LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO – 1º TRIMESTRE
LÍNGUA PORTUGUESA
ALUNO(a):

_______________________________________________

Nº: ____

TURMA:_____

UNIDADE:

VV 

6º ANO

JC 

JP 

PC 

Valor:

DATA: ___/___/2019

5,0

OBS.: Esta lista deve ser entregue resolvida no dia da prova de Recuperação.
Pai não entende nada
- Um biquíni novo?
- É, pai.
- Você comprou um no ano passado!
- Não serve mais, pai. Eu cresci.
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15. Não cresceu tanto assim.
- Não serve, pai.
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior.
- Maior não, pai. Menor.
Aquele pai, também, não entendia nada.

Luis Fernando Verissimo

1.

Complete o quadro com frases do texto “Pai não entende nada”.
Tipos de Frase

Frase do Texto

Pontuação Utilizada

Declarativa
Interrogativa
Exclamativa
Imperativa
2.
(
(
(
(
(
(
3.

)
)
)
)
)
)

Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.
Frase é todo enunciado de sentido completo.
Frases nominais não possuem verbos.
Frases verbais possuem verbos.
Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula.
Frase interrogativa expressa surpresa.
Frase declarativa expressa ordem ou pedido.
Nas frases a seguir, complete os espaços em branco com as palavras listadas na tabela, coerentes com
o significado:
cessão
sessão
cassado
caçou
flagrante

lasso
seção
acento
docentes
discentes

laço
acendeu
assento
fragrante
cumprimentou

a)

O professou entrou na sala e não ______________________ os alunos.

b)

O ladrão foi preso em ______________________ pela polícia.

c)

O ______________________do ônibus está quebrado.

d)

Dona Maria ______________________o fogo logo pela manhã.

e)

Maria Alice comprou um novo ______________________ para vestir com o vestido rosa.

f)

Os refrigerantes estão em outra ________________________ deste supermercado.

g)

A palavra escola não possui___________________________ gráfico.
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h)

Os ___________________________ não fizeram as atividades.

i)

Os ______________________________ deram zero para os alunos indisciplinados.

j)

A ________________________________ daquele perfume é deliciosa.

k)

O homem misterioso ___________________________ o leão na floresta.

Leia a tira para responder às questões 4 e 5:

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Sobre ela é correto afirmar que
há uma brincadeira com uma palavra homônima homógrafa.
há uma brincadeira com uma palavra homônima homófona.
a tira não faz sentido, pois a única forma correta de se escrever é “cesta”.
as palavras “cesta”, “sexta” e “sesta” são sinônimas.
as palavras “cesta”, “sexta” e “sesta” são antônimas.

5.

Qual o sentido da palavra sesta no segundo quadrinho?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Essa Velhinha
- Desculpe entrar assim sem pedir licença...
- Doença!
- Não... quem está doente?
- Mas quem está doente?
- Não – Sorriu o homem -, a senhora entendeu errado.
- Resfriado?
- Ora... quer dizer... bem, eu estava lá fora e ...
- Xi! Catapora?
- Senhora, por favor não confunda...
- Caxumba!!! Cuidado, menino, isso é perigoso... Sabe, sei fazer um chazinho
muito bom pra caxumba.

Disponível em: http://ciclo1decaieiras.blogspot.com.

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Os pontos de exclamação em “Caxumba!!! Cuidado, menino, isso é perigoso...” demonstram
dor.
raiva.
tristeza.
espanto.
entusiasmo.
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7.
a)

Analisando o contexto de cada imagem, dê um sinônimo para as palavras em destaque:

“É um veículo de cultura” no primeiro balão.
___________________________________________________________________________________________
b)

“qualquer ocasião ganha um ar especial quando se presenteia com flores”
___________________________________________________________________________________________
c)

“Na Hortifruti eles se uniram em busca de uma alimentação saudável”
___________________________________________________________________________________________
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Leia a charge a seguir para responder às questões 8 e 9:

8.
a)
b)
c)
d)
e)

As palavras “concerto” e “conserto” são
parônimas, pois apresentam o mesmo significado.
parônimas, pois têm escrita parecida.
homônimas, pois possuem mesma pronúncia.
homônimas, pois possuem o mesmo significado.
antônimas, pois seus significados são opostos.

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Sobre a charge, podemos afirmar que
o concerto musical é muito ruim e por isso ninguém quer assisti-lo.
o concerto musical está cada vez mais popular dentre os espectadores.
há uma promoção de consertos de TV e todos correram para a loja.
as pessoas hoje preferem assistir TV a irem a concertos musicais.
os clientes preferem sempre visitar locais onde a fila é maior, mais popular.

10.
a)
b)
c)
d)
e)

Marque a alternativa correta quanto ao uso dos parônimos:
A polícia federal combate o tráfego de drogas.
O acento do ônibus está quebrado.
Ao entrar na sala, o professor comprimentou os alunos.
Durante a andada, é proibido caçar caranguejos.
O bandido foi preso em fragrante.
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