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1) Pela leitura da tira, podemos afirmar que Garfield é: 

  

a) animado 
 
b) inquieto 
 
c) preguiçoso 
 
d) ágil 
 
 
2) Identifique na tira uma inadequação referente à concordância verbal. 
 
a) “Tem alguém nos perseguindo”, tem um erro ortográfico na palavra alguém, o 

correto seria álguem. 
 
b) “Eles tem uma lança”, há um erro de concordância verbal, o correto seria “Eles 

têm uma lança”. 
 
3) Assinale a alternativa que a divisão silábica esteja correta. Obs.: Durante a 
escrita, no final da linha do seu caderno, sempre esta divisão! 
 

REGRA: A CONSOANTE NÃO SEGUIDA DE VOGAL FICA COM A SÍLABA ANTERIOR. 
 

(a)advo-ga-do/  op-ção /subs-tan-ti-vo 

(b)in-dig-no/ af-ta / im-pac-to 

(c)ma-gní-fi-co / rit-mo / su-bme-ter 

(d)o- pçao / a-fta  / ad-vo-ga-do 

 

4) A frase: ELA RESPONDEU QUE JAMAIS FARIA ISSO, está no discurso 
indireto. No discurso direto ela ficará:



DISCURSO DIRETO: NARRADOR REPRODUZ A FALA DE OUTRO PERSONAGEM.  
DISCURSO INDIRETO: NARRADOR É RESPONSÁVEL POR EXPLICAR A 
FALA DOS PERSONAGENS. 
 

(a)Ela respondeu: 
- Jamais faria isso.  

(b) Jamais faria isso, ela respondeu. 

(c)Acho que ela respondeu: 

- Possivelmente farei isso! 

 

5) Assinale a alternativa com erro de concordância .(singular e plural entre nomes 
e adjetivos).  
(a)Histórias e contos fantásticos. 
(b)Crianças e jovens bonitos. 
(c)Meninos e meninas bonita. 
 
6) Regras: uso AONDE quando o verbo indica MOVIMENTO . Ex: AONDE você vai? 

Uso ONDE quando indica ESTAR EM UM LUGAR. EX: ONDE está meu caderno? 
1- _____________você vai com tanta pressa?  
2- ___________ você pôs minha cola?  
3- __________ será a festa? 

 

A alternativa que completa corretamente as frases na ordem respectiva é:  
(a)Aonde/ Onde / Onde 

(b)Onde/ Aonde/ Onde 

(c)Aonde/ Aonde/ Onde 

 

7) Assinale a frase que está escrita corretamente: 
(a)Derepente Carlos saiu do baile e foi atrás da irmã.  
(b) De repente Carlos saiu do baile e foi atrás da irmã. 
(c)De repente Carlos saiu do baile e foi atraz da irmã. 
 

8) Assinale a alternativa em que a palavra deve ser completada com a letra E: 
(a)pát_o (b)crân_o (c) __mpecilho (d)pr_vilégio 
 

PARA REFLETIR 

 

 

“A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa 
cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos.  

A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter 
um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A 
gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos... 

 

Tudo bem! 

 

O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum...  

é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais 
ou menos, ter fé mais ou menos, e acreditar mais ou menos.  
Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos.” 


