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PORTUGUÊS

01 Segundo o Texto, o cientista americano está preocupado com o que?
_A VIDA NESSE PLANETA
_______________________________________________________________________

02 Para o autor, a humanidade precisa de que?
DESCOBRIR OS VALORES FUNDAMENTAIS DA EXISTÊNCIA
________________________________________________________________________

03  Da maneira como o assunto é tratado no Texto, é correto afirmar que o meio ambiente está
degradado? Porque?
Sim. Pois a  grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, o
envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. 
_________________________________________________________________________

04 A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista americano.” (l. 4 – 5) quer dizer que
o cientista é?
E conhecido, tem credibilidade. 
_________________________________________________________________________

05 Atribua o conceito de frase, oração ou período às lacunas a seguir, levando em consideração o
discurso por elas apresentados:

a) Nossa! Que dia belo! _____frase_________________
b) Preciso revelar-lhe um grande segredo. ________oração___________
c) Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. __período________
d) “E agora, José? _____frase__________
e) Durante a viagem, visitamos lindos lugares. _____oração______________
f) Não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. ____período____________

06 Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos e de acordo com a quantidade
de orações identificadas, classifique os períodos em simples ou compostos.

a) Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi.
3 orações/ período composto
_________________________________________________________

b) Na semana passada fomos ver o filme do Batman.
1 oração/ período simples 
____________________________________________________________
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c) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio.
2 orações/ período composto
___________________________________________________________

d) A minha vizinha me emprestou esse livro.
1 oração / período simples.
_________________________________________________________

e) Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre.
3 orações/ período composto
__________________________________________________________________

07  Na tirinha abaixo há duas palavras oxítonas acentuadas e uma proparoxítona. Identifique-as e
copie na linha abaixo:

Oxítonas____você______________ , _____será__________
Proparoxítona______Mônica_______________

08 Reescreva a frase,corrigindo os equívocos de acentuação:
Sábado vou à feira comprar pêixe e abóbora para fazer aquela receita.

Sábado vou à feira comprar peixe e abóbora para fazer aquela receita.
______________________________________________________________

09 Organize os sintagmas em ordem direta:
do passeio- garotos- os- gostaram
Os  garotos  gostaram  do
passeio .______________________________________________________

10 Indique o núcleo do sintagma nominal das sentenças abaixo:
a) Meu amigo recebeu a premiação._____amigo__________
b) O garoto é esperto.________garoto___________________
c) Os alunos apresentaram os trabalhos.____alunos_________
d) A virtude é uma característica humana.______virtude_______

REDAÇÃO
1-
a) A estreia do Independiente del Vale pelo grupo da Libertadores com pouca torcida.
b) Em 04/03/2020.
c) No Equador.
d) Seis pessoas foram contagiadas pelo coronavírus no Equador.
d) O surto do coronavírus no Equador.


