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Leia a tirinha abaixo e responda às questões: 

 
a) Como se classificam as frases presentes na tirinha? 

b) Retire da tirinha uma frase declarativa e uma frase 
interrogativa. 

 

Leia o trecho de “Incidente na Casa do Ferreiro”, de Luis 
Fernando Verissimo e faça o que se pede: 

[...] Ferreiro – É uma faca de dois gumes. 
(Entra o cego). 
Cego – Eu não quero ver! Eu não quero ver! 
Ferreiro – Tirem esse cego daqui! 
(Entra o guarda com o mentiroso). 
Guarda (ofegante) – Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu. 
Cego – Eu não quero ver! 
(Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e 
duas voando). [...] 

 

a) Qual a classificação das frases: “Eu não quero ver! Eu 
não quero ver!”? 

b) Retire do texto uma frase declarativa. 

 

Leia o trecho da música “Índia”, do grupo Gilsons e 
responda às questões: 

“[...] Eu fui numa viagem pro outro lado de mim 
Fui recebido pelo amor mais puro, serafim 
Entrei num trem que partia por um trilho diferente 
Percorrendo os caminhos mais escondidos da gente 
Pra viver cada dia um sonho bom 
E pra sempre acordar na incerteza 
Que o destino está em nossas mãos [...]” 

 

a) No verso “fui recebido pelo amor mais puro, serafim”, 
como se classifica o substantivo amor? 

 

Leia a tirinha abaixo e responda às questões: 

 

 
a) Retire da tirinha um substantivo simples, comum, 

primitivo e concreto: 

b) Qual a classificação da palavra “desertas”? 

 

Leia o texto a seguir e faça o que se pede: 
 
“[...] O Xingu é um dos mais fascinantes rios da Amazônia. 

Em suas margens e ilhas, cobertas de florestas, vivem índios, 
caboclos e muitos animais selvagens. Dois rapazes, Vito D’Alessio e 
Renato Dutra, viajaram mais de 1400 quilômetros pelo Xingu, de 
caiaque. Na primeira noite de viagem estavam dormindo numa 
pequena ilha no meio do rio, quando Vitor, ao sair da rede para 
reacender a fogueira, teve uma “surpresa [...]” 

  

a) Retire do texto um adjetivo e diga a qual substantivo ele 
se refere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO: 
 

1. a) Se classificam em frases declarativas e interrogativas. 
b) Interrogativas: “Como você tá?” e “Quer que eu te faça uma 
massagem?”. Declarativa: “De mal a pior...” e “Essa dor nas costas 
está me matando.” 

2. a) São classificadas como frases exclamativas. 
b) É uma faca de dois gumes/ Entra o cego/ Entra o guarda com 
o mentiroso/ Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu/ Entra o 
vendedor de pombas com uma pomba na mão e duas voando. 

3. a) Se classifica como um substantivo simples, comum, primitivo 
e abstrato. 

4. a) Árvores/ Ilha 
b) É um adjetivo que caracteriza a palavra “ilha”. 

5. a) Fascinantes, se refere à palavra rios, selvagens, se refere à 
palavra animais, pequena, se refere à palavra ilha.  
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