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1. Considere a tirinha. 

 
 

a) No último quadrinho, Gaturro responde: “Sempre me 

esqueço da mesma coisa: a vontade”. Qual é a 

classificação morfológica da palavra “vontade”? 

 

b) Transcreva da tirinha os substantivos e classifique-os. 

 

2. Leia o trecho da música All Star, de Nando Reis. 
 

Estranho é gostar tanto do seu All Star azul 

Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras 

Satisfeito, sorri, quando chego ali 

E entro no elevador 

Aperto o 12, que é o seu andar 

Não vejo a hora de te reencontrar 

Continuar aquela conversa 

Que não terminamos ontem 

Ficou nas Laranjeiras 

 

Sobre esse trecho, analise as afirmações e assinale a opção 

correta. 

I. A palavra “estranho” é considerada um substantivo 

simples.  

II. O número 12 é classificado como um numeral ordinal. 

III. “Azul” é um determinante do substantivo próprio “All 

Star” e pode ser classificado como um adjetivo. 

IV. As palavras “Laranjeiras” e “All Star” são classificadas 

como substantivo próprio e, por isso, a primeira letra 

deve ser grafada em maiúscula.  
 

A  Apenas a I e IV. 

B  Apenas a II e III. 

C  Apenas a IV. 

D  Apenas III e IV. 

 

 

Leia o Conto de Escola, de Machado de Assis, para 

responder ao que se pede. 
“A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de 

pau. O ano era de 1840. Naquele dia – uma segunda-feira do mês de 

maio –, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver 

onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o morro de S. Diogo e o 

Campo de Sant’Ana, que não era então esse parque atual, 

construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos 

infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou 

campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor 

era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão. 

Na semana anterior, tinha feito dois suetos e, descoberto o 

caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma 

sova de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito 

tempo. Era um velho empregado do Arsenal de Guerra, ríspido e 

intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial e 

tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e 

contar, para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas 

que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último 

castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um 

menino de virtudes.” 

 

3. Transforme a locução adjetiva “de virtudes” em adjetivo. 

 

4. Transcreva do texto: dois substantivos próprios, um 

substantivo abstrato, um substantivo concreto, dois 

adjetivos e um numeral. 

 

5. De acordo com o texto, o menino preferia ir à escola a 

ficar em casa. Por quê? 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

GABARITO 

1.  a) Substantivo abstrato. 

b) Gaturro: subst. próprio; Escola: subst. comum; 

mochila, avental, estojo, livros e maçã: subst. concreto; 

Vontade: subst. abstrato. 

2. D 

3. Virtuoso 

4. Subst. Próprio: Rua do Costa, S. Diogo. Subst. Abstrato: 

Castigo/lembrança. Subst. Concreto: Capim. Adjetivos: 

Ríspido e Intolerante. Numeral: último (ordinal). 

5. Porque o pai dele era intolerante e, geralmente, ele 

apanhava e ficava de castigo quando estava em casa. 
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