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Português 

21 de abril de 2020 

 

Lenda: A vitória-régia 

 Lendas = são histórias populares. No Brasil, existem muitas delas.  

A vitória-régia é uma bela flor aquática, típica do rio Amazonas. Os índios contam uma lenda para explicar 
seu aparecimento. 

Naia era uma indiazinha bem bonita e pensava, como todos de sua tribo, que a Lua era um moço de prata. 
Do casamento das índias virgens com este moço, nasciam as estrelinhas do céu. 

Naia se apaixonou pela Lua e, para se aproximar dela, subiu montes e montanhas. Mas, mesmo chegando 
ao topo das mais altas montanhas e erguendo os braços, não conseguia alcançá-la. A Lua ficava sempre 
muito longe, no céu infinito. 

Naia desistiu de buscar o moço de prata e ficou triste. 

Uma bela noite, porém, aproximou-se do grande rio. O que viu? Dentro dele, bem lá no fundo, estava a Lua. 
Naia não teve a menor dúvida. O moço de prata, noivo das virgens, lá estava, chamando-a, num convite de 
amor. 

A jovem se lançou às águas do rio-mar, num mergulho ansioso. Foi-se afundando, mais e mais, até 
desaparecer para sempre. 

A Lua sentiu-se responsável pelo trágico acidente e achou que a indiazinha merecia ser recompensada e 
viver para sempre. Num gesto de gratidão, transformou-lhe o corpo numa flor diferente, bela e majestosa: a 
vitória-régia. 

1) Responda: 

a) Quem era Naia? 

b) Por que Naia queria alcançar a Lua? 

c) Por que Naia desistiu da ideia? 

d) Explique como Naia morreu. 

e) Como surgiu a vitória-régia? 

f) A vitória-régia é uma flor típica do rio Amazonas. O que mais você sabe sobre ela? 

g) Você conhece alguma lenda do seu país? Então nos conte. 

2) Complete o diálogo com os pronomes oblíquos: comigo, com você(s), conosco, com ele/ela, com a 
gente, com eles/elas. 

Miguel: Aonde você indo, Roberta? 

Roberta: Vou passar na farmácia para comprar um remédio e depois vou dar uma caminhada no 
parque. Quer vir_______________________? 
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Miguel: Caminhar_______________________? Não sei. Estou um pouco cansado. 

Roberta: É. Vai ser legal. Vou encontrar meus amigos da escola de dança na frente do parque em 
meia hora. 

Miguel: Mas, você caminhar___________________________? Pensei que você fosse sozinha. 

Roberta: Qual o problema? Deixa de frescura e venha caminhar___________________. A gente vai 
conversando e não sente o tempo passar. 

Miguel: Você me convenceu. Vou colocar os tênis. Só um minuto. 

3) Neste parágrafo há 5 erros. Ache e corrija os erros. 

Ontem, minha irmã e eu vemos uma revista sobre história mundial no consultório do dentista. Eu 
peguei a revista e começou a ler. Minha irmã logo fui para a sala do dentista para ser atendida. Eu li 
um artigo sobre a revolução russa. Descobrimos muitas coisas interessantes. Minha irmã saiu duas 
horas depois. Ela me vi na sala e disse: “Vamos para casa. Odeio dentista!” 

4) Atenção com estas palavras... Elas costumam causar muitos problemas! Complete as orações, 
usando-as de forma correta. 

POR QUE – POR QUÊ -  PORQUE -  PORQUÊ – MAL -  MAU -  MAS -  MAIS -  MÁS 

 Use POR QUE, POR QUÊ, PORQUE OU PORQUÊ. 

a) Não ligue,____________________isso passa logo. 

b) Só____________________________não fui à casa dele, ficou muito bravo comigo. 

c) Você não saiu ontem__________________________? 

d) ___________________cheguei tão tarde? Quer saber _________________________? 

e) Sabe_______________________ela não veio? 

f) Desconheço o_________________________de sua recusa. 

g) Sempre saio a essa hora,______________________não posso me atrasar. 

h) Nem o governo sabe o___________________________da inflação. 

i) Ele não vai à reunião_________________________? 

j) Gostaria de saber o______________________do atraso no pagamento do bonífico. 

 Agora use MAL ou MAU. 

a) O goleiro não defendeu o pênalti, pois estava_______________posicionado. 

b) Como é desastroso ter um__________________administrador. 

c) A patroa recebia a empregada sempre de___________________humor. 

d) Não confunda o bem com o__________________________. 

e) Ricardo nen sempre foi um___________________aluno. 
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 E, para finalizar, use MAS, MAIS ou MÁS. 

a) Brigaram muito,__________________continuam amigos. 

b) Todas as amizades_________________devem ser evitadas. 

c) Andou comendo________________do que devia? 

d) Esta é a flor mais bonita que já vi,________________dura tão pouco! 

e) Hoje compramos____________________insumos do que produtos prontos. 

 

 Usos dos  PORQUÊ....... 

 Por que: é utilizado em frases interrogativas 

 Por quê: é usado em final de frase 

 Porque: é uma conjunção que indica causa, explicação, finalidade. Pode ser substituído por 
pois ( poiché, dunque, quindi) 

 Porquê: é um substantivo e por isso é precedido de artigo, pronome ou numeral. 

 

 MAS, MÁS ou MAIS 

 Mas é uma conjunção 

 Mais é um advérbio 

 Más = cattive 

 

 MAL ou MAU 

 Mal pode ser advérbio ou substantivo 

 Mau é um adjetivo 

5) Que conselhos você daria, que providências tomaria nesta situação. 

a) Numa empresa, uma funcionária antiga, muito boa gente, é superdedicada, muito esforçada, 
não rejeita trabalho. Mesmo assim, esta senhora corre o risco de ser demitida, pois ela não se 
atualizou com as novas tecnologias, não fala outros idiomas, não se veste adequadamente, 
enfim, a situação dela na empresa está indo de mal a pior. Um colega de trabalho não gostaria 
que ela perdesse o emprego. Que dicas ele poderia passar para ela? 
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Português 

06 de abril de 2020 

Desejos de Ano Novo: Felicidade 

A dança 

- Ooooi!!!!!!!!!!!!! 

Atendeu quase efusiva. Numa felicidade sem segredo. Foi um cumprimento, arrastado daqueles de alegria 
incontida.Como se revisse quem realmente estivesse querendo reencontrar. Devia ser seu amor. Pelo bina 
do celular, ao saber de quem se tratava, comemorou. 

Ouviu a saudação do outro lado, que pareceu curta e seguiu a conversa. Passou a se explicar de algo: 

- Te mandei uma mensagem ontem à noite. Você não viu? Cobrou do interlocutor ainda em bom som. Mas, 
daquele trecho em diante, ela passou a sussurrar. Ou a tentar esconder, para quem mais estava naquele 
consultório, o que esplendor de sua noite anterior. O tentar esconder abasteceu minha curiosidade. Não sei 
se havia outros querendo decifrar aquela história. Eu, mui respeitosamente , não me contive. Principalmente 
porque sua felicidade não coube no que murmurava. Era notória. Ela sussurrou: 

- Vi que você ligou, mas não pude atender. Só vi seu número mais tarde. Tinha ido no doutor mais cedo. E, 
ele me disse uma coisa e fiz. 

Deu para ouvir bem o nome do psicanalista, conhecido nesta grande cidade que todos se conhecem sem se 
ver. 

De imediato, naquele átimo de um segundo de quando processamos a informação de uma conversa, deduzi 
sua condição de paciente em tratamento psicológico. Talvez depressiva, talvez em desamor, poderia ter 
sido uma grande perda pessoal ou profissional. Só que ali se exibia num contentamento. Sim, o tom de voz 
–embora confidenciado – era feliz. E ela estava querendo partilhar. Nem sei, não deu tempo supor se seria 
um primeiro alegramento. Será que era algo recente? De ter e ver beleza num gesto simples depois de 
muito tempo? 

E ela nem havia dito o que seria, o que o analista havia sugerido, mas minha curiosidade já projetava. Tudo 
naquele trecho da frase, quase um segundo. E ela seguiu nos sussurros: 

- O doutor disse que eu saísse, que fosse me divertir. Por isso que não atendi. Pois eu saí pra dançar... 

Ainda me arrepio quando lembro e escrevo. A simplicidade da felicidade dela era muita, saíra para dançar. 

Alegria é sempre associada a volume alto, grito, comemoração de todos saberem, de querer contar para 
quantos possíveis. E ela, falando baixo quase inaudível, explodia num murmúrio. O ápice de uma 
empolgação pode ser um sussurro. Talvez quisesse gritar, mas ali não o fez. Só cochichava. 

- Dancei tanto. Ri. Foi muito bom. Por isso não atendi sua ligação ontem. 

O timbre parecia ser de uma mulher vivida, de natureza aparentemente reservada. Nem por isso timída ao 
extremo. Aquela alegria não era timída. Era apenas educada. E fascinante. 



5 

 

Frequentava o analista quem sabe por querer se conhecer. Talvez nem fosse de uma pessoa tão 
problematizada. E eu nem via o seu rosto, não mesmo era o mais importante. Não saber quem era ela 
atendia ao meu dever de respeitá-la na sua privacidade. E seguia aquela narrativa com entusiasmo. 

Já estava tão envolvido na narrativa que quis deduzir até o que se passara do outro lado da linha. Talvez 
ele, o cara que ela dividiu aquele êxtase reservadamente, tenha se enciumado. Eu preferi supor que fosse 
um namorado, um casal maduro adolescendo num novo amor. 

Ela riu mais alguns sussurros. Depois disse-lhe que precisava desligar porque estava numa consulta. Foi o 
desfecho. 

Mesmo que não a conhecesse, repito que nem a vi acho que a reconheceria naquele salão de dança. Por 
aquele sorriso que ela descrevera baixinho. 

Imaginei tanta coisa dessa história. Felicidade é um bem particular em que cabem muitos. É o desejo 
simples. É uma decisão, é rir em silêncio com muito ao lado. É um beijo rompante, ou talvez não. Um vinho, 
um abraço, um perfume. Qualquer coisa... 

Imagino que dançar ao som da melhor melodia possa ser uma grande felicidade em breve, nesses novos 
dias. 

Na trilha, tango... 

Autor: Claudio Riberiro (Jornalista) 

1)Compreensão do texto: 

a) Onde se passa a história? Na sala de espera de um consultório 

b) Quantos e quem é/são os protagonistas? 2 protagonistas/ uma mulher e um homem  

c) Qual o motivo de uma das personagens falar baixinho? Porque falava ao telefone num lugar público 

d) Qual a mensagem do texto para você? (Resposta pessoal) 

e) Cite três verbos que para você podem traduzir a palavra: FELICIDADE (resposta pessoal) 

2)Complete com os sinônimos: 

(a) sussurrar (  d  ) falta de amor; desapego; desprezo 

(b) caber (  e  ) resultado final; última parte da narrativa, na qual se resolve o nó ou o enredo da ação 

(c) atender (  c  ) dar ou prestar atenção; escutar e responder 

(d) desamor (  a ) murmurar; dizer ou fazer soar em tom baixo 

(e) desfecho (  b  ) poder estar dentro; ter lugar; competir a; ser de responsabilidade; pertencer a 

 

MUSICA: Hoje eu não saio não 

Autora: Marisa Monte 
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Hoje eu não saio não 

Hoje eu ………………em casa, neném 

Hoje eu não saio não 

Eu …………….televisão 

Hoje eu não saio não 

Não troco meu sofá por nada, meu bem 

Hoje eu não saio não 

Não quero ver a multidão 

Lá no……………., não 

Telecoteco 

No trio elétrico, não 

……………., não 

Não vou no esquema não 

Nem no…………………., não 

Em Ipanema, não 

No……………….., não 

Hoje eu não saio não 

Hoje eu vou ficar em casa, neném 

Hoje eu não saio não 

Eu quero ver televisão 

Hoje eu não saio não 

Não troco meu sofá por nada, meu bem 

Hoje eu não saio não 

Não quero ver a …………………………….. 

Na ………………., não 

Na …………………., não 

…………………….., não 

No………………, não 

No……………………, não 
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No lançamento, não 

No movimento, não 

Na ……………….., não 

Hoje eu não saio não 

Hoje eu vou ficar em casa, neném 

Hoje eu não saio não 

Eu quero ver televisão 

Hoje eu não saio não 

Não troco meu sofá por nada, meu bem 

Hoje eu não saio não 

Não quero ver a multidão 

No…………………….., não 

Roda gigante, não 

No baile funk, não 

No ………………., não 

Não vou na Lapa não 

Na …………………., não 

Na passeata, não 

Nem no ……………………. 

Simplificar é complicado 

              Se há um intelectual que foi importante na cultura americana é Henry David Thoreau (1817 – 
1862). Nascido em  Massachusetts, graduou-se em Harvard, universidade da qual nunca  recebeu o 
diploma, porque não quis pagar cinco dólares por uma simples “folha de papel”.  Lenda, talvez, mas a 
verdade é que anos mais tarde recusou-se a  pagar impostos, alegando que financiariam a injusta guerra 
dos Estados Unidos  contra o México, o que aliás lhe valeu um período na cadeia.  

             Deste episódio nasceu um dos ensaios mais conhecidos de nosso tempo, Desobediência Civil, e 
um exemplo – que è invocado cada vez que as taxas  aumentam. Mas a rebeldia não parou por aí. Cansado 
da vida complicada na cidade, Thoreau resolveu viver  sozinho numa cabana em  plena floresta. Ali 
escreveu o clássico Walden, que  lembra muito a ideologia dos Founding Fathers, os “ Pais fundadores” da 
cultura americana: a vida na natureza (Thoreau é considerado um precursor dos modernos ecologistas), o 
duro trabalho, o ascetismo puritano e sobretudo a simplicidade. È a simplicidade que Thoreau celebra nas 
páginas de Walden: 

          Simplicidade, simplicidade, simplicidade! Eu digo a vocês: reduzam a existência a duas ou três coisas 
básicas, não cem ou mil…. No meio deste atormentado mar que é a vida civilizada, são tantas as 
tempestades e as tormentas e as mil e uma preocupações  que se tem de enfrentar que, se um homem 
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quer sobreviver, se não quer afundar, se quer chegar a algum porto, tem de passar a vida em cálculos e 
preocupações. Simplifiquem. Simplifiquem. 

        Simplifiquem. Parece uma boa palavra de ordem, não é mesmo? Simplificar. Ao invés de pratos 
sofisticados  em  restaurantes  grã-finos, comida  honesta, o bom arroz com feijão. Ao invés de casas 
atualhadas de objetos, o despojamento. Ao invés de viagens com malas enormes, mochila nas costas. Ao 
invés de relações complexas, a franqueza, a objetividade. 

         Mas como è que a gente faz isso? Movido por um súbito impulso, entrei na internet atrás de um site 
que sugerisse como operacionalizar as ideias de Thoreau. E encontrei. Chama-se  The Simple Living 
Network, a rede da vida simples. Oferece,  a  preços variados, diversos serviços destinados a simplificar a 
vida. Your Money or Your Life, por exemplo, é um programa que promete, em nove etapas, transformar a 
relação da pessoa com o dinheiro, o que resultará, sempre segundo o site, em independência econômica. 
Simple Living Tools, instrumentos para uma vida simples, oferece mais de quinhentos livros, panfletos, 
áudios e vídeos. Depois de ler todos estes livros e panfletos, depois de assistir a todos os vídeos, a vida, 
garantem os anunciantes, ficará muito mais simples. E temos os instrumentos para uma vida ecológica 
(Eco-living) que incluem ferramentas, kits, equipamentos, substâncias para uma arquitetura alternativa, 
jardinagem orgânica, transporte não convencional. Ah, sim, e podemos consultar uma base de dados que 
nos fornecerá dezenas de grupos de estudo de simplicidade, mais dezenas de cursos sobre simplicidade 
on-line, e mais centenas de livros, panfletos, áudios e vídeos. 

          Conclusão: simplificar ficou muito complicado. Provavelmente era disso que Thoreau  queria escapar 
quando se enfiou lá em Walden. 

(Contos e Crônicas para ler na escola. Moacyr Scliar) 

1) Compreensão do texto: 

a) Por que Thoreau foi para a cadeia? 

b) Segundo a personagem, quais as dicas para se viver com simplicidade: 

c) Com todas as ferramentas disponiveis hoje na sociedade, segundo você a vida tornou-se mais 
simples? 
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Português 

31 de março de 2020 

O gato e a barata 

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

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

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

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

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

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

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

Millôr Fernanades, Fábulas      Fabulosas. 

 

1) Enumere as ações da baratinha, por exemplo: 

Primeiro, ela subiu pelo pé do copo. 

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

 

 

2) Enumere as ações do gato: 

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

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

(a) Bêbado (  a  ) álcool 

(b) Debater-se (  f  ) alegria 

(c) Deparar (   e ) comida 

(d) Buraco (  d  ) esconderijo 

(e) Engolir (   g ) pé 

      (f)  gargalhada (  i  ) pensamento 
(g) pata (  b  ) luta 
(h) escorrer (   c ) surpresa 

(i) cérebro (   h ) líquido 

 

4) Relacione as expressões 

(a) Cumprir (   e ) dentro do buraco 

(b) Sair (  d  ) a trabalhar 

(c) Cair (  a  ) uma promessa 

(d) Começar ( f   ) em alguém 

(e) Cair (  b  ) correndo 

(f) Acreditar (   c ) na gargalhada 

(g) Correr (  g  ) do perigo 

 

5) Complete com o verbo no tempo adequado. 

a) (medir) Eu meço 1,60m e ele mede 1,70 m. 

b) (caber) eu não caibo em seu carro. Está muito cheio. 

c) (perder) Preciso trabalhar. Já perdi muito tempo conversando com vocês. 

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

e) (perder) Eu perco o sono quando estou preocupada. 

f) (seguir) Eu sigo as notícias do mundo pela internet. 

g) (mentir) Você mente ? Porque eu não minto nunca (risos) 

h) (subir) Para fazer atividade física eu subo pelas escadas e tu? 

i) (ouvir) Eu quase nunca ouço música clássica e tu? 

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

Os pronomes relativos podem ser variáveis e invariáveis 

 Pronomes relativos invariáveis: que, quem, onde. 

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

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

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

Ouvimos os cds que tu nos deste. 

b) Eu plantei esta planta. Ela cresceu depressa. 

A planta que eu plantei cresceu depressa. 

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

Tenho um novo aluno que veio do Canadá 

d) Temos muitos parentes. Nem conhecemos os parentes. 

Temos muitos parentes que nem conhecemos. 

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

A pessoa de quem falo é minha amiga. 

2) Complete e una com o pronome Quem: 

a) (dar para/a) Não conheço a pessoa para/a quem você deu nosso endereço. 

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

As primas com quem/ as quais moramos são engraçadas. 

c) (pensar em) Este é o rapaz em quem/o qual eu sempre penso. 

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

O afilhado para quem/o qual o padrinho deixou toda a foturna é mal-agradecido . 

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

A cidade onde moro é muito bonita. 

3) Complete com o pronome Onde. 

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

O estacionamento está fechado agora onde deixei meu carro. 

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

A oficina onde trabalho é grande e luminosa. 
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c) Que droga! Perdi minha carteira no restaurante. O restaurante fica muito longe da minha 
casa. 

Que droga! O restaurante onde perdi minha carteira fica muito longe da minha casa. 

 

 Pronomes relativos variáveis:  

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

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

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

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

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

a) A rua por que passei estava lotada 

A rua pela qual passei estava lotada. 

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

As amigas com as quais moro são muito compreensivas 

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

O problema o qual penso noite e dia é de difícil solução 

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

Ali, estão as moças as quais lhe falei. 

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

Espero um e-mail de Mario o qual pedi um conselho. 

5) Relacione as duas colunas: 

1. Não conheço aquela pessoa a. ( 4  ) é novo 
2. O escritor cujos livros eu gosto tanto. b. (  6 ) estuda inglês 
3.Recebi notícias de meus parentes c. ( 8  ) quanto quiser 
4.O apartamento onde moro d. (  2 ) acabou de entrar no restaurante 
5.A pessoa com a qual falei e. (  9 ) que comprei 
6.A garota cuja irmã é minha amiga f. (  5 ) foi muito gentil e educada 
7.A causa pela qual lutamos g. ( 10  ) onde trabalho 
8.Pegue tudo h.(  1 ) que saiu 
9.Gostei do vestido i) ( 7  ) é nobre 
10.Esta é a empresa j) (  3 ) que moram na Argentina 
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Exercícios de 11 de fevereiro de 2020 

 

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___melhores_____(bom) dramas dos últimos tempos. O 
orçamento foi____o menor _(pequeno) do ano para filmes desse porte, mas, mesmo assim, o filme 
emociona por sua_____belíssima_____________(bela) fotografia e delicadeza na interpretação. O 
protagonista passa por___péssimos__________(mau) momentos em sua vida e acaba em um 
sanatório,___o pior_____________(mau) do paÍs. Lá, ele passa por momentos__dificilimos____(difÍcil) até 
ser resgatado por uma amiga de infância. Sonho de Viver é um filme profundo e sensÍvel. 

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)___aplicação_____ 

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

A: Não nesta agência. 

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

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)__poupança_____. 

2. Pagarei só no mês que vem o que comprei com (5)__cartão de crédito_____. 

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

4. Ontem, minha irmã fez tantas compras, que acabou seu (7)___talão de cheque____. 

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

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

7. Você prefere(11)___moedas_____ou notas? 

8. Senhores clientes: o (12)___cofre____desta agência é dotado de sistema eletrônico de segurança. 
Para (13)____retiradas________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)_débito automático______de suas contas, além do (15)__depósito__ em conta corrente. 
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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_____mim______amanhã 

Quero____te/lhe______contar uma novidade. 

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

Ele também_____nos______viu e sorriu para___nós_______ 

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

d) Não vejo Ricardo há muito tempo. 

Vou telefonar-lhe_______hoje à noite e convidá-lo_____para vir à minha festa. 

Vou __lhe______telefonar. 

e) Amélia, vou visitá-__la_______amanhã 

Quero mostrar-__lhe/ti_____o que eu fiz na férias. 

f) Eu gosto muito de você, mas não sei se você gosta de __mim________ 
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Eu penso sempre em você. 

Quando é que você pensa em____mim__________? 

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

Preciso muito falar com ___ele__________ 

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

i) Mariana, eu gosto de ti/você__________________ 

E você? Você gosta de__mim___________? 

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

      k)    Fui ao shopping sozinho porque Adriana não quis ir____comigo__________ 

2)Complete com os pronomes complementos: 

a) (nós) Ele nunca___nos______viu aqui. 

b) (eu) Vocês nunca podem____me____ajudar. 

c) (eu) Meus vizinhos sempre______me_____visitam. 

d) (nós) Nossos amigos_____nos_____convidaram para uma festa. 

e) (nós) Por que vocês não_____nos______avisaram? 

f) (Lúcia) Mário___a______viu na estação de metrô. 

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

h) (Você) Felipe, não____o/te_____vejo mais no restaurante. 

i) (Você) Marina, nós____a/te_______atendemos depois. 

j) (cartas) Ele____as______recebeu antes do almoço. 

k) Quero ver o diretor.Quero______vê-lo_______________________ 

l) Amanhã vamos visitar nossos amigos.  Amanhã vamos visitá-los 

m) (comprar) Gostei deste relógio.Vou comprá-lo. 

n) (esperar) Meus amigos chegam hoje. Vamos esperá-los 

o) Não posso abrir a porta. Não posso abri-la 

p) Vocês ajudam as crianças. Vocês ajudam-nas 

q) Os vizinhos viram os ladrões. Os vizinhos viram-nos 

r) Os convidados tomaram o vinho todo. Os convidados tomaram-no todo. 

s) Os rapazes acompanharam as moças até em casa.  Os rapazes acompanharam-nas até em casa. 
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t) Os alunos abrem o livro. Os alunos abrem-no 

u) Ele viu o diretor e deu- lhe um folheto 

v) Você não tomou o café que te/lhe preparei 

w) Ele entrou na loja e o vendedor_____lhe _mostrou as novas máquinas 

x) Convidei os Vieira e ofereci-_____lhes______um jantar 

y) Ele não gostou do presente que eu______lhe______dei. 

z) Não tenho notícias de Mário. Vou______lhe____telefonar. 

 

3) Preencha os espaços com um dos pronomes abaixo: 

 Clara: Você viu Pedro? 

Marta: Sim, eu__o___vi na lanchonete. Por quê? 

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

Marta: Sim. Ele__me___telefonou(para mim) também. Ele queria conversar___conosco___(com nós) sobre 

           a sua viagem para a Argentina 

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

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

Clara: Vamos. Acho que____eu______vou____lhe___emprestar meu guia de viagem. Espere- me__um 
pouco. Vou pegá-lo no quarto 

Marta: Boa ideia! Tenho diversos mapas e endereços. Vou levá-los para ele, também. 

 

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

a) Nada posso dizer a respeito disso. 

b) Prefiro isto àquilo. 

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

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

e) Ontem à noite, comi um bife à 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) Enquanto duravam os debates, nenhuma medida foi tomada. (enquanto – caso  - já que) 

b) Uma vez que 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 Antes que 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 (   20 ) È impazzita 

2) Casa de estranhos B ( 19  ) La delinquenza 

3) Fez alguém de refém C (  18 ) com una gran faccia tosta 

4) Isso mesmo D ( 17  ) pulizia 

5) Serviço comunitário E ( 16  ) sotto lo zerbino 

6) Liberdade condicional F ( 10  ) ha lavato i piatti 

7) Fala sério G (  12 ) Le stanza, le parti della casa 

8) Fichada na polícia H (  14 ) vero? 

9) Invasão de domicílio I ( 15  ) ha scassinato la porta? 

10) Lavou a louça J (  13 ) Ha buttato la spazzatura 

11) Aspirador de pó K ( 21  ) ha chiarito (l’accaduto) 

12) Os cômodos L (  9 ) violazione di domicilio 

13) Levou o lixo para fora M ( 7  ) non scherzare 

14) Sério? N ( 11  ) aspirapolvere 

15) Arrombou a porta O (  8 ) schedata (dalla polizia) 

16) Debaixo do capacho P ( 6  ) libertà condizionata 

17) Limpeza Q ( 5  ) servizi sociali 

18) Com a maior cara lavada R (  4 ) proprio così 

19) A bandidagem S (  3 ) ha preso qualcuno in ostaggio 
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20) Tá doida T ( 2  ) casa di sconosciuti 

21) Passou essa história a limpo U (  1 ) fare le pulizie 

 

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

a) Os bandidos foram___________presos_________(prender) pela polícia. 

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

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

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

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

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

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

h) Os revoltosos já tinham_____entregado___________(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____limpado____________( limpar) as ruas. 

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

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

l) Homem bota fogo no próprio carro pensando que tinha_____ganhado______(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. 

O uso dos cheques foram proibidos pelo dono da loja. 

b) Nós denunciamos o furto. 

O foi denunciado por nós. 

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

As passagens de avião para Miami foram compradas por Luciano. 

d) Eles compraram alguns aparelhos eletrônicos nos Estados Unidos. 
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Alguns aparelhos eletrônicos foram comprados por eles nos Estados Unidos. 

e) Quando as reservas serão feitas por ele? 

Quando terão ele feito as reservas? 

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

Antigamente muitas passagens de avião eram vendidas pela companhia aérea.  

 

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

Há pouco (1) mais de 10 anos, hospitais, asilos e clínicas de tratamento no Brasil começaram a (2) 
usar a pet terapia como aliada no (3) tratamento 
de adultos e (4) crianças. Terapia na qual os (5) cachorros são treinados para (6) ajudar/atuar no 
desenvolvimento da afetividade e responsabilidade. O (7) amor e carinho incondicional (8) dado 
por esses “terapeutas” e o benefício das terapias (9) com os bichos são hoje provados 
cientificamente. A simples presença (10) de um animal (11) um ambiente promove bem-estar, 
influenciando a saúde (12) física 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______enche________________o papo”. 
 

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

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

d) “Em boca fechada não_____entra__________mosca” 
 

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

f) “Em rio que_______tem_____piranha jacaré______nada____de costas”. 
 

g) “Jacaré que_______come__________parado_____vira_________bolsa”. 
 

h) “Filho de peixe, peixinho______é___”. 
 

i) “De noite todos os gatos_________viram_____pardos”. 
 

j) “Gato escaldado_______tem____medo de água fria”. 
 

6) Associe cada provérbio do exercício precedente ao próprio significado. 
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1) Significa que a pessoa tem de estar sempre alerta, ser ativa porque senão pode perder 

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

deixa surpreender. (  F  ) 
6) Significa que temos de saber nos defender, proteger nossos pontos fracos. (  J  ) 
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”. (   I ) 
8) Significa “tal pai, tal filho”, ou seja, um filho terá as características de onde veio, dos pais ou da 

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

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

 
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______hoje_____________às 13h. Tenha um bom dia! 

 
b) __Anteontem______Jorge participou de uma reunião na Embraer. 
 

c) __Antigamente__________ela trabalhava num banco, mas___agora___________é 
empreendedora no setor rural. 

 

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

 

e) Júlio____depois de amanhã___________vai para casa mais_____cedo__________porque tem 
de levar o cachorro ao veterinário. 

 

f) _______Aqui_____________________nesta casa nunca falta vinho. 
 

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

h) Aquele enólogo não conhece muito_____bem___________as técnicas de vinificação. 
 

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

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

 

8) Complete com as preposições adequadas. 
 
A história do nosso futebol 
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A história oficial (1)__do_____futebol (2)__no_____Brasil passa (3)_pela__chegada 
(4)__do_____paulista Charles Miller – que estava estudando (5)__na_____Inglaterra – a São Paulo, 
(6)__em____1884. Segundo consta, ele teria trazido uma bola, calções e chuteiras 
(7)__na____bagagem, tornando-se, assim, o precursor (8)___da___modalidade (9)___no__país. 
A partir de então, a prática começaria (10)___a__se expandir (11)__pela__cidade, 
(12)__ao____mesmo tempo (13)__em______que chegava a outros estados brasileiros, como o Rio 
de Janeiro. (14)___Aos____poucos, os clubes sociais dos grandes municípios passaram 
(15)___a_____criar seus departamentos de futebol, e, dessa forma, surgiram os primeiros torneios. 
Inicialmente, o futebol era majoritariamente praticado (16)_por__pessoas (17)__de___classes 
sociais mais altas, as quais tinham acesso (18)___aos____locais restritos onde o esporte era 
jogado. Aos poucos, porém, ele foi se massificando, atingindo o interesse também 
(19)___da_____população economicamente menos favorecida. Começava assim a tradição do país 
(20)______no_____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 

Nos 

Vos 

Conosco 

Convosco 
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Eles, elas, vocês  Os,as,se, nos, nas  Lhes, si, vocês 

 

10) Complete: 

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

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

também_____os_______leu. 

        11) Complete com os pronomes adequados: 

a) (esperar)  Meus amigos chegam hoje. Vamos__esperá-los___ 

b) (comer) Que belas laranjas! Vamos___comê-las______________________________________ 

c) Amanhã, vamos atravessar o rio Amazonas___atravessá-lo________________________________ 

d) Os diretores aprovaram o plano____aprovaram-no_________________________________________ 

e) Vou preparar o aperitivo______prepará-lo______________________________________________ 

f) Que bom! Vamos comprar esta bela casa___comprá-la____________________________________ 

g) Amanhã vamos visitar nossos amigos ___visitá-los______________________________________ 

h) As crianças comeram os doces ___comeram-no____________________________________________ 

i) (comprar) Gostei deste relógio. Vou___comprá-lo__________________________________________ 

 

12) Complete com Há   ou  Daqui a: 

a) (50 minutos) Ele está esperando lá fora____há 50 minutos__________________ 

b) (meia hora) Nós vamos jantar______daqui a meia hora_________________ 

c) (uma semana) Vocês estão aqui___há uma semana___________________ 

d) (três dias) Eu estive no Rio_____há três dias_________________ 

e) (um ano) Ele estuda Português________há um ano_______________ 

f) Ele vai partir para  Florença______daqui a_____________3 dias. 

g) Ele chegou ao Brasil_____há_________3 semanas. 

13)Complete: 

a) (caro) Copos de cristal são________caros____________ 

b) (antigo/ moderno) Este hotel é__________antigo______. Prefiro hotéis__modernos_______. 
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c) (famoso) As praias do Rio são________famosas_________. 

d) (azul/ marrom) Hoje quero comprar duas saias____azuis______e uma blusa______marrom______. 

e) (longo/ interessante/ bom) Ele escreveu uma carta___longa___e _interessante___,com notícias 

muito__boas____. 

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

a) Quando morreu, ele deixou______algum______dinheiro e____algumas____casas para os filhos. 

b) Alguém me telefonou? Não,____ninguém_______________________ 

c) Ela precisa de____algumas_______informações sobre aquele candidato. 

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

e) O ônibus levou__algumas________crianças e____alguns_____professores ao museu. 

f) _Nenhum____________amigo quer me ajudar. Acho que__ninguém_______gosta de mim. 

g) Ele não teve__nenhum________problema, por isso não fez__nenhuma_______pergunta. 

h) É verdade.___nenhuns______bancos e__nenhumas_____fábricas já não querem fazer negócio com ela. 

i) O que você disse?__________nada______________________. 

 

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 
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15)Complete com os diminutivos: 

a) Uma  rua pequena e tranquila é uma______ruazinha_____________________________ 

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

c) Um filme de má qualidade é um_____filmezinho_________________________. 

d) Espere um minuto, por favor: 

Só um____minutinho______________________________. 

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

muito_____boazinha_________________________________. 

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

h) A gente gosta muito de nosso chefe. É um_____chefinho_____________100% 

i) Um chefe difícil é um______chefezinho___. 

 

16) Complete com o verbo Dever: 

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

 

 

 

Resposta pessoal 

 

 

 

 

 

 

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

 

Resposta pessoal 
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