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1. Leia o texto a seguir.

Encanto: novo filme da Disney vai se passar no Brasil.

Aparentemente, a Disney está desenvolvendo uma nova animação chamada Encanto. O que há de     
incrível sobre isso? Aparentemente, o filme vai ser ambientado no Brasil!

BORGES, Eduardo Miguel. Disponível em: <www.legiaodosherois.com.br/2020/encanto-disney-brasil.html>. Acesso em: 14 jul. 2020. 
(Adaptado.)

A)	 Qual	informação	foi	noticiada	pelo	texto?

B)	 Quem	é	o	responsável	pelo	fato	que	a	notícia	relata?

2. Leia	a	notícia	a	seguir.

Ministro da saúde diz que país está perdendo a batalha contra a dengue

O ministro da saúde, Marcelo Castro, afirmou nesta sexta-feira (22) que o país está perdendo a batalha 
contra o mosquito Aedes aegypti.

Ao participar de um seminário da Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz), em Teresina (PI), o ministro ressaltou 
que, se a população não participar do combate ao mosquito, a sociedade entra numa “batalha derrotada”.

 [...]

Segundo Castro, no ano passado, o país registrou o maior número de casos de dengue: 1 milhão e 600 mil. 
Foram mais de 800 mortes devido à doença. [...]

Disponível em: <www.diariodolitoral.com.br/brasil/ministro-da-saude-diz-que-pais-esta-perdendo-a-batalha-contra-a/78785/>.         
Acesso em: 23 jan. 2015.

Qual	é	o	assunto	principal	dessa	notícia?
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3. Leia um trecho do conto “Alvoroço de festa no céu”, da escritora Clarice Lispector.

Não é que na véspera do Carnaval houve no céu uma festa para os bichos da selva? 

Os convites foram entregues por um beija-flor que delicadamente os deixava em cima de corolas de 
vitórias-régias. O bicho que ia passando via o seu nome no envelope e pulava de alegria: tinha sido 
contemplado com um programa para o fim de semana!

LISPECTOR, Clarice. Como nasceram as estrelas – Doze lendas brasileiras. 

A)	 Retire	do	texto	dois	verbos	de	ação.

B) Escolha um dos verbos e forme uma frase com ele.

4. Circule os dígrafos das palavras abaixo.

5. Leia	a	notícia	a	seguir.

Olaf pesca no gelo em nova animação

Acompanhe as aventuras do boneco de neve de Frozen durante a quarentena

Mesmo durante a pandemia, a Disney continua trabalhando incansavelmente para trazer entretenimento 
e diversão a diversas pessoas ao redor do mundo. Durante esse período, uma nova série do Olaf, o 
queridíssimo boneco de neve de Frozen, vem sendo divulgada nas redes sociais do estúdio. No último 
episódio, ele aparece pescando no gelo enquanto faz novas amizades.

Disponível	em:	<https://recreio.uol.com.br/entretenimento/olaf-pesca-no-gelo-em-nova-animacao.phtml>.	Acesso	em:	29	abr.	2020.	
(Fragmento adaptado.)

A)	 Qual	é	o	infinitivo	dos	verbos	em	destaque	no	texto?

B)	 Esses	verbos	pertencem	a	quais	conjugações?	

milho – guitarra – piscina – campeão – umbigo – nascimento – lindo 

introdução – máquina – pêssego – limpeza
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6. Leia o texto que conta como era o relacionamento entre dois irmãos: Pedro e Joana.

Pois eram dois irmãos: um menino, o Pedro. E uma menina, a Joana. Eles viviam com os pais, seu Setúbal 
e dona Brites. E os problemas que eles tinham não eram diferentes dos problemas de todos os irmãos. 
Por exemplo...

Quando Joana subia na árvore para apanhar goiaba, Pedro implicava:

— Mãe, olha a Joana encarapitada na árvore. Parece um moleque!

— Moleque é o seu nariz! — gritava Joana. — Você toda hora está em cima da árvore, por que é que eu 
não posso?

 ROCHA, Ruth. Faca sem ponta, galinha sem pé.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Fronteira,	1983.	(Fragmento	adaptado.)

Quando Pedro estava implicando com Joana porque ela estava em cima da árvore, ele disse: “Parece um 
moleque!”.

A) Explique a função do ponto de exclamação nessa frase.

B)	 Explique	o	que	mudaria	no	sentido	dessa	mesma	frase	se	ela	terminasse	com	as	pontuações	a	seguir.

1.	Parece	um	moleque?

2. Parece um moleque.

3. Parece um moleque...

7. Complete a tabela abaixo, de acordo com o exemplo.

Formas nominais do verbo

Infinitivo Gerúndio Particípio

viver vivendo vivido

partir

tendo

andado

ouvir

sambando
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Quadro para as questões 8 e 9.

8. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro.

A) As roupas do varal ........................................... encharcadas com a chuva. 

B) A água está na chaleira para ........................................... o café. 

C) ........................................... uma faxina na caixa de brinquedos. 

D) ........................................... a um churrasco na casa do vovô. 

E) O meu amigo ........................................... com caxumba. 

F) Malu ........................................... sua chupeta no lixo.

9. A)	 Com	as	palavras	que	você	utilizou	na	questão	8,	complete	o	quadro.

Passado Presente Futuro

 

B) Agora, crie frases com:

I. 1 verbo no passado.

II. 1 verbo no presente.

III. 1 verbo no futuro.

fazer     –     jogou     –     ficaram     –     está     –     farei     –     fui
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10. Leia o bilhete que Paulinho deixou para a mãe.

 

A)	 Quais	foram	os	verbos	usados	por	Paulinho	em	seu	bilhete?

B)	 Quais	desses	verbos	estão	no	tempo	passado?

C) Imagine que você é a mãe de Paulinho e escreva um bilhete de resposta para ele.


