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Professora Walkyria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------01-(MPE-PR/UFPA) Há situações em que o adjetivo muda de sentido, caso seja colocado antes ou
depois do substantivo.

Observe:
Lá se vão os pobres meninos
Pelas ruas da cidade.
Meninos pobres,
pelas ruas da cidade rica.
02-Qual é o significado da primeira e da segunda ocorrência da palavra “pobres” no trecho acima?

a) humildes/modestos
b) mendigos/sem recursos
c) dignos de pena/improdutivos
d) dignos de compaixão/desprovidos de recursos
e) ingênuos/sem posses
03-Assinale a alternativa em que o uso do artigo está substantivando uma palavra.
a) A liberdade vai marcar a poesia social de Castro Alves.
b) Leitor perspicaz é aquele que consegue ler as entrelinhas.
c) A navalha ia e vinha no couro esticado.
d) Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de Joana.
e) Bárbara dirigia os olhos para a lua encantada.
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04-Cardinais ou ordinais? Escreva por extenso.
a) Luis XVI

________________________

b) Henrique VIII _______________________

c) Dom João VI ______________________

d) capítulo II _________________________

e) João XXIII _______________________

f) Pio XII _____________________________

05- Identifique se o termo destacado é numeral ou artigo indefinido.
a. Você só tem uma vida. Cuide bem dela.
_______________________________________________________________________________
b. Ele não fala uma palavra de chinês!
_______________________________________________________________________________
c. Aqueles invasores podem representar uma ameaça para os índios.
_______________________________________________________________________________
d. A decomposição desse material pode demorar um século.
_______________________________________________________________________________
06-Alguns substantivos ou adjetivos podem ser empregados para indicar quantidades numéricas.
Identifique essas palavras em cada texto e escreva seu significado.
a. Após uma década de perseguição, Maomé e seus seguidores migraram para Medina, a cerca de
300 quilômetros de Meca. O profeta veio a governar a cidade e, vários anos depois, ele e um
pequeno exército de fiéis retornaram a Meca. (National Geographic)
_______________________________________________________________________________
b. Há pouco mais de um século, os imigrantes trouxeram agitação para a cidade de São Paulo.
Sua grande riqueza é a sua diversidade cultural, constituída de mais de 70 grupos étnicos e
nacionais. (Folha de S. Paulo)
______________________________________________________________________________
c. Numa vaquejada que houve na fazenda vieram todos os vaqueiros daquelas bandas. Meu pai
matou meia dúzia de vacas e abriu pipas de vinho branco para quem quisesse beber. Nunca se
tinha dado festa igual. (Graciliano Ramos)
______________________________________________________________________________
d. A educação indígena diferenciada e bilíngue no Acre ainda tem um longo caminho a percorrer.
A maior parte dos professores só leciona do 1º ao 5º ano, mas já há um grupo ensinando do 6º
ao 9º ano.(O Estado de S. Paulo)
_______________________________________________________________________________
e. Durante o Festival Toonik Tyme, os inuits, habitantes do ártico canadense, revivem seus
costumes milenares.
_______________________________________________________________________________
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Leia:
O cachorro e sua sombra
Um cachorro estava atravessando um rio a caminho de casa, com um pedaço de carne
roubada na boca, quando viu a sua sombra refletida na água.
Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o
reflexo para se apropriar da outra carne, mas, quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço
que já era dele.
Moral: A cobiça não leva a nada.
Fábula de Esopo. Disponível em: <http://metaforas.com.br/o-cachorro-e-sua-sombra>.
07 – “O cachorro e sua sombra”. Explique o efeito de sentido obtido pelo emprego do
artigo definido no título:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
08– Assinale a alternativa em que o termo em destaque funciona como artigo:
a) “[...] um rio a caminho de casa [...]”
b) “[...] com outro pedaço de carne [...]”
c) “[...] quando abriu a boca [...]”
d) “A cobiça não leva a nada.”

09 – No trecho “Um cachorro estava atravessando [...]”, a palavra sublinhada classificas e como:
a) artigo indefinido
b) numeral
c) artigo definido
d) preposição
10– Grife os artigos definidos que compõem as seguintes orações:
a) “[...] quando viu a sua sombra refletida na água.”
b) “[...] ele abocanhou o reflexo [...]”
c) “[...] o pedaço que já era dele.”
d) “A cobiça não leva a nada.”

11 – Sublinhe os artigos indefinidos presentes nas frases a seguir:
a) “[...] um rio a caminho de casa [...]”
b) “[...] com um pedaço de carne roubada na boca [...]
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