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Bom dia. Hoje faremos um pouco de GRAMÁTICA.

1- “Um cão tão orgulhoso de si mesmo. Achara um enorme pedaço de carne e o levava na boca.

As palavras destacadas são:

(A) substantivos comuns          (B) substantivos próprios          (C) adjetivos              (D) verbos

2- “Ele chegou ao curso de um rio e começou a cruzar a estreita ponte que o levava para o outro

lado.” As pontuações em destaque são:

(A) Aspas e vírgulas.

(B) Aspas e ponto final.

(C) Reticências e aspas.

(D) Reticências e vírgula.

3- Um cão tão orgulhoso de si mesmo. Achara um enorme pedaço de carne e o levava na

boca. As palavras em destaque são:

(A) oxítonas                               (B) paroxítonas (C) proparoxítonas

4- “O cão não se deu conta de que estava olhando para si mesmo. Julgou estar vendo outro cão
com um pedaço de carne na boca.” As palavras destacadas são:

(A) substantivos comuns       (B) substantivos próprios (C) adjetivos            (D) verbos.

5- Quanto a separação silábica todas estão corretas:

(A) pe- da- ço/ es- pel- ho/ cão

(B) ca-chor-ro/ cor-rer/ re-fle-xo.

(C) ca-cho-rro/ cor-rer/ cã-o

(D) o-lhan-do/ es- pe- lh-o/ cão
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Encerrando a semana das situações problemas:

Observe o quadro e responda:

1 - As coordenadas que indicam a localização do Pião são:

(A) B,5

(B) 3,D

(C) B,D

(D) B,4

2 - Três cidades A,B e C, ficam à beira de uma rodovia, com a cidade B entre as cidades A
e C, De A até B são 435 quilômetros e de B até C são 318 quilômetros. Determine quantos
quilômetros há de A até C:

(A) – 1.188 quilômetros

(B) – 870 quilômetros

(C) – 753 quilômetros

(D) – 735 quilômetro



3 - Em uma viagem de avião, cada passageiro pode transportar até 20 kg de bagagem. Se

a mala de Priscila pesa 17,5 kg, qual das seguintes lembranças de viagem ela pode

carregar, além da mala, para não pagar multa por excesso de peso?

(A) Um tambor africano que pesa 3,5 kg

(B) Uma coleção de livros de arte pesando 5 kg

(C) Um casaco de esquimó que pesa 2,5 kg

(D) Um par de brincos  italianos pesando 2,5 gr

4- O total de atletas brasileiros que participou das Olimpíadas de Pequim está

representado na reta numérica abaixo pela letra D.

Esse total é o número:

(A) 265

(B) 271

(C) 276

(D) 277


