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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1
LEIA o texto com atenção:

Haverá água quando a gente ficar velho?

O meu amigo Marcelo está super preocupado. É que ele leu que, do
jeito como a gente trata a água do planeta, pode ser que no futuro, quando ele
ficar velho, não exista mais nenhuma gota de água. De água limpa pelo
menos...Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas acho que ele tem razão
de ficar preocupado. Você já andou por ai e viu como as pessoas desperdiçam
água. É um tal de ficar lavando carro com mangueira ligada o tempo todo ou

Google imagens

então lavando o quintal, como se o chão fosse um lugar que devesse ficar limpo
como um prato em que a gente fosse comer. O pior é quando você passa pelas avenidas e vê um monte
de porcaria que as fabricas jogam na água, como se os rios fossem assim uma enorme privada.(...)Essas
pessoas, especialmente as pessoas já grandinhas, parecem que não estão nem um pouco preocupadas
com o mundo que vai ficar para a gente...Eu não quero um mundão seco e com um monte de cocô no
lugar dos rios! Já imaginou?

Vida da gente. Belo Horizonte: Formato, 1999.

a) De acordo com o texto, INDIQUE qual situação preocupa Marcelo?

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

b) Qual trecho do texto comprova que os personagens são amigos? TRANSCREVA abaixo:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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QUESTÃO 2
MARQUE UM X na alternativa que apresenta o que a pontuação no final do trecho indica:

“Haverá água quando a gente ficar velho?”.
( A ) uma curiosidade

( B ) uma dúvida

( C ) um pensamento

( D ) um questionamento.

QUESTÃO 3
ASSINALE as afirmativas verdadeiras:

(

) Não precisamos usar letra maiúscula no inicio da frase.

(

) Existe frase com uma só palavra.

(

) Nem toda frase transmite uma informação.

(

) Um grupo de palavras só é frase se transmitir uma informação.

QUESTÃO 4
CLASSIFIQUE as frases abaixo, numerando de acordo conforme apresentado:
( 1 ) NEGATIVA ,

(2) AFIRMATIVA

(3) EXCLAMATIVA (4) INTERROGATIVA

(

) Puxa! Que beleza!

(

) Você decidiu ajudar Marcelo?

(

) Meu amigo Marcelo está preocupado.

(

) Não entendo muito esse assunto.

(

) Pegue água limpa!

(5) IMPERATIVA

Continue sempre estudando!
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