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VERÔNICA 

 

ATIVIDADE DE RECUPERÇÃO DE PORTUGUÊS 

01. Leia este anúncio para responder às questões propostas. 
 

 
a) O que divulga a propaganda? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) O que há em comum entre a imagem e o texto? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
c) A quem se dirige o anúncio? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
d) Para convencer os leitores, os anunciantes utilizam estratégias especiais. Qual foi a estratégia utilizada neste anúncio?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
02. Leia esta reportagem para responder às questões propostas. 

Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples 

Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas 

do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato.  

São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de 

liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a 

enxada e descobrir um novo modo de sobreviver.  

Para a mineira Manuella Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e, 

finalmente, experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro Hugo Ruax. “O nascimento do 

Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores 

consumistas e da loucura da cidade”, diz a fotógrafa e jornalista. [...]  

O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba (PR), onde residiu nos 

últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no Sítio Serra Dourada em Delfim Moreira, no extremo 

sul de Minas Gerais. [...]  

[...] Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano”, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder 

trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. 
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a) Identifique o assunto do texto. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

b) Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo: 

(   ) “[...] um certo conforto na cidade [...] 

(   ) “[...] a correria [...]” 

(   ) “[...] falta de liberdade [...]” 

(   ) “[...] o trânsito [...]” 

c) O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique-o. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

d) De acordo com a entrevistada Manuella Melo Franco, “O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo”. Ela se refere a que 

desejo? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
03. Releia um trecho da reportagem. 

“Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas 

do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato.”  

I. O trecho foi dividido em quantos períodos? 
________________________________________________________________________________________________________I
I. Escreva quantas orações existem em cada um dos períodos. Justifique.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________I
II. Classifique os períodos desse trecho.  
________________________________________________________________________________________________________ 

04. No segmento “[...] para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no Sítio Serra Dourada em Delfim Moreira [...]”, a 

preposição sublinhada exprime a noção de: 

a) causa 

b) lugar 

c) direção 

d) finalidade  

05. Leia a tira abaixo. 

 

 

A fala da personagem no primeiro quadrinho “[...] que me ame, que me compreenda, que me entenda e seja [...]” apresenta o 
mesmo tempo e modo verbais. Qual é o tempo e qual é o modo desses verbos? 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
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06. Escolha uma das formas verbais mencionadas na questão anterior (06) e preencha os espaços a seguir com a conjugação no 
pretérito imperfeito do subjuntivo. 
_____ eu ____________________ 
_____ tu ____________________ 
_____ ele/ela/você/a gente ____________________ 
_____ nós ____________________ 
_____ eles/elas/vocês ____________________  
 

07. Observe os verbos em destaque no trecho a seguir:  

“Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas 

do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato.”  

Forme o imperativo afirmativo da primeira forma verbal (trocar) e o imperativo negativo da segunda forma verbal (viver). 

Trocar                                                                                                                Viver 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

08. Entre parênteses, aparecem dois pronomes demonstrativos. Escolha o que preenche corretamente a lacuna: 
a) Não me preocupa _______________ mancha que tenho no rosto. (esta – essa) 
b) Marcela, é bom _______________ livro que está com você? (este – esse) 
c) Ricardo, é seu _______________ caderno aí perto de sua carteira? (esse – aquele) 
d) Tatiana, _______________ guarda-chuva lá no canto é seu? (esse – aquele) 
 

09. Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo pronome pessoal oblíquo correspondente.      

a) Escrevi as cartas com capricho. 

________________________________________________________________________________________________________

b) Preciso deixar as roupas na costureira. 

________________________________________________________________________________________________________

c) Leandro fez o trabalho sozinho. 

________________________________________________________________________________________________________

d) Levem as meninas ao colégio. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Os pronomes possessivos meu – teu – nosso – vosso e variantes provocam, em determinadas situações, algumas confusões 
no momento de identificar quem é o possuidor do objeto. (0,3)  
Observe o período a seguir: 
 A dona da chácara e o caseiro convidaram as crianças para usarem suas bicicletas como meios de transporte.     

O pronome em destaque gerou mais de uma interpretação, pois não é possível identificar de quem seria o possuidor da bicicleta. 
Reescreva o período trocando o pronome para que a bicicleta seja do caseiro. 
 A dona da chácara e o caseiro convidaram as crianças para usarem ______________________________ como meios de 

transporte.   

Bom trabalho! 


