Português

Daniella

7º

Atividades do plantão
1. Identifique as preposições das seguintes frases. Em seguida, indique quais são os valores semânticos delas.
a. Ganhei um urso de pelúcia.
b. Esse livro é do professor.
c. O cãozinho morreu de fome.
d. Eu leio para me tornar uma pessoa sábia.
e. Meus amigos são de Vitória.
f.

Fez tudo com cuidado.

g. Ele se feriu com a tesoura.
h. Vou sair com meus amigos.
i.

Passarei minhas férias em Fortaleza.

j.

Devemos protestar contra a violência

k. Conversamos sobre você.
l.

Tenho um prazo de dez dias para ir embora.

m. A notícia foi divulgada pela televisão.
n. Vendi o carro por 10 mil reais.
→ Leia a tirinha a seguir.

2. O nome da tirinha é “Divã” e os 3 primeiros quadrinhos levam o leitor a pensar que a mulher estava em uma
consulta com um psicólogo. O que surpreende o leitor no último quadrinho? Explique com clareza.

3. Identifique as preposições nas falas retiradas da tirinha. Diga qual o sentido de cada uma.
a. Foi quando meu marido me abandonou com dois filhos.
b. Desculpa eu te amolar com minhas lamúrias...
c. Sem problemas...
d. Só não vejo necessidade da senhora ficar deitada nesse banco.

4. Crie uma frase que contenha uma preposição a qual possua o sentido a seguir:
a. modo
b. tempo
c. companhia
d.

instrumento

e. origem
f.

lugar

g. finalidade
h. posse
i.

matéria

j.

causa

5. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, indicando o sentido das preposições destacadas:
(1) Origem
(2) Tempo
(3) Lugar
(4) Assunto
(5) Finalidade
(6) Instrumento
(7) Posse
(8) Matéria
(9) Companhia
(10) Causa
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) Não conversamos sobre política.
) Esse brinco é da minha irmã.
) Juntei dinheiro para viajar.
) Esse brinco é de ouro?
) Ele passou mal de tanto comer.
) Eu sou de Minas Gerais.
) Vou sair com minha tia.
) Ele se cortou com a tesoura.
) Vou ao shopping.
) Viajaremos em dois dias.

6. Construa frases com as palavras abaixo.
a – após – com – contra – de – durante – em – entre – para – desde.

