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“Você só vence amanhã se não desistir hoje.” 

Leia a tira abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)Na tirinha, está implícita uma opinião sobre a culinária de dois países. Identifique 

essa opinião.  
a) Segundo a tira, a Itália é bem próximo.  
b) Segundo a tira, na Inglaterra comida é muito saborosa.  
c) Segundo a tira, a comida italiana é gostosa, enquanto a Inglesa não. 

 

2) Como essa opinião foi expressa na tira?  
a) A tira expressa a ideia de que a comida inglesa é tão boa que eles vão comer 

lá mesmo.  
b) A tira expressa a ideia de que a comida inglesa é ruim ao indicar que, para co-mer 

bem,seria preciso ir àItália.  
c) A tira expressa a ideia de que a comida inglesa é tão boa que dá para indicar para os 

italianos. 

 

3) No balão da fala de Hagar, foi usado à (a+a= à) antes de Inglaterra. Esse uso está 

correto? Explique sua resposta.  
a) Não, pois houve um erro de digitação.  
b) Não, pois houve um erro ortográfico.  
c) Sim, pois o verbo chegar exige a preposição a, e Inglaterra é um nome que ad-mite o 

artigo a. 



Ortografia 
 

4) Quase cai na _____________. 
 

(a) sarjeta   (b) sargeta 

 
5) Comprei muitos__________. 

 

(a) acessórios  (b) assessórios 

 
6) Assinale a frase gramaticalmente correta: 

 

 

(a)Vamos ao supermercado por quê precisamos comprar verdura.  

(b)Você não vai ao concerto esta noite? Porque?  

(c)Não fui à escola ontem por que fiquei doente.  

(d) A janta não foi servida por quê? 

 

Obs: Porque: usamos em respostas  

Por quê: usamos no final de frase interrogativa. 

 

7) Todas as alternativas estão corretas, 

exceto:  

(a)deslize- deslizar 

 (b)enraizado- raiz  
(c)paralização – paralisar 

(d)realização – realizar 

 

8) Usamos ONDE: ideia de permanência. Ex: Onde está a caixa? AONDE: ideia 

de movimento. EX: Aonde você vai?  
Das alternativas abaixo, aquela que está incorreta é:  
(a) Onde ela está?  
(b) Aonde você quer ir?  
(c) Não sei aonde você mora.  
(d) Onde está o livro? 

 

9) Lembre-se de que MAL é usado como é um advérbio, antônimo de bem, já MAU é 

um adjetivo antônimo de bom. Complete com mal ou mau. 

 

A menina viu o lobo _____ na floresta. 
 

a) Mal  
b) Mau 

 

10) Continue completando com mal ou mau. 

O seu ____ humor me faz sentir ____. 

 
a) Mal – mau  
b) Mau - mal 


