
 
 

EF08LP04 – Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.  

  

1 – Leia atentamente a TIRINHA a seguir. Responda em seguida a o que se pede: 

 

 As palavras destacadas nas falas do Maluquinho: 

a) descrevem o interesse que ele tem pela culinária. 

b) indicam o momento em que ele está falando mais alto.  

c) comparam a cabeça dele com algum tipo de comida.  

d) são relacionadas à culinária e também descrevem a personalidade do menino. 

 

2 – Leia o texto a seguir e responda à questão referente ao mesmo: 

 

 O texto é informativo – expositivo, com eixo e traços na característica do gênero:  

a) Curiosidade   b) Mistério    c) Lenda    d) Recado. 
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3 – Analise atentamente o texto a seguir.  

 

 Nas frases: “Abençoado por Deus” e “Iluminado por nós”, os verbos “abençoar” e “iluminar” ganharam 

uma forma nominal verbal no: 

a) Presente   b) Particípio   c) Gerúndio    d) Pretérito 

 

4 – A frase em que o verbo “CHEGAR” foi colocada corretamente no Tempo Pretério Imperfeito do Modo 

Indicativo é: 

a) Os alunos chegaram muito tarde para a aula de Matemática.  

b) Os alunos chegarão muito tarde para a aula de Matemática. 

c) Os alunos chegavam muito tarde para a aula de Matemática. 

d) Os alunos chegariam muito tarde para a aula de Matemática.  

 

5 – São considerados Sinais de Pontuação: 

a) Crase, Til, Hífen, Vírgula. 

b) Vírgula, Ponto Final, Ponto de Exclamação, Dois Pontos. 

c) Crase, Acento Agudo, Ponto Final, Ponto de Interrogação. 

d) Ponto de Interrogação, Ponto de Exclamação, Dois Pontos, Til.  

 

 

 

 

 “São nos pequenos instantes que se formam os grandes momentos.”  

Professores Josias, Jucimara, Mireli, Rosana, Simone e Solange.  

 

 


