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1. Complete o texto com as preposições, contrações e combinações
adequadas:
A atriz norte-americana Jennifer Aniston, uma _________ estrelas _________
seriado Friends, resolveu doar as roupas _________ ex-marido, Brad Pitt,
_________

uma instituição de caridade de Los Angeles. A informação foi

publicada nesta terça-feira _________ jornal inglês The Sun.
De acordo

_________ a publicação, a atriz foi pessoalmente

_________

entidade beneficente, em Burbank, Califórnia, e entregou várias sacolas
_________ roupas de Pitt. Uma testemunha disse
voluntária

_________ jornal que a

_________ instituição que recebeu a doação não reconheceu

Jennifer à primeira vista, e, quando se deu conta de que era a atriz, foi ver o
que ela tinha doado, mas as roupas já tinham sido misturadas a outras peças.
A confirmação de que eram roupas
ligadas

_________

_________

_________

ex-marido veio de fontes

casal. Pitt e Jennifer se separaram em outubro

ano passado. Atualmente, o ator mora

_________

a atriz

Angelina Jolie, com quem terá um filho. Em entrevista à revista Vogue
americana _________ mês, Jennifer pede: "Não tenham pena de mim".

2. Passe as seguintes frases para o plural, fazendo todas as modificações
necessárias.
a.

Meu pai comprou um quilo de feijão para a festa.

b.

Não gosto de limão, é muito azedo.

c.

O perdão foi concedido, mas ela não aceitou.

d.

Vi o ladrão entrando no banco.

e.

Não quero mais comer pão.

f.

Este exercício é muito fácil.

g.

O espanhol veio para o Brasil estudar português.

h.

O papel que comprei é azul.

i.

O fuzil do soldado está no armário.

j.

O garçom é bom demais.
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3. Use a contração e/ou preposição adequada e complete o texto a seguir.
Ontem, ao amanhecer, saí de casa e fui caminhar __________ parque. Fiquei
por lá bastante tempo e depois voltei _________ minha casa. Tomei um
banho, me arrumei e saí de novo e então fui caminhar _________ ruas
_______ cidade. Sempre gosto _______ pegar um ônibus e passear
___________ bairros ______ Córdoba. É a única forma de conhecer melhor a
cidade. Mas, viajar é minha predileção. Já viajei _________ Europa, ________
Ásia, _________ África e agora quero passear ________ América do Norte.

4. Use os verbos e escreva uma frase para cada um deles, sobre você e sua
vida. Use o Pretérito Perfeito do Indicativo.
a.

ficar:

b.

estar:

c.

pegar:

d.

tirar:

e.

brincar:

f.

jogar:

5. Usando o Futuro Imediato, escreva três frases sobre seus planos para a
semana que vem:

6. Usando o Pretérito Perfeito do Indicativo, escreva uma frase com cada
verbo dado, sobre suas atividades rotineiras.
a.

fazer

b.

dizer

c.

pôr

d.

poder

e.

trazer
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7. Usando os dias da semana, escreva quatro frases sobre suas atividades,
conforme o que se pede:
a.

segunda (expressar freqüência contínua)

b.

domingo (expressar freqüência esporádica)

c.

sábado (expressar freqüência esporádica)

8. Responda as perguntas a seguir, de forma completa.
a.

A que horas a Ana Lia se deita, todos os dias?

b.

Que horas são, por favor?

c.

De onde a senhora Teresa é?

d.

De onde a senhora é?

9. Complete o texto usando o Pretérito Perfeito e/ou o Imperfeito do
Indicativo.
Eu ___________ uma infância muito boa. _____________ numa cidade do
interior até os 15 anos e depois nos _________________ para Córdoba. Não
____________ nem um pouco da idéia, mas pouco a pouco ___________ me
acostumando. No interior eu ________ de tudo e _________ uma menina feliz
demais. Todos os dias, eu e meu irmão ___________________ no quintal da
casa e _____________ para a escola de mãos dadas. Minha irmã
_______________ de brincar de bonecas, mas eu _____________ brincar com
os meus carrinhos de ferro, em miniaturas. Nós _______________ muito
unidos e nossa mãe ____________ bolinhos nos dias de chuva. Que saudades
daquela época!
10. Complete o texto com PREPOSIÇÕES, CONTRAÇÕES E COMBINAÇÕES,
conforme convier.
Eu acordo todos os dias ................ 7h30min, preparo um chocolate quente
e vou .............. carro para o serviço. Quase sempre eu trabalho
.......................... lugar diferente. A empresa em que trabalho fica
......................... centro ............ São Paulo, mas temos filiais em outros
lugares .................... cidade.
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Quando tem algum problema sou eu quem sempre vai resolver, seja onde for.
Por isso, um dia antes eu checo se fico ................. São Paulo ou me dirijo
para um outro lugar. Meu almoço também varia, ................. vezes consigo
almoçar .............. 12h, outras vezes tenho que comer mais tarde.
Dependendo ....................... dia eu consigo sair mais cedo ou trabalho
.......................

as

21h.

.....................

fim

de

semana,

como

................ passado, eu tive que trabalhar, mas geralmente eu tenho que
acordar cedo ...................... ir às aulas do Mestrado que estou fazendo.
Passo o dia todo .................... Universidade, estudando. Quando não tenho
que estudar ou trabalhar eu aproveito o domingo para dormir o dia todo.
Como descanso!!!!
Eu realmente não gosto .................... rotina. Você deve estar se
perguntando quando é que eu consigo sair para fazer as compras. Geralmente
............. domingos ....................... noite eu saio com os amigos ou faço
compras. Catita
11. Passe as partes destacadas de cada frase para o plural, reescrevendoas e fazendo as alterações necessárias:
a. Meu avô comprou um quilo de feijão para a festa.
b. Não gosto de limão, é muito azedo.
c. Vi o ladrão entrando no banco.
d. Não quero mais comer pão.
e. Este exercício é muito fácil.
f. O espanhol veio para o Brasil estudar português.
g. O papel que comprei é azul.
h. O garçom é bom demais.
12. Use o Futuro do Presente e complete o texto abaixo.
Na próxima viagem, .................................... (trazer) muitas coisas para
vocês,

.........................

................................

(comprar)
(fazer)

limão

uma

e

caipirinha.

cachaça

e

Também

................................. (trazer) colares e muita roupa do Brasil. Então eu
lhe ............................. (dizer): “Espero que vocês fiquem contentes,
dessa vez”.
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13. Use os verbos e escreva uma frase para cada um deles, usando o
Presente Contínuo.
selar:
esquecer:
lembrar:
coar:
colar:
14. Empregando o Pretérito Perfeito do Indicativo, escreva uma frase com
cada verbo dado, usando o pronome pessoal indicado.
Nós (fazer)
Elas (dizer)
Ana e João (pôr)
Dorotéia (poder)
Tiago e Pedro (trazer)
16. Complete o texto usando o Pretérito Perfeito e/ou o Imperfeito do
Indicativo.
Eu ___________ uma educação muito boa. _____________ numa escola do
interior até os 15 anos e depois me _________________ para Córdoba. Não
____________ problema algum com a cidade grande e pouco a pouco
___________ me acostumando com tudo. Lá no interior eu ________ de tudo e
_________ uma menina feliz demais. Todos os dias, eu e meu irmã nos
___________________ cedo para ir à escola. Eu

_____________ de mãos

dadas com ele. Minha irmã _______________ de brincar de bonecas, mas eu
_____________ brincar com os meus carrinhos de ferro, de miniaturas. Nós
sempre _______________ muito unidos e nossa mãe ____________ fazer
bolinhos de chuva quando a gente _________________ da escola. Que
saudades daquela época!
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17. Complete o texto com as palavras que faltam. Para isso, substitua os
números entre parênteses por suas correspondentes preposições,
contrações e combinações, conforme convier. Escreva as respostas na
tabela abaixo do texto.
Servir e proteger
Dia 1.º (1) março, estacionei meu carro em uma rua (2) centro (3) cidade por
volta (4) 19h. (5) retornar fui surpreendido com o vidro quebrado e o aparelho
de som roubado. Pude ver quando um homem, com uma bolsa preta, corria
(6) rua. Indignado com a falta de segurança, resolvi persegui-lo. A uns 200
metros (7) local, ele se encontrou com outros 3 homens. Mostrou os objetos
que estavam (8) bolsa como se comemorassem o trabalho bem sucedido.
Aguardei (9) local até que avistei uma viatura (10) Polícia Militar e informei
(11) acontecido. Disse a eles que bastava abordar aquelas pessoas e revistar a
bolsa: meus pertences estariam lá. Estranhei que o policial perguntou se eu
possuía seguro e me pediu que fosse para casa que eles esperariam um pouco
para fazer a abordagem. Escondi-me próximo dali e aguardei a ação (12)
policiais que, para minha surpresa, nem sequer desceram (13) viatura. Apenas
chamaram aqueles homens até a janela (14) carro, conversaram (15) eles e
foram embora. Que conclusão podemos ter disto? Aqueles policiais não estão
preparados (16) seguir o lema de “Servir e Proteger”.
Marcus de O. S. Reis, advogado
Curitiba, PR
http://canais.ondarpc.com.br/gazetadopovo/opiniao/conteudo.phtml?id=544656

Escreva aqui as respostas:
(1)

(6)

(11)

(2)

(7)

(12)

(3)

(8)

(13)

(4)

(9)

(14)

(5)

(10)

(15)
(16)
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18. Elabore as perguntas cujas respostas sejam as informações sublinhadas
em cada número, no texto abaixo..
Luiz Inácio Lula da Silva. (1)Nasceu em Caetés, no dia 27 de outubro de
1945. É um político brasileiro e (2)presidente da República desde o dia 1º de
janeiro de 2003. Já nos tempos de sindicalista e em toda sua vida política é
conhecido por seu apelido (3)Lula, que posteriormente foi adicionado como
parte oficial de seu nome no registro civil.
Assumiu a Presidência da República Federativa do Brasil (4)em 2003 com a
maior votação da história do país (52,4 milhões de votos), quebrando recordes
de votação de todos os ex-presidentes brasileiros. Foi candidato a presidente
em 1989 mas derrotado por Fernando Collor de Mello. Em 1994 foi derrotado
por Fernando Henrique Cardoso e em 1998 novamente derrotado por Fernando
Henrique Cardoso, tendo por fim ganho as eleições de 2002, derrotando José
Serra.
Lula é co-fundador, presidente de honra e filiado ao (5)Partido dos
Trabalhadores (PT), um dos mais importantes partidos brasileiros.
Adaptado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva

Escreva aqui as perguntas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

17. Acentue as palavras abaixo adequadamente quando necessário:
portugues

Maria

saida

farmacia

café

leem

sapataria

Peru

folha

saude

papelaria

Mario
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18. Passe as orações abaixo para o plural, de forma completa, fazendo as
modificações necessárias:
a. O diretor do hospital recebeu uma homenagem.
b. Ele tem um álbum com esse cartão postal.
c. O assessor do juiz não pôde ler o jornal.
d. O país discute a questão do combustível do avião.
19. Complete com PARA ou POR.
1) Comprei este gravador ___________ um bom preço.
2) Vou dar-lhe a notícia __________ telefone.
3) Vou ficar em casa ______________ escrever algumas cartas.
4) Este filme foi estrelado _________ um artista famoso.
5) Temos um bom programa __________ domingo.
6) Você precisa estudar muito __________ um bom profissional.
7) Escreva seu nome ____________ extenso.
8) Ela começou a chora ___________ estar nervosa.
9) Reserve suas férias _____________ o verão.
10) Paguei um absurdo __________________ este apartamento.
11) Ele vai ficar conosco _______________ pouco tempo.
12) Esta reunião é ____________ organizar a festa.
13) Ele vai ser julgado ____________ roubo.
14) Este samba foi composto __________ Noel Rosa.
15) Vou sair um pouco _____________ ver as vitrinas.
16) Não se preocupe! Eu posso fazer isso _________ você.
17) Não quero ir ___________________ escritório hoje.
18) Ontem fui ao Shopping Center __________ comprar roupa de verão.
19) Não respondi __________ não saber o que dizer.
20) Eu amo você. Farei tudo _______________ você.
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20. Complete com “para” ou “a”:
a. Comecei ________ fazer as tarefas agora mesmo.
b. Ana foi ________ Florianópolis ________ estudar português.
c. ________ podermos aprender este idioma, devemos estudar.
d. José saiu ________ passear no parque.
e. Comprei este livro ________ ela.
f. Vou estudar ________ falar melhor português.

21. Complete as lacunas conjugando os verbos dados entre parênteses.

a) Marcos..................muitos brinquedos. (ter)
b) Papai e mamãe......... ...para ver a situação (vir)
c) As crianças...............muito em comum. (ter)
d) Os meninos.......................na justiça dos homens. (crer)
e) Marcos.................uma bela história. (ler)
f) Aquela casa.........................um bonito aspecto. (ter)
g) Todos.................. amigos. (ter)

22. Preencha as lacunas abaixo com o verbo „pôr‟, conjugando-o conforme
cada caso.

a) Ele ............... o coração naquilo que faz.
b) Os pais de Marcos ................ o dinheiro acima de tudo.
c) Zeca ............... as bolinhas de gude na mão de Marcos.
d) Todos .................. açúcar no café?
e) Ninguém ..................... adoçante no café?
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23. Leia atentamente as palavras abaixo. Lembre-se de que a letra „x‟
representa 4 fonemas diferentes.
trouxemos - exercícios - táxi - executarei - exibir-se - oxigênio - exercer proximidade - tóxico - extensão - existir - experiência - êxito - sexo - auxílio exame
24. Complete com MAL ou MAU:
a) Disseram que Cacá passou.............ontem.
b) Ela ficou de.................humor após ter agido daquela forma.
c) O time se considera.................preparado para tal jogo.
d) Cacá sofria de um....................curável.
e) O...................é se ter afeiçoado às coisas materiais.
f) Juquita não é um...................sujeito.
g) Mas o ..........não durou muito tempo.

25. Preencha as lacunas com MAS, MAIS ou MÁS
a) A mãe e o filho discutiram, ...........não chegaram a um acordo.
b) Você quer..............razões para acreditar em seu pai?
c) Pessoas..................deveriam fazer reflexões para acreditar ........... na
bondade do que no ódio.
d) Eu limpo,................depois vou brincar.
e) O frio não prejudica................o Tico.
f) Infelizmente Tico morreu, ..............comprarei outro cãozinho.
g) Todas as atitudes .............devem ser perdoadas,...........jamais ser
repetidas, pois, quanto....................se vive,..................se aprende.
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26. Preencha as lacunas com HÁ ou A.

a) A loja fica....... pouco quilômetros daqui.
b)................instantes li sobre o Natal.
c) Eles não vão à loja porque........... mais de dois dias a mercadoria acabou.
d)...............três dias que todos se preparam para a festa do Natal.
e) Esse fato aconteceu ....... muito tempo.
f) Os alunos da escola dramatizarão a história do Natal daqui ......oito dias.
g) Ele estava......... três passos da casa de André.
h) ........ dois quarteirões existe uma bela árvore de Natal.
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