Português

Daniella

7º

Atividades do plantão
1. Leia: Quem casa quer casa/ longe de casa/ onde casa.
a) Escreva uma palavra ou expressão sinônima para cada ocorrência da palavra casa.
b) A que classe gramatical pertence cada uma das palavras destacadas?
2 Os carros importados estão cada vez mais caros; aliás, todos os importados estão cada vez mais caros.
a) na primeira ocorrência, a palavra importados é substantivo ou adjetivo? Por quê?
b) E na segunda ocorrência? Por quê?
3. Sublinhe a palavra das orações abaixo que assumiu a função de substantivo.
a) Dois bicudos não se beijam.
b) Dançar é delicioso.
c) Oba! Tiramos três dez seguidos!
d) Desculpe, mas não aceito um não.
4. Dê a classe gramatical das palavras grifadas.
a) Curta o curta: aproveite o feriado para assistir ao festival de curta-metragem.
b) É trágico verificar que, na televisão brasileira, só o trágico é que faz sucesso.
c) O café brasileiro faz sucesso no exterior.
d) Tomar café é um costume do brasileiro.
e) A cozinheira já preparou o jantar. Você vai jantar agora?
f) O feitor gritou: “Eu mato aqueles escravos que fugirem para o mato.
g) É difícil engolir o choro, quando choro porque estou nervosa.
h) A professora corrigia a prova calmamente.
i) A garçom prova o vinho antes de servir.
5. Indique a alternativa em que todos os substantivos são abstratos:
a) tempo – angústia – saudade – ausência – esperança– imagem;
b) angústia – sorriso – luz – ausência – esperança –inimizade;
c) inimigo – luz – esperança – espaço – tempo;
d) angústia – saudade – ausência – esperança – inimizade;
e) espaço – olhos – luz – lábios – ausência – esperança.
6. Observe a frase abaixo. Classifique adequadamente as palavras destacadas.
Os pesquisadores e o Governo frequentemente assumem posições distintas ante os problemas nacionais: aqueles se
preocupam com a fundamentação científica, enquanto este se guia mais pelos interesses políticos.
a) pesquisadores
b) distintas
c) nacionais
d) fundamentação
e) políticos

7. Assinale a alternativa que contenha substantivos, respectivamente, abstrato, concreto e concreto:
a) fada, fé, menino.
b) fé, fada, beijo.
c) beijo, fada, menino.
d) amor, pulo, menino.
e) menino, amor, pulo.
8. Assinale o item em que não é correto ler o numeral como vem indicado entre parênteses:
a – Pode-se dizer que no século IX (nono) o português já existia como língua falada.
b – Pigmalião reside na casa 22 (vinte e duas) do antigo Beco do Saco do Alferes, em Aparecida.
c - Abram o livro, por favor, na página 201 (duzentos e um).
d – O que procuras está no art. 10 (dez) do código que tens aí à mão.
e – O Papa Pio X (décimo), cuja morte teria sido apressada com o advento da Primeira Guerra Mundial, foi canonizado
em 1954.

9. Analise as duas orações que seguem e atenda ao propósito de responder ao seguinte questionamento:
O prêmio foi entregue a um garoto.
Na biblioteca havia apenas um garoto estudando.
Quanto à classe morfológica, os termos em destaque possuem a mesma classificação? Justifique.

