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1. Leia atentamente o texto e faça o que se pede: 

TEXTO 1 
A vida é uma grande 

Amiga da gente 

Nos dá tudo de graça 

Pra viver 

Sol e céu, luz e ar 

Rios e fontes, terra e mar 
 

Somos os herdeiros do futuro 

E pra esse futuro ser feliz 

Vamos ter que cuidar 

Bem desse país 

Vamos ter que cuidar 

Bem desse país 
 

Será que no futuro 

Haverá flores? 

Será que os peixes 

Vão estar no mar? 

Será que os arco-íris 

Terão cores? 

E os passarinhos 

Vão poder voar? 
 

Será que a terra 

Vai seguir nos dando 

O fruto, a folha 

O caule e a raiz? 

Será que a vida 

Acaba encontrando 

Um jeito bom 

Da gente ser feliz? 
 

Vamos ter que cuidar 

Bem desse país 

Vamos ter que cuidar 

Bem desse país 
 

Será que no futuro 

Haverá flores? 

Será que os peixes 

Vão estar no mar? 

Será que os arco-íris 

Terão cores? 

E os passarinhos 

Vão poder voar? 
 

Será que a terra 

Vai seguir nos dando 

O fruto, a folha 

O caule e a raiz? 

Será que a vida 

Acaba encontrando 

Um jeito bom 

Da gente ser feliz? 
 

Vamos ter que cuidar 

Bem desse país 

Vamos ter que cuidar 

Bem desse país 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/toquinho/87255/. Acesso 

em 14 de ago. de 2021.  

Retire do texto: 

A Um substantivo masculino concreto:  

B Um adjetivo: 

C Um artigo definido:  

D Um artigo indefinido: 

 

2. Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, 
multiplicativo ou fracionário: 

a)  Bruno comeu um quarto da pizza.  

b)  O livro que Mariana leu estava em primeiro lugar na 
sua lista.  

c)  No ano que vem, Pedro terá o triplo de aulas na escola.  

d)  Juliana convidou quatro amigas para fazer compras.  

e)  Quarenta e três pessoas participaram da competição.  

f)  O rapaz de blusa azul será o quinto candidato 
apresentado.  

 

3. Sobre a tirinha, assinale a alternativa correta. 

TEXTO 2 

 

Assinale a alternativa: 
I. A palavra “incrível” é classificada como um substantivo 

abstrato. 

II. Os termos “pof!” e “au! au!” são chamados de 
onomatopeia, uma figura de linguagem que representa 
a reprodução de sons por meio de palavras.  

III. No último quadrinho, o termo “uma” é classificado como 
numeral cardinal.  

IV. No segundo quadrinho, a palavra “um” é um 
determinante para o substantivo “cachorro” e é 
morfologicamente classificada como artigo indefinido.  
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A Apenas I e IV. 

B Apenas II e IV. 

C Apenas II e III. 

D Apenas I e III. 

E Todas as opções estão corretas.  

 

4. Identifique as locuções adjetivas e transforme-as em 
adjetivos. 

a)  Marina gosta de jogos de criança. 

b)  A cantora possui uma voz de anjo. 

c)  O amor de mãe é o mais doce. 

d)  É importante fazermos a higiene da boca.  

e)  Havia pelo de gato por todos os lados. 

 

5. Indique a alternativa em que só aparecem substantivos 
abstratos:  

a)  Pobreza, luto, luz, esperança, espaço, tempo, dia. 

b)  Saudade, amor, esperança, inimizade, pobreza.  

c)  Angústia, amor, luz, inimizade, sol, tristeza. 

d)  Amizade, lábios, felicidade, país, compaixão. 

e)  Beleza, disposição, chuva, inimizade, brisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
1.  

a) passarinhos 
b) feliz 
c) "A" vida, "O" fruto, etc. 
d) "Um" jeito bom 

2.  
a) fracionário 
b) ordinal 
c) multiplicativo 
d) cardinal 

e) cardinal  

f) ordinal 

3. Opção B 
4.  

a) "de criança" - infantis 
b) "de anjo" - angelical 
c) "de mãe" - maternal 
d) "da boca" - bucal 
e) "de gato" - felino 

5. Opção B 

 


