, muitos............................(ir) buscar 
emprego em outras cidades, às vezes, bem distantes. Até hoje, muitos, inclusive 
eu, .........................................(morar) em Sao José e ..............................(trabalhar) fora.

6) Relacione os antônimos:

sem querer Secretamente
Com naturalidade Totalmente
Por obrigação Espontaneamente
Às claras Artificialmente
Em parte, parcialmente De propósito

7) Relacione os sinônimos:

por acaso Manualmente
De imediato De propósito
Intencionalmente Casualmente
De repente Prontamente
A mão subitamente

8) Encaixe as palavras da tabela nos diálogos abaixo:

com certeza Imediatamente
Felizmente À mão
Principalmente provavelmente

- Conseguiu fazer tudo?

- Ainda não, mas_________________________________amanhã estará tudo pronto.

- Como são lindas as toalhas de renda do Nordeste!

- É, imagine que trabalho fazer tudo aquilo________________________________!

- Todos devem participar da reunião,_____________________aqueles ligados à area de produção.

- Você já fechou o negócio?

- Ainda não. O dono da casa está me enrolando.

- Ah, então______________________ele está querendo aumentar o preço.

- Dr. Percival! Dr. Percival! O dr. Jairo está pedindo para o senho ir_________________à UTI.

- Calma, calma…Já vou indo (ir indo = estar a caminho).
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- Você já recebeu notícias do seu filho?

- _______________________já. Meu irmão acabou de telefonar dizendo que ele já vem vindo (vir vindo = 
estar a caminho).

9) Preencha o diálogo com os verbos dados no tempo correto, PRESENTE ou FUTURO.

Nicola: Daniela, eu___________________(ir) ao banco mais tarde.___________________(querer) 
depositar um cheque.Você_______________________(poder) ir comigo?

Dani: Mais tarde eu não________________(estar) aqui. A que horas você_______________(ir)?

Nicola: Não______________________(poder) ir muito tarde.___________________(ter) aula de violão às 4
horas.

Dani: Não sei…. Também preciso ir ao banco._______________(querer) tirar dinheiro. Não gosto de usar 
só o cartão de débito. Você não_______________(poder) ir agora? Eu___________(poder)

Nicola: Tudo bem.________________(sair) daqui a meia hora. Nós_________________(poder) nos 
encontrar na frente do banco. Depois a gente toma um sorvete.

Dani: Ótima ideia.__________________(estar) com vontade de tomar sorvete de morango.

Nicola: Então, até mais.

Dani: Tchau.

10)Você é morador(a) do Bairro X e sempre faz compras na vizinhança, principalmente num supermercado, 
perto de sua casa. Você é um/uma cliente assíduo(a) e nunca teve motivos para reclamações. Mas hoje 
você comprou um PRODUTO Y que veio com ALGUM DEFEITO ou IRREGULARIDADE.

Escreva um e-mail ao gerente do supermercado relatando o ocorrido e exigindo algum tipo de providência. 
No e-mail INCLUA: seus dados, sua opinião sobre o supermercado, o dia da compra do produto, as 
especificações do produto, as irregularidades, etc.

Português

14 de janeiro de 2020

PREPOSIÇÃO: DE
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Contração: preposição + artigo

De + o (s ) = do ( dos )

De + a (s ) = da ( das )

Indica Exemplo

Origem Rui é de Portugal

A torta é maçã

Razão, causa Estou morrendo de fome

Assunto Gostava de falar de política

Meio Eu vim para cá de metrô

Posse A bolsa é da Catarina

Matéria A blusa é de lã

PREPOSIÇÃO: EM

Contração: preposição + artigo

Em + o (s ) = no ( nos )

Em + a (s ) = na ( nas )

Indica Exemplo

Lugar Aquele casal mora em Milão

Tempo , Data ,Ano, Periodo Em meia hora começa a lição

Em 2013 Maria esteve no Brasil

Em março próximo vamos para a Suiça

Fim José pediu Sandra em casamento

Matéria A porta è em vidro

Preço/avaliação As joias estão avaliadas em um milhão de euros

PREPOSIÇÃO: A

Contração: preposição + artigo

A + o (s ) = ao ( aos )
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A + a (s ) = à ( às )

Indica Exemplo

Tempo / Horas A que horas começa a lição de português?

A lição è das vinte e uma horas às dez e meia.

Instrumento O documento deve ser preenchido a caneta..

Lugar Ficou ao sol por duas horas.

Semelhança A menina assemelha-se a seu avô.

Distribuição A adaptação ocorre pouco a pouco.

PREPOSIÇÃO: POR

Contração: preposição + artigo

Por + o (s ) = pelo ( aos )

Por + a (s ) = pela ( às )

Indica Exemplo

Através de Ontem passei por uma rua muito estreita

Preço Comprei um livro por um bom preço.

Tempo Estudei francês por cinco anos.

Causa Não fui à aula por estar doente.

Modo Ele conhece este livro por partes

Distribuição Conheço os alunos um por um.

Em lugar de Deixe que eu faço este trabalho por você.

Voz passiva Este quadro foi pintado por Rafael.

PREPOSIÇÃO: PARA

Para não se contrai com o artigo.

Indica Exemplo

Direção Guilherme já foi para casa.

Destinatário Este documento é para você.

Objetivo Esta faca è só para cortar carne.

Tempo futuro Tenho bons planos para o futuro.

12



1) Complete com a preoposiçao EM contraida ou não com o artigo:

a) Faço anos___________dia 23 de abril.

b) __________1945 acaba a segunda guerra mundial, depois de seis anos de conflito.

c) Estivemos____________Portugal no verão passado.

d) ____________setembro os dias já são mais curtos e o tempo mais frio.

e) Hoje estamos _______________28 de abril.

f) _____________quarta-feira tenho exame de projetação.

g) ____________séculos XV e XVI os portugueses eram grandes marinheiros.

     

                2)Preencha os espaços vagos com por ou para:

1) Amanhã, Celina vai______________São Paulo.

2) Creio que vou permanecer aqui_____________mais cinco anos.

3) Escreva seu nome_____________extenso.

4) Não tenho planos_______________o inverno.

5) Comprei um par de sapatos_______________um preço razoável.

6) _____________ser médico è necessário estudar muito.

7) Quanto pagaste______________esse vestido de seda?

8) Espero ficar aqui_____________dois meses.

9) Este caderno è________________você escrever suas lições.

10) Não fui ao passeio_______________estar cansada.

11) Paulo comprou um livro escrito__________Érico Veríssimo.

12) Estou aqui________lhe pedir um favor.

13) Vou te mandar os livros____________________via aérea.

14) Como você não sabe costurar, vou fazer este vestido______________você.

15) Revisei os livros um_____________um.

16) Quero ir_________________a Europa.

17) Ontem, fui ao Centro____________comprar uns lenços de linho.

18) É proibido estacionar aqui__________________mais de vinte minutos.
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19) Tens algum programa_______________amanhã?

20) Paulo foi se deitar cedo______________estar com sono.

3)Preencha os espaços vagos com: a, até, após, com e contra:

1) Caminhamos da Av. Borges de Medeiros____________a Av. Praia de Belas.

2) _______________muitos anos de estudo, ele aprendeu alemão.

3) Gosto muito de escrever_____________lápis.

4) ______________a doença, ela ficou muito magra.

5) Estudo________________entusiasmo.

6) Este quadro é pintado____________________óleo.

7) Somos__________________esta situação.

8) Sempre vou ao cinema ______________________________minhas amigas.

9) Esperei por você________________às 10 horas.

10) A escola fica ______________________uma quadra da praça.

            4)Preencha os espaços vagos com:de,desde,em,entre,para e perante:

1) ___________________o princípio do mês tenho trabalhado muito.

2) Raul foi___________________a Europa no mês passado.

3) Ele sentou-se ___________________você e mim.

4) Esta mesa è _______________________ferro.

5) Iremos________________Santos__________________janeiro.

6) Alfonso è descendente _______________suíços.

7) ____________________1988 Leonor morava ______________Fortaleza.

8) Pedro discutiu com seu pai____________________toda a família.

9) A estante _____________livros está _________a porta e a janela.

10) Estou estudando _________________às 9 horas.

11) Estarei ______________________sua casa__________________7 e 8 horas.

12) Tem chovido muito___________ às 9 horas da manhã.

13) Ele è _________________________Florianópolis.
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                 5)Preencha os espaços vagos com:por,sem,sob e sobre:

1) Estou________________dinheiro.

2) Nós estudamos Matemática _______________________a orientação de um bom professor.

3) O menino pôs os livros________________a mesa

4)Quero falar com você __________________reatores nucleares.

5)Comprei este lápis _________________uns centavos.

6) Ela saiu ______________________pedir licença.

7) A companhia tem progredido muito____________________a orientação do novo presidente.

8 _______________vestido novo Leaonor não vai à festa.

9) Pretendo estudar o uso de urânio e tório __________mais duas horas

10) Não gosto de viajar__________________mar.

11) Eduardo foi ao alfaiate para fazer um terno__________________medida.

FORMAÇÃO DO PLURAL

       VOGAIS                                                                         

A                       malas                                                      R                       mulheres
E                       telefones                                                 S        +  ES      meses       
I     +    S           táxis                                                        Z                       rapazes
O                      copos
U                       baus

M  M  +   NS      homens                                                 AL                          jornal -  jornais
                                                                                        EL    L +  IS           papel  - papéis
                                                                                        OL                         lençol - lençóis
                                                                                        UL                         azul    - azuis
                                                                                        IL    IL + EIS  fácil – fáceis
                                                                                               IL +  S    fuzil  -fuzis
ÃO   +         S               irmão – irmãos                                  lápis, ônibus, atlas, óculos
ÃO   O  +    ES             alemão  - alemães
ÃO   ÃO  +  ÕES          lição  - lições

6) Dê o plural.

A casa - o dia útil-
O táxi e o trem - o meu irmão-
o ônibus inglês- o papel azul-
o mês mais curto- o pão-
a faca- o jardim e a garagem-
o garfo- a mão-
a colher- A nuvem cinza-
o rapaz feliz- A documentação -
a liçao fácil- A injeção -
a mulher gentil- A lição -

15



7) Coloque os seguintes SUBSTANTIVOS no SINGULAR.

1. Normais: 13. anzois:
2. Azuis: 14. fáceis:
3. Lições: 15: lençóis:
4. Papéis: 16: meses:
5. Capazes: 17: irmãos:
6. Viagens: 18: mulheres:
7. Difíceis: 19. flores:
8. Juízes: 20. cidadãos:
9. Barris: 21. óculos:
10. Homens: 22. ruins:
11. Escritores: 23. animais:
12. Agradáveis: 24. mãos:

Beleza e Verdade 

Existem filmes que, por alguma razão obscura, permanecem em nossa memória, independentemente de
sua importância cinematográfica.

Até hoje lembro um filme que, na infância, vi no cinema Rio Branco, na Protásio Alves. Chamava-se Milagre
de Amor, e era a história de um homem e de uma  mulher feios. Protagonistas feios naquela época eram um
espanto,  uma exceção;  mas isso era essencial  para a  trama.  O homem e a mulher  se casam e uma
fantástica transformação se opera neles: olham-se, e quanto mais se olham, mais belos estão. Um milagre
ocorreu,  constatam,  extasiados.  Jubilosos,  convocam a  familia  e  os  amigos  para  testemunharem esta
arrebatadora metamorfose. Ai vem a cena culminante: todos esperando na sala, os dois descem a escada.

Feios, naturalmente. A beleza era fictícia. Só existia na imaginação do casal.

O que  remete, a uma discussão fundamental: qual é, afinal, a importância da beleza física? Para o casal do
filme era muito  importante;  caso contrário  não teriam fantasiado a respeito.  Poetas,  escritores,  artistas
acham a mesma coisa. “ As muito feias que me perdoem/ mas beleza é fundamental”, disse Vinicius de
Moraes. Embora a ressalva – ela fala das “ muito feias”, não das simplesmente feias -, não resta dúvisa que
Vinicius prefere as belas. John Keats vai mais longe: “ A beleza é a verdade, a verdade é a beleza/ isto é
tudo o que sabemos na Terra, é tudo o que precisamos saber”. Certo, estes versos fazem parte da “ Ode a
uma urna grera” – Keats está falando de uma obra de arte, não de uma mulher, mas seu entusiasmo pelo
belo é evidente.

Não se trata  de uma opinião unânime.  A beleza é apenas superficial  (“only  skin  deep”,  diz  um antigo
provérbio, e o poeta John Milton concorda: “ A beleza permanece apenas na admiração de mentes fracas” –
“ Beauty stands in the admiration of weak minds”).

Esta  diversidade  de  opiniões  tinha  mais  sentido  no  passado,  porque  então  beleza  e  feiura  eram
irremediáveis  desígnios do destino.  Não mais.  É possivel  mudar a obra da natureza (  ou os erros da
natureza, vocês decidem). A estética é hoje um empreendimento exequível. Mas é um empreendimento que
vale o custo, o esforço, a ansiedade?

Isto depende. Existe um direito à beleza. Um desdobramento do pursuit of happiness, a busca da felicidade
de que fala a constituição dos Estados Unidos. Não é um direito tão fundamental quanto o direito à vida, à
liberdade. Mas é um direito, de toda maneira. Desde que, como nos versos de Keats, a beleza corresponde
à verdade, e vice-versa.  Desde que a busca da beleza pessoal corresponda a uma disposição a uma
disposição autêntica, honesta, sincera. Que o custo não exceda o benefício. Desde que o espelho seja
apenas a forma melhor de ver a realidade e não o retrato de uma acusação.
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De alguma forma a beleza é um milagre de amor. O amor da pessoa por ela própria, que é apenas uma
parte do amor de cada pessoa pela humanidade.

1)Na sua opinião  a beleza é realmente algo fundamental?

Português

28 de janeiro de 2020

PRONOMES POSSESSIVOS

Pessoa Pronomes Possessivos

Eu Meu (s ), Minha (s )

Tu Teu ( s), Tua (s)

Ele/Ela/Você Seu, Sua, Dele, Dela

Nós Nosso(s), Nossa (s)

Eles/Elas/Deles,Delas Seus, Suas, Deles,Delas
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1) Complete as frases com os pronomes possessivos conforme este exemplo:

Eu fiz..............lição; você fez........... - Eu fiz a minha lição; você fez a sua;
a) Ele completou............coleção de selos; eu não completiei a..............
b) Ele achou...........livro de matemática; eu não achei....................
c) Ele arrumou...............armário; você não arrumou......................
d) Nós organizamos................exposição; tu não organizaste a.........................
e) Fiz.....................deveres; você também fez.............?
f) Carlos perdeu................caneta;mas eu não perdi.................
g) Cumpri........................obrigações. Você já cumpriu................?
h) Eles acabaram............pesquisa; nós não acabamos as..............

2) Complete com: toda, todo, todas, outro, outra, outros, outras, cada, qualquer, vários, várias.
ATENÇÃO!  TODO é pronome, portanto variável – todo, todos, toda, todas.

                    TUDO é advérbio, portanto invariável.

a) Ele estava com dor de cabeça, mas assistiu a_______________aulas.
b) Eu queria um pastel.
    Sinto muito, dona Laura. Não sobrou nenhum. As crianças comeram________________.
c) Você falou com ele?
    Não. Eu fiquei a manhã_________________esperando, mas ele não telefonou.
d) Você conhece bem o Rio?
    Conheço. Eu vou sempre ao Rio porque eu tenho ______________ amigos que  moram lá.
e) Zé, a pia do banheiro entupiu.
    _______________________ vez? Não é possivel. Eu consertei essa pia na semana passada!
f) Ele anda muito irritado!
   E’ verdade.______________________ dia desses ele vai ter um ataque do coração....
g) Quantos livros você tem?
    Dez. Um para ______________________ aluno.
h) Você está a pé?
    Estou. Eu vendi o meu carro e ainda não comprei __________________________.
i) Achou as chaves?
   Ainda não. Eu já procurei na casa ________________________.
l) Eu decidi procurar o seu advogado.
   Ele é  um ótimo advogado. Ele pode resolver ________________________ problema.
m) O balé  vai ser ótimo!
    É verdade. Eu ouvi dizer que eles já venderam __________________________ os ingressos.
n) Olha lá que dança estranha!
    É estranha para nós.___________________ povo tem seus costumes (hábitos).

o) Nós queremos uma casa com piscina.
    Tudo bem. Eu tenho______________________ casas com piscina para alugar.
p) Você já tem uma definição?
    Por enquanto não.Eu estou estudando as ___________________propostas.

3)Leia o texto Estudos demonstram os benefícios de um cafezinho.

Parece que o dia não começa sem um cafezinho. Para milhões de pessoas, acordar de fato é sinônimo de
seguir  um ritual.  Café. Puro ou com leite,  com ou sem açúcar, com ou sem adoçante. Não importa.  A
cafeína matinal liga os motores e prepara para um dia de atividades. Desde pequenos, os pais martelam
nossa cabeça com o slogan, repetido o tempo todo, de que café faz mal. O café, entretanto, pode fazer
bem. As acusações de que provoca insônia, amarela os dentes e faz mal à saúde vêm perdendo espaço
para os benefícios que a cada dia são comprovados por pesquisas científicas. O café, uma das bebidas
mais tradicionais da mesa brasileira, tem sido cada vez mais redimido de seu papel de “vilão”.
No café há várias substâncias protetoras que podem evitar problemas de saúde, como alguns tipos de
câncer. Tomar diariamente até cinco xíaras de café coado ou filtrado, junto com uma dieta balanceada,
pode ajudar  na  redução do  peso.  No entanto,  apenas seu  uso  não  garante  corpo  escultural  nem faz
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milagres: alimentação balanceada e exrcícios fisícos continuam imbatíveis na briga contra a balança para
eliminar os quilinhos a mais.
Café  é  bom,  mas  não  paratodo  mundo.  Para  alguns,  com  determinados  problemas  se  saúde,  é
aconselhável evitar o café. Para os outros, um cafezinho vai muito bem, mas sempre com moderação.

(Fonte: Revista Carta Capital)
a)Responda às questões a seguir.
1. Em seu país é costume tomar café? Com que frequência e/ou em que situações?
2. Você costuma tomar muitos cafezinhos por dia?
3. Tu concordas que o café é prejudicial à saúde?

b)Faça a correspondência das duas colunas   de modo a encontrar o significado:
1) importar (     ) a) perder peso, emagrecer
2) ligar os motores (     ) b)causar
3)martelar a cabeça (     ) c)ter importância, interessar
4)slogan (     ) d)perdoar
5)perder espaço (     ) e)com moderação
6)comprovar (     ) f)solucionar até o impossivel
7)redimir (     ) g)insuperável
8)vilão (     ) h)confirmar
9)provocar (     ) i)ser bom, prazeroso, adequado
10)fazer milagres (     ) j)insistir, teimar, repetir, várias vezes
11)imbatível (     ) k)processo de grande dificuldade para perder peso
12)briga contra a balança (     ) l)que causa mal, que prejudica
13)eliminar quilinhos  a mais (     ) m)despertar, acordar
14)ir muito bem (     ) n)expressão resumida e fácil de lembrar, bordão
15)não em excesso o)ceder lugar, deixar de ter a mesma importância

FUTURO DO PRETÉRITO COMPOSTO: exprime alguma coisa da qual não se tem a certeza ou da qual se
teve notícia por outros. É formado pelo Futuro do Pretérito do Indicativo dos verbos ter ou haver mais o

Particípio de um outro verbo.

Ex.: Teriam dito toda a verdade se pudessem

Haveria bebido todo o conteúdo da garrafa se o não tivessem impedido.

4) Conjugue  os verbos de modo  que exprimam uma hipótese.(não realizada) no passado.

a) Sônia não...............................................(confiar) seus planos a pessoas invejosas e ........................
(evitar) os pessimistas.

b) Mara..............................(arriscar) mais e não ......................................(escolher) essa profissão tão
aborrecida.

c) Lídia  e  Rogéria  ......................................(contar)  mais  com  os  amigos  e  .........................
(compartilhar) com eles os momentos felizes da vida.

d) Não ........................................(nós-cometer) aqueles erros e ............................(concluir) os estudos.

e) ..........................  (eu-ajudar)  mais  as  pessoas  que  precisavam  de  mim  e  não  ..........................
(gastar) meu dinheiro em coisas supérfluas.

4) Coloque os verbos no lugar correto:

Daria -   faria (x2) -   deixaria -   beijaria -   viveria -   precisaria
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Andreza sonha com um corpo e uma vida diferente mas há as ideias um pouco confusas.

Ah, eu não estou satisfeita com o meu aspecto físico. (1) ..............uma cirurgia plástica no nariz, uma
lipoaspiração  na barriga,  nas  coxas  e  nos  quadris,  e  depois  (2).........  o  golpe  do  baú.  Assim não
(3)  ...........................mais  trabalhar  e  (4)  .............................de  renda...dos  outros,  é  claro!  Ha,ha,ha.
Brincadeira, gente! Eu não (5) ..........................nada disso. (6) ...........................tudo como está. Mas,
pensando melhor, bem que eu (7) .................um sapinho pra ver se ele vira príncipe!

5) Traduza: 

a) Sarebbe quello lo sport che pratichi tutti i giorni?

………………………………………………………………………………………………

b) Potresti consigliarmi un libro per questa estate?

………………………………………………………………………………………………

c) Dovrebbe rispondere soltanto a tre domande.

……………………………………………………………………………………………..

d) Mi piacerebbe moltissimo andare in bicicletta.

……………………………………………………………………………………………..

e) Mio figlio vorrebbe sempre leggere i fumetti.

………………………………………………………………………………………………

f) Senza i miei amici non potrei andare in vacanza.

……………………………………………………………………………………………….

g) Lo farei per te, perché mi piacerebbe molto vederti felice.

………………………………………………………………………………………………………

Regras de Acentuação: estudaremos as regras básicas de acentuação, ou seja, as que levam em
conta a posição da sílaba tônica e a terminação da palavra.

CUIDADO:  a separação silábica tem estreita relação com a centuação. Na palavra “paio” por exemplo,
temos duas sílabas: pai-o. Em “tamoio” temos três: ta-moi-o. Veja outros exemplos: al-ca-tei-a; ce-fa-lei-a;

joi-a; i-dei-a.

1. Oxítonas: quando a sílaba tônica é a última e são acentuadas as palavras oxítonas que terminam 
em:

 A(s) – amarás, atrás, cajá

 E(s) – português, café, picolé

 O(s) – avós, dominó, cipó

 Em, Ens – parabéns, porém, amém, ninguém

2. Paroxítonas: sílaba tônica é a penúltima e são acentuadas as palavras paroxítonas que terminam 
em:
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 L – amigável, útil, incrível

 I (s) – lápis, biquíni, safári

 N -  hífen, pólen, sêmen

 U (s) – bônus, vírus, ônus

 R – açúcar, repórter, 

 X – tórax, fênix, látex

 Ã (S) – órfã, imãs

 ÃO (S) – órfãos, bênção

 PS – bíceps, tríceps

 Um, Uns – álbum, álbuns, fórum

 Ditongo (S) – água, comércio, secretárias, carência

3. Proparoxítonas: sílaba tônica é a antepenúltima e são acentuadas todas as palavras 
proparoxítonas:

 Árvore, bêbado, código, depósito, agnóstico, filósofo, lâmpada, íntimo.

     4 . Monossílabos: vocábulo que tem apenas uma sílaba e que terminam por:

 A (S) – chá, má, pás

 E (S) – pé, mês

 O (S) – pó, nó, nós

EXERCÍCIOS DE ACENTUAÇÃO

1. Acentue corretamente as palavras.

Heroi, lapis, aneis, frances, atras, alem, angulo, faisco, abdomen, carcere,

circunstancia, acola, faceis, cortes, reptil, raizes, Mediterraneo,

torax, alivio, pauperrimo, fertil, virus, so, goticula, burgues, paises, la, cantico.

2. Reescreve as frases, acentuando as palavras corretamente.

1. La em cima, voces tem que virar a direita e depois, mais a frente, junto a Escola

Secundaria Sa de Miranda, veem logo o complexo esportivo.

_______________________________________________________________________

2.  Parabens! Não haviam papeis no chão e o jardim estava limpissimo.
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_______________________________________________________________________

3. Alguem sabe o que e a educação civica?

_______________________________________________________________________

4. O Flavio e a Amelia vem sempre de onibus, por isso fazem pouco exercicio fisico.

_______________________________________________________________________

5. Apos o notavel exito obtido no primeiro espectaculo publico, o grupo folclorico da

nossa escola voltara a exibir-se no auditorio da Camara Municipal.

_______________________________________________________________________

6. D. Lucilia, de-nos a sua opinião sobre  esta musica.

_______________________________________________________________________

7. Ha dias visitamos o museu etnografico da nossa cidade e gostamos tantissimo.

_______________________________________________________________________

8. Otima ideia! Organizamos uma tombola e ja podemos conseguir dinheiro para a

nossa viagem a Portugal.

_______________________________________________________________________

9. Em portugues, os acentos agudos e circunflexos so aparecem em silabas tonicas.

_______________________________________________________________________

 10. Atenção! Voces fiquem em pe e assim veem as estatuas do jardim.

_______________________________________________________________________

Português

11 de fevereiro de 2020

MAIS QUE PERFEITO COMPOSTO: VERBO TER NO IMPERFEITO INDICATIVO + PARTICIPIO

1)Complete com o mais-que-perfeito

(discutir) Eu estava nervoso, porque eu__________________ com meu chefe.

a)(pensar) Ele queria passar as férias nas montanhas. Ela já____________________nisso.

b)(resolver) Eu já___________________sair quando ela telefonou.

c)(partir) O avião já_________________quando chegamos ao aeroporto.

d)(comprar) Ela gostou daquele apartamento, mas você já__________________uma casa.

e)(ir) Quando o professor chegou,os alunos já____________________embora.
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f)(fazer)Nós nunca____________________aquele trabalho, por isso_________________________

PARTICÍPIO : REGULAR E IRREGULAR

ATENÇÃO: Particípios abundantes – alguns verbos têm dois Particípios – um regular e um irregular

Ex.: Acender: acendido e aceso(s) / acesa (s)

Eu tinha acendido a lâmpada.  – (voz ativa)

A lâmpada tinha sido acesa – (voz passiva)

O particípio regular é usado comumente na voz ativa  e  com os verbos TER ou HAVER. Enquanto o 
particípio irregular é usado na voz passiva com os verbos SER ou ESTAR.

VERBOS PARTICIPIO IRREGULAR DIZER DITO /A (S)

FAZER FEITO / A (S) ESCREVER ESCRITO /A (S)

VER VISTO /A (S) PÔR POSTO / A (S)

GASTAR GASTO / A (S) PAGAR PAGO / A (S)

GANHAR GANHO /A (S) VIR VINDO / A (S)

ABRIR ABERTO / A (S) COBRIR COBERTO / A (S)

VERBOS COM DOIS PATICIPIOS: VERBO                              PARTICIPIO REGULAR PARTICIPIO 
IRREGULAR

SALVAR SALVADO SALVO/A (S) ELEGER ELEGIDO ELEITO/A (S)

ENTREGAR ENTREGADO ENTREGUE (S) EXPULSAR EXPULSADO EXPULSO/A (S)

MATAR MATADO MORTO/A (S) ACEITAR ACEITADO ACEITO/A (S)

SOLTAR SOLTADO SOLTO/A (S) PRENDER PRENDIDO PRESO/A (S)

LIMPAR LIMPADO LIMPO/A (S)

2) Complete com os pronomes indefinidos:

Quem apagou a luz? Não estou vendo_________________________________________________

Não precisa repetir. Já entendi_______________________________________________________

Eu tenho_____________________________________________ideias para resolver esse problema

Você sabe se aqui na empresa______________________________________________fala japonês

Você tem_________________________________________________livro interessante para eu ler?

Ai, meu Deus! Que dor de cabeça! Será que ainda vai ter__________________reunião hoje à tarde?

Naquela empresa________________________________________diretor fala francês, só português.

Vai ter_____________________________________________________festa nesse fim de semana?

Patricia esperou_________________________meses para receber o visto de permanência no Brasil.

_ Atchim!

_Saúde! Que gripe, hem? Você tomou___________________________________________remédio?
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_ É, tomei, mas não resolveu___________________________________________________Atchim!!!

A conspiração dos objetos

Millôr Fernandes tem uma charge fantástica. Mostra um homem entrando em casa, e os objetos saudando-
o: “Me liga”, diz a tevê, “Me acende”, diz o fogão, e assim por diante: uma alusão a um estilo de vida no qual
estamos rodeados de aparelhos, de dispositivos, de gadgets. Na charge, a disposição dessas coisas è
amável, ansiosa, até: querem ser postas a funcionar , portanto querem servir o seu dono. Infelizmente,
porém, nem sempre è assim. Nem sempre os objetos que nos rodeiam se mostram prestativos. Não raro a
intenção deles è outra, e revela uma perversidade inimaginável.

Conspiram, os objetos. Comunicam-se entre si mediante imperceptíveis vibrações e è assim que tratam
seus planos, sua estratégia para assumir o poder no domicílio. O elemento principal desta estratégia è a
nossa  desestabilização.  Os  objetos  querem  que  percamos  o  controle  emocional,  que  nos  sintamos
inseguros e, se possível, apavorados. E como è que eles fazem isso? Simples: eles se escondem de nós.

Os objetos têm esta extraordinária capacidade: eles somem. Não a tevê, claro, nem a geladeira, ou a cama;
estes são  prejudicados pelo tamanho. E talvez sintam também um pouco de afeto por nós. A cama, por
exemplo, è testemunha de nossos sonhos, de nossos devaneios, de nossa paixão; a cama nos acolhe
quando  estamos  cansados  e  quando  estamos  doentes.  Compreensivelmente  a  cama  hesita  em  nos
sacanear.

Mas existem coisas que não têm para conosco a menor solidariedade. Objetos em geral pequenos. Quatro
deles são particurlamente sinistros,  lembrando um pouco aquela  Gangue dos Quatro  que numa época
dominou a China: chaves, caneta, óculos, tesoura.

As chaves são mestras em sumir. Mais: sabem sumir nas horas em que mais nos prejudicam. Se estamos
com pressa,  è certo que as chaves do carro darão um jeito de se tornarem invisíveis, e o mesmo se pode
dizer das chaves da casa. Caneta nem se fala, e isto nos obriga a ter várias delas. Os óculos mostram um
pouco mais de respeito – afinal, estão ligados a atividades intelectuais – e se contentam em migrar para
nossa testa. E as tesouras conseguem se introduzir nos lugares mais inesperados: debaixo de uma pilha de
revistas, por exemplo.

O que fazer, nestas situações? A primeira regra é: não perder a calma. Perder uma caneta pode ser um
transtorno,  mas  perder  a  calma  é  um desastre.  Canetas  não  são  insubstituíveis.  A  segunda  coisa  é
enfrentar. Querem  guerra? Terão guerra. Podemos recrutar colaboracionistas: outras chaves, outros óculos
(tenho  dezenas  deles  espalhados  pela  casa),  outras  canetas.  Que,  ao  menos  por  algum  (até  se
contaminarem com o vírus da revolta), estarão ao nosso lado. Vamos para o combate, pois. Mesmo que nos
derrotem, os objetos não nos subjugarão. Ao fim e ao cabo, podemos viver sem eles, como Adão e Eva no
Paraíso. Aliás, eles ainda estariam lá – se não tivessem encontrado a árvore do fruto proibido. Se esta
árvore resolvesse sumir no meio das outras, o que bem poderia ter acontecido, os seres humanos ainda
estariam no Jardim do Éden. Onde todo mundo andaria pelado onde ninguém perderia nada.

(extraído do livro: Contos e Crônicas para ler na escola – autor: Moacyr Scliar)

1)Compreensão do texto:

a) Quais os objetos citados no texto?

b) Como o autor reage ao sumiço dos objetos?

c) A realidade descrita no texto também está presente em sua vida? Se sim conte-nos uma situação.
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d) Quais as característica e  sentimentos que o autor nos demonstra? 

e) Quando algum objeto some durante a sua rotina, qual o sentimento que prevalece em você?

2)Complete com os sinônimos:

(a) Charge (    ) Aborrecer, chatear, enganar, ludibriar

(b) Sumir (    ) Desenho com sátira de um acontecimento, geralmente de caráter político

(c) Sacanear (    ) Conquistar, dominar, domesticar, reprimir-se

(d) Subjugar (   ) Juntar, reunir, arregimentar pessoas.

(e) Recrutar (    ) Desaparecer, esconder

SUPERLATIVO:

Relativo

o/a (substantivo) mais + adjetivo (superioridade)

o/a (substantivo) menos + adjetivo (inferioridade)

Ele é o aluno mais inteligente da classe.

Ela é a menina menos pobre do bairro.

IRREGULARES:

bom – o melhor

mau – o pior

grande – o maior

pequeno – o menor 

Absoluto Sintético: é formado da seguinte maneira.

Adjetivo + Íssimo(a)

Belo – belÍssimo

Caro- caríssimo

IRREGULARES

Bom – bonÍssimo, ótimo

Mau – péssimo

Grande – máximo
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Pequeno - mÍnimo

Para qualificar uma coisa ou pessoa você pode fazer uso de um adjetivo para indicar o seu grau máximo, ao
qual chamamos de superlativo absoluto:

Ex.: Ele é muito tolerante

       Ela é demasiadamente exigente.

       Elas são excessivamente dóceis.

 Mas você pode também usar sufixos para exprimir o superlativo absoluto. Geralmente acrescenta-se –
íssimo ao adjetivo. (Nos casos dos terminados em –vel, assumem a terminação –belíssimo, além de muitas 
formas irregulares existentes).

Observação: 

O comporativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade.

A festa foi tão chata! (última frase do exercício acima)

Você notou como damos ênfase? Com as mesmas palavras usadas no comparativo:

Tão/tanto

Eu comi tão bem! (tão  +  advérbio)

Estou tão feliz!  (tão  +  adjetivo)

Tenho tantas dúvidas! (tanto (s)

 (tanta (s)  +  nome

Eu ri tanto!   ( verbo  + tanto)

Agora, veja como exprimir consequência: ( tanto que)

- Eu comi tanto que quase explodi.

- Ri tanto que até chorei.

Fácil, não é? Forme novas frases.

 Adjetivos  - Comparativo

O comporativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade.

• O de igualdade é formado por: tão+adjetivo+quanto+o que se quer comparar.

Ex.: Ele é tão grande quanto o seu apartamento.

• O de superioridade é formado por: mais+adjetivo+(do) que+ o que se quer comparar

Ex.: A cidade de São Paulo é mais rica (do) que a cidade de Salvador.
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• O de inferioridade é formado por: menos+adjetivo+(do) que+ o que se quer comparar.

Ex.: A região Sul é menos populosa (do) que a região Sudeste.

 Regular: Aos os termos  adjetivos regulares acrescentam-se apenas os termos em negrito acima.

 Irregular: Os adjetivos irregulares são quatro, mas apenas na comparação de superioridade e 
inferioridade. São eles: bom, mau, grande e pequeno. Assim, temos:

Singular Plural

Bom (boa) – melhor Bons (boas) – melhores

Mau (má) – pior Maus (más) – piores

Grande – maior Grandes – maiores

Pequeno (a) – menor Pequenos (as) - menores

Ex.: O apartamento parece maior porque faltam muitos móveis.

        O quarto menor está vazio.

        As melhores geladeiras são as modernas.

        As piores cadeiras são as pequenas.

           Superlativo  

1) Escolha as partes que melhor completam as orações. Mais de uma opção é possível.

1. A minha cama é (    )       a. tão moderna quanto a dele.

2. A sua estante é (     )        b. mais bonita do que a da Flávia.

3. O abajur é (     )        c. mais interessante do que os vasos.

4. Os quadros são (     )        d. maior do que a sua.

5. Meu apartamento é (     )  e. mais confortável do que a sua casa.

6. A casa dela é (      ) f. menos caro do que o quadro.

2) Use os adjetivos dados para fazer perguntas a um/a colega usando comparativos de igualdade, 
superioridade e inferioridade.

Ex.: barato (igualdade)? Uma casa em (bairro) è tão barata quanto uma casa em (bairro)?

a) Interessante (igualdade)?

b) Bonito (a) (superioridade)?

c) Estressante (inferioridade)?

d) Longe (igualdade)?
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e) Bom (a) (superioridade)?

f) Complicado (a) (inferioridade)?

3) Complete a crÍtica de filme abaixo com superlativos relativos (ex.: o pior) ou absolutos sintéticos (ex.: 
péssimo).

Sonho de Viver – drama

Sonho de Viver realmente surpreende. È um dos______________(bom) dramas dos últimos tempos. O 
orçamento foi_________________(pequeno) do ano para filmes desse porte, mas, mesmo assim, o filme 
emociona por sua__________________(bela) fotografia e delicadeza na interpretação. O protagonista 
passa por_____________(mau) momentos em sua vida e acaba em um sanatório,________________(mau)
do paÍs. Lá, ele passa por momentos___________________(difÍcil) até ser resgatado por uma amiga de 
infância. Sonho de Viver é um filme profundo e sensÍvel.

Estes Superlativos Absolutos são muitos comuns. Memorize-os!

Fácil             Facilimo Difícil              Dificilimo

Grande               Máximo Pequeno Minimo

Feliz               Felicissimo Amigo              Amicissimo

Amável             Amabilissimo Bom             Bonissimo, ótimo

Mau             Péssimo Pobre             Paupérrimo

Simpático        Simpaticissimo Veloz            Velocissimo

 Chique          Chiquérimo

4) NO BANCO – Complete o diálogo a seguir com as palavras abaixo, fazendo as mudanças e acréscimos 
necessários.

Aplicação- caixa automático- cartão de crédito- cofre- conta corrente- débito automático- depósito- 
poupança- guichê- investimento- juros- moedas- pagamentos- retiradas- talão de cheque.

1. A: Quero fazer uma (1)_________________

B: O Sr. Tem (2)_______________neste banco?

A: Não nesta agência.

B: Sem problema. Que tipo de (3)__________________?

A: Fundo de renda fixa pré-fixado.

B: Poupar é muito bom! Quando recebo, sempre que possível, tento guradar pelo menos uma parte do 
salário na (4)_______________.
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2. Pagarei só no mês que vem o que comprei com (5)_______________________.

3. Não gosto de fazer empréstimos, pois os (6)____________são altissimos.

4. Ontem, minha irmã fez tantas compras, que acabou seu (7)________________.

5. Como hoje é domingo, vou sacar dinheiro em um (8)_____________________.

6. Eu estava sem cartão do banco; por isso fui ao (9)___________e me dirigi a um funcionário para 
fazer meus (10)_____________________.

7. Você prefere(11)____________ou notas?

8. Senhores clientes: o (12)___________desta agência è dotado de sistema eletrônico de segurança. 
Para (13)____________de grandes valores, comunique-se previamente com o gerente. Gratos.

9. Nossos clientes contam, a partir de agora, com um sistema de programação eletrônica para o 
(14)____________________de suas contas, além do (15)_____________ em conta corrente.

Pronomes

PRONOMES PESSOAIS E DE COMPLEMENTO

Subjetivos Objetivos

Sing.

Eu

Diretos Indiretos

Me Mim, comigo

Tu
Te Ti,Contigo

Ele, Ela, Você O, a, se
Lo, la
No,na

Lhe, si

Plur. Nós Nos Prep.+nós; conosco

Vós Vos Prep.+vós; convosco

Eles, Elas, Vocês Os, as, se

Los, las

Nos, nas

Lhes, si

1) Complete com o pronome adequado:

a) Alice, ligue para___________amanhã
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Quero__________contar uma novidade.

b) Vimos Pedro saindo do hotel e corremos para cumprimentá-___________

Ele também___________viu e sorriu para__________

c) Eles não gostam desta cidade, mas visitaram-________com seus amigos.

d) Não vejo Ricardo há muito tempo.

Vou telefonar-_______hoje à noite e convidá-_____para vir à minha festa.

Vou ________telefonar.

e) Amélia, vou visitá-_________amanhã

Quero mostrar-_______o que eu fiz na férias.

f) Eu gosto muito de você, mas não sei se você gosta de __________

Eu penso sempre em você.

Quando é que você pensa em______________?

g) Onde está André?Eu não consigo encontrá-_________

Preciso muito falar com _____________

h) Gostei muito do livro. Vou lê-____________outra vez

i) Mariana, eu gosto de__________________

E você? Você gosta de_____________?

      j)    Vamos à praia amanhã. Você não quer ir________________?

      k)    Fui ao shopping sozinho porque Adriana não quis ir______________

2)Complete com os pronomes complementos:

a) (nós) Ele nunca_________viu aqui.

b) (eu) Vocês nunca podem________ajudar.

c) (eu) Meus vizinhos sempre___________visitam.

d) (nós) Nossos amigos__________convidaram para uma festa.

e) (nós) Por que vocês não___________avisaram?

f) (Lúcia) Mário_________viu na estação de metrô.

g) (Lúcia e José) Ele____________conheceu em Campos do Jordão

h) (Você) Felipe, não_________vejo mais no restaurante.

i) (Você) Marina, nós___________atendemos depois.

j) (cartas) Ele__________recebeu antes do almoço.
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k) Quero ver o diretor.Quero_____________________________

l) Amanhã vamos visitar nossos amigos. _________________________

m) (comprar) Gostei deste relógio.Vou___________________________

n) (esperar) Meus amigos chegam hoje. Vamos________________________

o) Não posso abrir a porta.____________________________

p) Vocês ajudam as crianças.________________________

q) Os vizinhos viram os ladrões____________________________

r) Os convidados tomaram o vinho todo.________________________

s) Os rapazes acompanharam as moças até em casa_______________________

t) Os alunos abrem o livro.____________________________

u) Ele viu o diretor e deu-_________________um folheto

v) Você não tomou o café que_____________preparei

w) Ele entrou na loja e o vendedor___________mostrou as novas máquinas

x) Convidei os Vieira e ofereci-___________um jantar

y) Ele não gostou do presente que eu____________dei.

z) Não tenho notícias de Mário. Vou__________telefonar.

3) Preencha os espaços com um dos pronomes abaixo:

 Clara: Você viu Pedro?

Marta: Sim, eu_____vi na lanchonete. Por quê?

Clara: Parece que ele me telefonou e queria falar_______(come eu)

Marta: Sim. Ele_____telefonou(para mim) também. Ele queria conversar______(com nós) sobre

           a sua viagem para a Argentina

Clara: O que será que ele quer______falar? ( para nós)

Marta: Ele quer pedir sugestões e dicas sobre os lugares turísticos de lá. Vamos procurá-____na 
lanchonete? Talvez ainda esteja lá.

Clara: Vamos. Acho que__________vou_______emprestar meu guia de viagem. Espere-____um pouco. 
Vou pegá-________no quarto

Marta: Boa idéia! Tenho diversos mapas e endereços. Vou levá-______para ele, também.

O uso da CRASE:
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Crase significa “fusão”, ação de misturar = crase vem é a fusão de duas vogais iguais numa só. É
importante lembrar que a crase acontece somente antes de palavras femininas, salvo poucas

exceções.

Crase é a fusão da preposição “a” com outro “a”, mas esse outro “a” quase sempre (mas nem
sempre) é o artigo, mas pode ser também o demonstrativo “a” ou a letra “a” inicial do artigo “as” ou
dos demonstrativos “as”, “aquele/s”, “aquela/s” e “aquilo”. Ex.: Quero que você diga àquele rapaz

que.... (dizer algo a alguém)

Também se usa CRASE: com as expressões adverbiais femininas :

À noite Às vezes À milanesa

À tarde Às pressas À francesa

Às três horas À saciedade À mineira

À vontade Às claras Às escuras

Às avessas Às cegas Às escâncaras

Locuções Prepositivas e Conjuntivas:

À beira de À custa de

À proporção que À espera de

À medida que À margem de

Não ocorre CRASE: 

1) Diante de palavra masculina: lavagem a seco, passeio a pé.

2) Diante da maior parte dos pronomes não ocorre crase simplesmente porque não ocorre artigo. 
Ex.: Gosto de você, Ela não gosta de ninguém, Parabéns a você.

3) Entre palavras repetidas: cara a cara, face a face, gota a gota, boca a boca, de ponta a ponta, 
etc.

4)Nas orações a seguir, utilize, quando necessário, o Acento Grave, indicando a Crase.

a) Nada posso dizer a respeito disso.

b) Prefiro isto aquilo.

c) Vesti-me as pressas e saí a procura de meus amigos.

d) Mantenha-se a direita, e não a esquerda.

e) Ontem a noite, comi um bife a milanesa e outro a cavalo.

f) Estávamos cara a cara com o inimigo.

g) Não há mais nada a fazer.
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5) De acordo com o sentido e a estrutura dos períodos abaixo, escolha a Conjunção ou Locução 
Conjuntiva que melhor complete os espaços.

a) __________________________duravam os debates, nenhuma medida foi tomada. (enquanto –
caso  - já que)

b) __________________________havia uma preocupação geral com o futuro das negociações 
comerciais, os conferencistas resolveram adiar a decisão. (uma vez que -  sempre que -  caso)

c) Façamos alguma coisa__________________________seja tarde demais. (contanto que – 
antes que)

Português

10 de março de 2020

1) Ligue as palavras e expressões em português com as equivalentes em italiano.

1) Fazer faxina A (    ) È impazzita

2) Casa de estranhos B (   ) La delinquenza

3) Fez alguém de refém C (   ) com una gran faccia tosta

4) Isso mesmo D (   ) pulizia

5) Serviço comunitário E (   ) sotto lo zerbino

6) Liberdade condicional F (   ) ha lavato i piatti

7) Fala sério G (   ) Le stanza, le parti della casa

8) Fichada na polícia H (   ) vero?

9) Invasão de domicílio I (   ) ha scassinato la porta?

10) Lavou a louça J (   ) Ha buttato la spazzatura

11) Aspirador de pó K (   ) ha chiarito (l’accaduto)

12) Os cômodos L (   ) violazione di domicilio

13) Levou o lixo para fora M (   ) non scherzare

14) Sério? N (   ) aspirapolvere

15) Arrombou a porta O (   ) schedata (dalla polizia)
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16) Debaixo do capacho P (   ) libertà condizionata

17) Limpeza Q (   ) servizi sociali

18) Com a maior cara lavada R (   ) proprio così

19) A bandidagem S (   ) ha preso qualcuno in ostaggio

20) Tá doida T (   ) casa di sconosciuti

21) Passou essa história a limpo U (   ) fare le pulizie

2) Complete as frases com o verbo entre parêntese no particípio apropriado.

a) Os bandidos foram____________________(prender) pela polícia.

b) Li no jornal que os pliciais tinham___________________(prender) os assaltantes do banco.

c) Como posso recuperar um arquivo de word que não foi_______________(salvar)?

d) Ontem vi o vídeo do gatinho que tinha________________(salvar) um menino surdo de um 
incêndio.

e) O novo deputado foi__________________(eleger) com 232 mil votos.

f) Os habitantes do estado não estavam satisfeitos com o governador que tinham_______(eleger).

g) A pizza foi____________________(entregar) no endereço errado.

h) Os revoltosos já tinham_________________(entregar) as armas ao exército quando 
anunciaram o cessar-fogo.

i) Ontem houve um forte temporal na cidade com muitos raios, relâmpagos, trovoadas e rajadas 
de vento que derrubou muitos galhos. Mas, quando passamos, já 
tinham________________( limpar) as ruas.

j) Finalmente as ruas foram___________(limpar) e os bueiros desentupidos.

k) É hora de perder os quilinhos que foram___________________(ganhar) na passagem do ano.

l) Homem bota fogo no próprio carro pensando que tinha___________(ganhar) na mega-sena.

3) Transforme as seguintes frases na forma ativa ou passiva, de acordo com os casos.

a) O dono da loja proibiu o uso dos cheques.

__________________________________________________________________________

b) Nós denunciamos o furto.

__________________________________________________________________________

c) As passagens de avião para Miami tinham sido compradas por Luciano.

__________________________________________________________________________
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d) Eles compraram alguns aparelhos eletrônicos nos Estados Unidos.

__________________________________________________________________________

e) Quando as reservas serão feitas por ele?

__________________________________________________________________________

f) Antigamente a companhia aérea vendia muitas passagens de avião.

__________________________________________________________________________

4) Leia este breve texto sobre a pet terapia e tente descobrir as palavras que faltam.

Há pouco (1)_______________________de 10 anos, hospitais, asilos e clínicas de tratamento no
Brasil começaram a (2)__________________a pet terapia como aliada no (3)_________________
de adultos e (4)_______________________. Terapia na qual os (5)_____________________são
treinados  para  (6)_______________________no  desenvolvimento  da  afetividade  e
responsabilidade. O (7)_______________________e carinho incondicional (8)_________________
por  esses  “terapeutas”  e  o  benefício  das  terapias  (9)________________________são  hoje
provados  cientificamente.  A  simples  presença  (10)_______________________um  animal
(11)________________________um  ambiente  promove  bem-estar,  influenciando  a  saúde
(12)______________________e mental dos pacientes.

(Fonte: http://abcrainhadapaz.org.br)

5) Complete  os provérbios citados nas frases selecionando e conjugando corretamente os verbos
elencados abaixo.

Ser    morder    nadar    valer    virar    encher    comer    entrar    ladrar    voar    ter    levar    ser    
ter    ficar

a) - Ele trabalhou muito e finalmente conseguiu o cargo tão desejado.
- Pois é. “De grão em grão a galinha______________________o papo”.

b) – Acho que ela não fez um bom negócio vendendo o apartamento por aqulele preço.
-  Já  dizia  a  minha  avó:  “Mais__________________um  pássaro  na  mão  do  que
dois________________”.

c) - Paulinho está sempre aprontando, mas quem leva a culpa é sempre o irmão.
- Conhece o provérbio: “Papagaio_____________milho, periquito____________fala”?

d) “Em boca fechada não_______________mosca”

e) – Meu vizinho vive ameaçando dar veneno pros meus gatos.
- Fique tranquilo, Zé, ele não vai fazer isso. “Cão que___________não________________”.

f) “Em rio que_________________piranha jacaré___________________de costas”.

g) “Jacaré que_________________parado______________bolsa”.

h) “Filho de peixe, peixinho_____________________”.

i) “De noite todos os gatos___________________________pardos”.

j) “Gato escaldado_______________________medo de água fria”.
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6) Associe cada provérbio do exercício precedente ao próprio significado.

1) Significa  que  a  pessoa  tem  de  estar  sempre  alerta,  ser  ativa  porque  senão  pode  perder
oportunidades. (    )

2) Significa que o “justo paga pelo pecador”, acusam-se sempre os mesmos. (    )
3) Significa que quem fala muito, grita, ameaça, mais geralmente não faz nada. (    )
4) Significa que aos poucos se consegue atingir um objetivo. (    )
5) Significa que aprendeu uma lição com os reveses e sofrimentos, que é experiente, que não se

deixa surpreender. (    )
6) Significa que temos de saber nos defender, proteger nossos pontos fracos. (    )
7) Significa  que “de noite  todas as coisas parecem ter  a mesma cor;  de noite  dificilmente se

reconhecem as pessoas; na escuridão tudo se confunde”. (    )
8) Significa “tal pai, tal filho”, ou seja, um filho terá as características de onde veio, dos pais ou da

vida que leva. (    )
9) Significa que é melhor não deixar o certo pelo duvidoso, mais vale o que está seguro em nossas

mãos. (    )
10) Significa que em certas ocasiões é melhor ficar calado. (    )

7) Complete as frases inserindo os advérbios seguintes.
Normalmente    hoje    longe    cedo    depois de amanhã    anteontem    agora    bem    aqui
suficientemente    ultimamente    lentamente    antigamente

a) Luís, o almoço está marcado para___________________às 13h. Tenha um bom dia!

b) ___________________Jorge participou de uma reunião na Embraer.

c) ___________________ela trabalhava num banco, mas______________é empreendedora no
setor rural.

d) _____________________Beatriz  trabalha  de  segunda  a  sexta,  mas________________tem
trabalhado também nos fins de semana porque precisa entregar um trabalho importante.

e) Júlio________________________vai para casa mais_______________porque tem de levar o
cachorro ao veterinário.

f) ____________________________nesta casa nunca falta vinho.

g) Luisa não estudou__________________para passar no exame para Mestre Sommelier.

h) Aquele enólogo não conhece muito________________as técnicas de vinificação.

i) A vida no campo passa mais_____________________do que na cidade.

j) Temos  dois  dias  de  folga,  mas  não  vamos  conseguir  ir  a  Bento  Gonçalves  porque
fica_______________________daqui.

8) Complete com as preposições adequadas.

A história do nosso futebol
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A história oficial (1)_______futebol (2)_______Brasil passa (3)______chegada (4)_______paulista
Charles  Miller  –  que  estava  estudando  (5)_______Inglaterra  –  a  São  Paulo,  (6)______1884.
Segundo consta, ele teria trazido uma bola, calções e chuteiras (7)______bagagem, tornando-se,
assim, o precursor (8)________modalidade (9)________país.
A partir de então, a prática começaria (10)______se expandir (11)______cidade, (12)______mesmo
tempo  (13)________que  chegava  a  outros  estados  brasileiros,  como  o  Rio  de  Janeiro.
(14)_______poucos, os clubes sociais dos grandes municípios passaram (15)________criar seus
departamentos de futebol, e, dessa forma, surgiram os primeiros torneios.
Inicialmente, o futebol era majoritariamente praticado (16)________pessoas (17)________classes
sociais mais altas, as quais tinham acesso (18)_________locais restritos onde o esporte era jogado.
Aos  poucos,  porém,  ele  foi  se  massificando,  atingindo  o  interesse  também
(19)_________população economicamente menos favorecida. Começava assim a tradição do país
(20)___________esporte.

(http://esporte.hsw.uol.com.br)
9) Circule a opção errada.

a) Você necessitava/ precisava ver a cara do atacante quando perdeu aquele pênalti.

b) Os atletas têm/ precisam que ter muita disciplina durante os jogos paralímpicos.

c) É para/ Temos que fazermos muita fisioterapia.

d) O árbitro se viu obrigado/ teve a obrigação a mostrar o cartão vermelho após o segundo 

amarelo.

e) Os jogadores precisarão/ precisarão que treinar muito se quiserem ganhar a medalha de ouro.

f) É necessário/ Tem que os jogadores sejam menos indisciplinados.

g) O atleta vai precisar/ vai ter de muita concentração para a próxima competição.

h) O bandeirinha teve a obrigação/ se viu obrigado a marcar o impedimento.

i) Ele terá que/ será necessário treinar todos os dias para recuperar a forma física.

j) Você não deveria/ teria que ter usado anabolizantes.

Pronomes pessoais de tratamento

Subjetivos objetivos

Sing. Eu

Tu

Ele, ela, você

Diretos Indiretos

Me

Te

O, a, se, no, na

Mim, comigo

Ti, contigo

Lhe,si, você

Plural Nós

Vós

Eles, elas, vocês

Nos

Vos

Os,as,se, nos, nas

Conosco

Convosco

Lhes, si, vocês
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10) Complete:

- Ontem, meu marido e eu fomos ao teatro. Na sala de espera vimos nossos colegas de escritório, 

mas eles não_____________viram. Comprei o programa e li os nomes dos atores. Meu marido 

também____________leu.

        11) Complete com os pronomes adequados:

a) (esperar)  Meus amigos chegam hoje. Vamos_______________________________

b) (comer) Que belas laranjas! Vamos_________________________________________

c) Amanhã, vamos atravessar o rio Amazonas___________________________________

d) Os diretores aprovaram o plano_____________________________________________

e) Vou preparar o aperitivo____________________________________________________

f) Que bom! Vamos comprar esta bela casa_______________________________________

g) Amanhã vamos visitar nossos amigos _________________________________________

h) As crianças comeram os doces _______________________________________________

i) (comprar) Gostei deste relógio. Vou_____________________________________________

12) Complete com Há   ou  Daqui a:

a) (50 minutos) Ele está esperando lá fora______________________________________________

b) (meia hora) Nós vamos jantar______________________________________________________

c) (uma semana) Vocês estão aqui____________________________________________________

d) (três dias) Eu estive no Rio________________________________________________________

e) (um ano) Ele estuda Português_____________________________________________________

f) Ele vai partir para  Florença___________________3 dias.

g) Ele chegou ao Brasil________________________3 semanas.

13)Complete:

a) (caro) Copos de cristal são______________________________

b) (antigo/ moderno) Este hotel é____________________________. Prefiro hotéis___________________.

c) (famoso) As praias do Rio são_____________________________________.

d) (azul/ marrom) Hoje quero comprar duas saias________________e uma blusa____________________.
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e) (longo/ interessante/ bom) Ele escreveu uma carta______________e _____________,com notícias 

muito________________.

14) Complete com algum, alguma, alguns, algumas, alguém, nenhum, nenhuma, ninguém, nada.

a) Quando morreu, ele deixou_______________dinheiro e_______________casas para os filhos.

b) Alguém me telefonou? Não,___________________________

c) Ela precisa de__________________informações sobre aquele candidato.

d) Você conhece____________________lá do banco? Preciso de um empréstimo.

e) O ônibus levou______________crianças e_______________professores ao museu.

f) __________________amigo quer me ajudar. Acho que________________gosta de mim.

g) Ele não teve_____________problema, por isso não fez________________pergunta.

h) É verdade.__________________bancos e______________fábricas já não querem fazer negócio com 

ela.

i) O que você disse?________________________________.

O Diminutivo é muito usado em português. Ele serve para indicar:

a) Objetos pequenos

b) Carinho

c) Ênfase

d) Desprezo

e) Muitas vezes é usado como forma típica da língua, sem função definida.

Geralmente, a terminação do diminutivo é INHO, INHA. 

Ex. Casa – casinha         rapaz – rapazinho

Usa-se ZINHO, ZINHA para os seguintes casos:

a) palavras terminadas em sílaba tônica:

café – cafezinho     mulher – mulherzinha

b) palavras terminadas em duas vogais:

pai  - paizinho     boa – boazinha

c) palavras terminadas em som nasal:

bom – bonzinho    mãe  - mãezinha   irmão - irmãozinho

15)Complete com os diminutivos:
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a) Uma  rua pequena e tranquila é uma___________________________________

b) Tomo café com muito pouco açúcar. Só um_______________________, por favor!

c) Um filme de má qualidade é um______________________________.

d) Espere um minuto, por favor:

Só um__________________________________.

f)Ele é um bom rapaz. Gosto dele. Ele é muito_____________________Gosto dela também. Ela também é 

muito______________________________________.

g) E então Carla, leu todo o livro que te emprestei? É maravilhoso o li_______________e 

bem____________.

h) A gente gosta muito de nosso chefe. É um_______________________100%

i) Um chefe difícil é um_______________________________.

16) Complete com o verbo Dever:

a) O que uma cidade deve ter para ser uma boa cidade?

b)O que a gente deve fazer para ser feliz?
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Português

17 de março de 2020

CURIOSIDADES:

A Língua Portuguesa

A língua portuguesa originou-se do latim, que era a língua oficial do Império Romano. A Península Ibérica
(que corresponde, hoje,  à Espanha e Portugal)  foi  uma das províncias dominadas pelos romanos, que
levavam sua língua para as regiões conquistadas.

A língua latina apresentava basicamente duas formas: o latim clássico ou culto, usado pelas pessoas cultas
e  pela  classe  dominante,  e  o  latim  popular  ou  vulgar,  empregado  pelo  povo  em geral:  comerciantes,
soldados etc. Foi essa variedade do latim a assimilada pelos povos conquistados, que se mesclou com as
línguas faladas nas colônias romanas. Além disso, e em decorrência de outras invasões e influências, o
latim vulgar que havia chegado às diferentes colônias foi se transformando e, com o tempo, constituiu novas
línguas.  Damos o  nome de “românticas”  às  línguas que  vieram do  latim  vulgar  –  dentre  elas,  está  o
português.

Durante a Era dos Descobrimentos, marinheiros portugueses levaram o seu idioma para lugares distantes.
A  exploração  foi  seguida  por  tentativas  de  colonizar  novas  terras  para  o  Império  Português  e,  como
resultado, o português dispersou-se pelo mundo. Brasil e Portugal são os dois únicos países cuja língua
primária é o português. É língua oficial  em antigas colônias portuguesas, nomeadamente, Moçambique,
Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, todas na África. Além disso,
por  razões históricas,  falantes do português,  ou de crioulos portugueses,  são encontrados também em
Macau (China), Timor-Leste, em Damão e Diu e no estado de Goa (Índia), Malaca (Malásia), em enclaves
na ilha das Flores (Indonésia), Batticaloa no (Sri Lanka) e nas ilhas ABC no Caribe.

É uma das línguas oficiais  da União Europeia,  do Mercosul,  da União de Nações Sul-Americanas,  da
Organização dos Estados Americanos, da União Africana e dos Países Lusófonos. Com aproximadamente
280 milhões de falantes, o português é a 5.ª língua mais falada no mundo, a 3.ª mais falada no hemisfério
ocidental  e  a  mais  falada  no  hemisfério  sul  do  planeta.  O português  é  conhecido  como "a  língua  de
Camões" (em homenagem a uma das mais conhecidas figuras literárias de Portugal, Luís Vaz de Camões,
autor de Os Lusíadas) e "a última flor do Lácio" (expressão usada no soneto Língua Portuguesa, do escritor
brasileiro  Olavo  Bilac).  Miguel  de  Cervantes,  o  célebre  autor  espanhol,  considerava  o  idioma "doce  e
agradável". Em março de 2006, o Museu da Língua Portuguesa, um museu interativo sobre o idioma, foi
fundado em São Paulo, Brasil, a cidade com o maior número de falantes do português em todo o mundo.

O Dia Internacional da Língua Portuguesa é comemorado em 5 de maio. A data foi instituída em 2009, no
âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que foi criada em 1994, com o propósito
de promover o sentido de comunidade e de pluralismo dos falantes do português. A comemoração propicia
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também a discussão de questões idiomáticas e culturais da lusofonia, promovendo a integração entre os
povos desses países.

O português padrão tem duas variantes reconhecidas internacionalmente:

- Como em Portugal e nos restantes países do mundo lusófono à exceção do Brasil

- Como no Brasil

Empregado por cerca de 85% dos falantes do português, o padrão brasileiro é hoje o mais falado, escrito,
lido e estudado do mundo. É, ademais, amplamente estudado nos países da América do Sul, devido à
grande importância econômica do Brasil no Mercosul.

As diferenças entre as variedades do português da Europa e do Brasil estão no vocabulário, na pronúncia e
na  sintaxe,  especialmente  nas  variedades  vernáculas,  enquanto  nos  textos  formais  essas  diferenças
diminuem bastante. As diferenças não são maiores que entre o inglês dos Estados Unidos e do Reino Unido
ou o francês da França e de Québec. 

Essas diferenças entre as variantes são comuns a todas as línguas naturais, ocorrendo em maior ou menor
grau, dependendo do caso. Com um oceano entre Brasil  e Portugal, e ao longo de quinhentos anos, a
língua evoluiu  de maneira  diferente  em ambos os países,  dando origem a dois padrões de linguagem
simplesmente diferentes, não existindo um padrão que seja mais correto em relação ao outro.

É importante salientar que dentro daquilo a que se convencionou chamar "português do Brasil" e "português
europeu" há um grande número de variações regionais.

Um dos traços mais importantes do português brasileiro é o seu conservadorismo em relação à variante
europeia, sobretudo no aspecto fonético. Um português do século XVI mais facilmente reconheceria a fala
de um brasileiro do século XX como sua do que a fala de um português. O exemplo mais forte disto é o
vocalismo átono usado no Brasil, que corresponde ao do português da época dos descobrimentos. Assim, a
linguística não só retira qualquer autoridade de qualquer variante em relação às outras, como mostra que a
distância entre as variantes e entre os seus falantes não é tão grande como muitos pensam.

O que mais afastava as duas variantes não era o seu léxico ou pronúncia distintos, considerados naturais
até num mesmo país, mas antes a circunstância, pouco comum nas línguas, de seguirem duas ortografias
diferentes. Por exemplo, o Brasil eliminara o "c" das sequências interiores cc/cç/ct, e o "p" das sequências
pc/pç/pt sempre que não eram pronunciados na forma culta da língua, um remanescente do passado latino
da língua que persistia no português europeu.

Europa  e
África  pré-
Acordo

acção acto contacto direcção eléctrico óptimo adopção

Brasil  pré
e  pós-
Acordo

ação ato contato direção elétrico ótimo adoção

Nota: no Brasil mantêm-se quando pronunciadas, como em facção, compactar, intelectual, aptidão etc.

O Acordo Ortográfico de 1990 foi proposto para criar uma norma ortográfica única, de que participaram na
altura todos os países de língua oficial portuguesa, e em que esteve presente uma delegação não oficial de
observadores da Galiza.  Os signatários  que  ratificaram o acordo original  foram Portugal  (1991),  Brasil
(1995), Cabo Verde (1998) e São Tomé e Príncipe (2006).
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Em julho de 2004 foi aprovado, em São Tomé e Príncipe, o Segundo Protocolo Modificativo, durante a
Cúpula dos Chefes de Estado e de governo da CPLP. O Segundo Protocolo vem permitir que o acordo
possa vigorar com a ratificação de apenas três países,  sem a necessidade de aguardar que todos os
demais membros da CPLP adotem o mesmo procedimento, e contemplava também a adesão de Timor-
Leste,  que  ainda  não  era  independente  em  1990.  Assim,  tendo  em  vista  que  o  Segundo  Protocolo
Modificativo foi ratificado pelo Brasil (2004), Cabo Verde (2005) e São Tomé e Príncipe (2006), e que o
Acordo passaria automaticamente a vigorar um mês após a terceira ratificação necessária, tecnicamente, o
novo  Acordo  Ortográfico  da  Língua  Portuguesa  está  em vigor,  na  ordem jurídica  internacional  e  nos
ordenamentos jurídicos dos três Estados acima indicados, desde 1º de Janeiro de 2007.

Depois  de  muita  discussão,  no dia  29 de julho  de  2008,  o  parlamento  português ratificou  o  Segundo
Protocolo Modificativo, aprovado a 25 de julho do mesmo ano, estabelecendo um prazo de até seis anos
para que a reforma ortográfica fosse totalmente implantada. A nova e a antiga ortografia coexistiram em
Portugal entre 13 de maio de 2009 e 13 de maio de 2015, data em que o Acordo Ortográfico de 1990
passou a vigorar obrigatoriamente em Portugal.

No Brasil, houve a vigência desde janeiro de 2009, tendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinado
legislação sobre o acordo no segundo semestre de 2008. Porém, até 2012 as duas ortografias estiveram
vigentes.

Agora atarvés da música vamos conhecer um pouco mais das variantes de pronúncias desta língua de sons
doces: Escutem as músicas abaixo na internet e completem os espaços vagos.

Música 1: Mulheres

Canta: Matinho da Vila / Compositor: Toninho Geraes

Já tive mulheres de todas as cores
De várias idades de muitos amores
Com umas até certo tempo fiquei
Pra outras apenas um pouco me dei

Já tive mulheres do tipo __________________
Do tipo ________________, do tipo vivida
______________ carente, _______________ feliz
Já tive _________________ e até __________________

Mulheres cabeças e _____________________
Mulheres __________________, de guerra e de paz
Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz

Procurei em todas as mulheres a _________________
Mas eu não encontrei e fiquei na _____________________
Foi começando bem mas tudo teve um fim
Você é o sol da minha vida a minha vontade
Você não é _______________ você é ____________________
É tudo que um dia eu sonhei pra mim.

Já tive mulheres de todas as _____________
De várias ____________ de muitos amores
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Com umas até certo tempo fiquei
Pra outras apenas um pouco me dei

Já tive mulheres do tipo atrevida
Do tipo acanhada, do tipo vivida
Casada carente, solteira feliz
Já tive donzela e até meretriz

Mulheres ______________ e desequilibradas
Mulheres confusas, de guerra e de paz
Mas nenhuma delas me fez tão ________________ como você me faz

Procurei em todas as mulheres a felicidade
Mas eu não encontrei e fiquei na saudade
Foi começando bem mas tudo teve um fim
Você é o sol da minha vida a minha vontade
Você não é mentira você é verdade
É tudo que um dia eu sonhei pra mim.

Procurei em todas as mulheres a felicidade
Mas eu não encontrei e fiquei na saudade
Foi começando bem mas tudo teve um fim
Você é o sol da minha vida a minha vontade
Você não é mentira você é verdade
_________________________________________.

Música 2: Ó Gente da minha terra

Canta: Mariza / Compositora: Mariza

É meu e vosso este ________________
Destino que nos ___________________
Por mais que seja negado
Às cordas de uma guitarra

Sempre que se ouve um __________________________
De uma guitarra a cantar
Fica-se logo _______________________
Com ________________________________________

Ó gente da minha terra
Agora é que eu percebi
__________________________________________
Foi de vós que recebi

E pareceria _____________________________
Se me deixasse embalar
Era maior a __________________________________
_____________________________________________

Ó gente da minha terra
Agora é que eu percebi
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Esta tristeza que trago
Foi de vós que a recebi

__________________________________________________________
Agora é que eu percebi
Esta tristeza que trago
Esta tristeza que trago
__________________________________________________________

Música 3: Versos que atravessam o atlântico)

Compositor: Vinicius Terra

Versos que atravessam o Atlântico, entoados em cântico

_____________________________ à frente de um peito romântico

Ontem navegavam caravelas sob o ar

Hoje flutuam _________________ pesados sobre o mar

Passaram séculos, ________________________________

Sentimentos injustos ou mesmo incrédulos

Ações convertidas ao incerto

Porque sempre é adiante, no princípio é o verbo

_____________________, _____________________, pensamento não encerra

Arte é semente que germina sobre a terra

_____________________ distantes, _________________________ distantes

Todas unidas na prateleira dessa estante

Trovadores, repentistas, partideiros versadores

Palavra recitada por amores, dissabores

Europeus, asiáticos, africanos, sul-americanos

__________________________________________________________________

Pra _________________________ nasce um novo dia

Os povos acordaram numa mesma sintonia

Língua, sonho, RAP, rua

O ritmo saiu de uma cabeça como a tua
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Nascido no maior gueto do mundo, no ___________________________________

Comprei um passaporte para o outro lado do oceano

Com os trocos que eu ganhei, mano

_______________________________________, atrás do sonho Lusitano

Construi e limpei as moradias da Tuga

Com força e empenho de quem nunca teve uma

Eles enganaram-me, ou eu errei, _______________________________

É a vida dos nossos pais numa história curta

___________________________________________, ficou para trás

Nasceram novas Áfricas em mil lugares

Nasceram novos mundos, nasceram novos mares

__________________________________________________________

Mas antes da paz vem a justiça

Vem uma mesa redonda cheia de comida

Onde os _______________ dos escravos e dos ______________ se sentem em harmonia

Comem e bebem em alegria, até nascer um novo dia

Pra Lusofonia nasce um novo dia

Os povos acordaram numa mesma sintonia

Língua, sonho, RAP, rua

O ritmo saiu de uma cabeça como a tua

__________________________ planto no campo semântico

Sente o trânsito Atlântico

É mais um canto transatlântico

Enquanto o coração transplanto para esta folha em branco

Formo um bando de versos forjados em lume brando

No entanto, educamos manos, formamos guerreiros

Somos homens de palavra, na jornada pioneiros
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Eu vim do Rio Douro até ao _____________________________________

E no fim, do Galeão até Francisco Sá Carneiro

Vi a Lusofonia nesta arte que me guia

E não derrubei a barreira, ______________________________________________

A minha bandeira é musical, a nossa língua universal

A maior arte é a vocal, infinito manancial

Tempestade mental, torrencial gramatical

Somos construtores de pontes entre o Brasil e Portugal

Sente o gelo que derrete nesta terra do RAP

Encurtamos as distâncias tal como a internet

Pra Lusofonia nasce um novo dia

Os povos acordaram numa mesma sintonia

_____________________________________________________

O ritmo saiu de uma cabeça como a tua
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