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1. Leia a notícia a seguir. 

Cantora adolescente que gravou música para novela do SBT quer lançar CD   
 

      A cantora Lays Queiroz, de 14 anos, moradora de Sorriso, está se preparando para lançar o 

primeiro CD. De acordo com o pai, Paulo Queiroz, a gravação da música “O Close”, tema da novela 

Carinha de Anjo, do SBT, tem alavancado a carreira da jovem, que sonha, agora, com outros passos. “A 

intenção é gravar o CD. A Fátima Leão (cantora e compositora goiana) escreveu uma música para ela, 

que deverá entrar neste álbum. A cantora sertaneja Marília Mendonça também se dispôs a gravar 

alguma canção junto com ela, porque a mesma ficou sabendo do talento de Lays” afirmou o pai, ao Só 

Notícias. 

A carreira de Lays começou a decolar em 2015, no segundo bimestre do ano, quando o cantor e compositor 

Serginho Pinheiro, primeiro lugar nas paradas, que é amigo da família, esteve em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de 

Sinop), onde a jovem nasceu e morava, até então. “Ela sempre gostou de cantar, desde os sete anos de idade. O 

Serginho escutou, gravou uma música e mandou para o Arnaldo Saccomani (produtor musical). Ele entrou em contato no 

ano passado e demonstrou interesse na gravação de uma música para a novela”, explicou o pai. 

A canção, hoje interpretada por Lays, foi composta em 2005, pelo próprio Sérgio Pinheiro, em coautoria com 

Carlos Randall e Zéo Moreira. Na novela, a versão cantada pela jovem embala muito o romance do casal Gustavo Larios e 

irmã Cecília. Para Paulo, a cantora mirim deve começar a ganhar ainda mais visibilidade nos próximos meses. “O CD da 

novela está para sair e, quando isso acontecer, ela vai começar a se apresentar em programas do SBT. Há ainda algumas 

conversas com os diretores da novela para que ela grave outra música”. 

            Em abril deste ano, Lays Queiroz gravou um videoclipe em São Paulo (SP), interpretando a canção da novela. No 

Youtube, já são mais de 5,2 mil visualizações. 

www.sonoticias.com.br 

  Agora, faça o que é proposto a seguir. 

a) O texto que você leu apresenta característica do gênero textual notícia. Escreva duas características referentes a esse 

gênero. (0,3) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Notícia é um gênero textual, a sua principal finalidade é deixar o leitor e o expectador informados. A 

notícia é constituída de: manchete, título auxiliar, lide e o texto em si. 

http://www.colegiocpi.com.br/
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 b) Qual é o fato divulgado  no texto? Escreva-o. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c)  De acordo com o texto, a partir de quando a carreira de Lays começou a ter destaque? 0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

d) O que representa as aspas presentes no primeiro parágrafo da notícia? Justifique sua resposta. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Verbo é a classe de palavras que apresenta o maior número de flexões, o que explica sua importância na língua 

portuguesa, pois suas flexões indicam uma série de fenômenos e processos que estruturam o pensamento. De acordo 

com essa informação, leia o fragmento e faça o que se pede: 

O Serginho escutou, gravou uma música e mandou para o Arnaldo Saccomani (produtor musical). Ele entrou em 

contato no ano passado e demonstrou interesse na gravação de uma música para a novela”, explicou o pai. 

 

a) Escreva todos os verbos presentes no fragmento. (0,6) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Indique a pessoa e o número dos verbos presentes no trecho. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Todos os  verbos presentes no fragmento lido indicam _________________________________ (ação, estado ou 

fenômeno da natureza). (0,2) 

 

3. Ainda sobre verbos, faça o que é sugerido a partir do trecho a seguir. 

 A Fátima Leão (cantora e compositora goiana) escreveu uma música para ela, que deverá entrar neste álbum. 

 

a) Os verbos em negrito indicam qual tempo verbal? (0,2) 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) O verbo sublinhado no trecho pertence a 1ª conjugação -AR. Nas linhas a seguir, conjugue-o no tempo verbal 

PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO. (0,6) 

Eu _____________________                    Nós _____________________________ 

Tu _____________________                    Vós _____________________________ 

Ele _____________________                    Eles ____________________________   

 

4. Numeral é a palavra que representa ou indica um algarismo. Eles podem se classificar em cardinal, ordinal, 

multiplicativo, fracionário e coletivo. De acordo com essas informações, leia o trecho e faça o que se pede. 
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 A carreira de Lays começou a decolar em 2015, no segundo bimestre do ano, quando o cantor e compositor 

Serginho Pinheiro, primeiro lugar nas paradas, que é amigo da família, esteve em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de 

Sinop). 

 

a) Circule os numerais presentes no trecho.(0,4) 

b) Agora, transcreva e classifique os numerais que você circulou no item a. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c. Retire do trecho um exemplo de numeral coletivo. Explique porque ele é coletivo. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Muitas vezes o artigo indefinido “um” pode ser confundido com o numeral cardinal. De acordo com o que você 

aprendeu, leia o trecho a seguir e faça o que é solicitado. 

Em abril deste ano, Lays Queiroz gravou um videoclipe em São Paulo (SP), interpretando a canção da novela. No 

Youtube, já são mais de 5,2 mil visualizações. 

 

 A palavra em negrito é classificada como artigo ou numeral? Explique sua resposta. (0,5) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Existem várias formas de diferenciar a maneira exata de utilizar os porquês. Relembre e explique o uso correto dessas 

palavras. 

  A cantora sertaneja Marília Mendonça também se dispôs a gravar alguma canção junto com ela, porque a mesma 

ficou sabendo do talento de Lays” afirmou o pai, ao Só Notícias. 

 

a) Explique o uso do porque em negrito no trecho. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Elabore uma frase usando cada um dos porquês a seguir. (0,3) 

 Por que: _________________________________________________________________________________ 

 Porquê: __________________________________________________________________________________ 

 Por quê: __________________________________________________________________________________ 

 

7. Você já deve ter notado que as palavras mal e mau, apesar de serem escritas de forma diferente, possuem a mesma 

pronúncia. Por isso, é preciso atenção ao usá-las. Leia a tirinha para responder o que se pede. 
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a) Explique o uso da palavra mau presente no último quadrinho. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Escreva uma outra frase usando mal e justifique o seu uso. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Em narrativas, é importante marcar o lugar e o tempo em que acontecem os fatos. Para isso, são utilizadas diversas 

circunstâncias, seja de tempo, lugar, intensidade, etc. A essas circunstâncias damos o nome de advérbio. Leia o trecho a 

seguir. 

     A canção, hoje interpretada por Lays, foi composta em 2005, pelo próprio Sérgio Pinheiro, em coautoria com 

Carlos Randall e Zéo Moreira. Na novela, a versão cantada pela jovem embala muito o romance do casal Gustavo Larios e 

irmã Cecília. Para Paulo, a cantora mirim deve começar a ganhar ainda mais visibilidade nos próximos meses. 

 

a) Transcreva os advérbios presentes no trecho acima. (0,4)  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Quais circunstâncias eles indicam? (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Quais os termos que foram modificados pelos advérbios encontrados? (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

9. É comum as pessoas se confundirem na hora de usar as palavras onde e aonde ou mas e mais. Para evitar que isso 

aconteça, você precisa ter um bom domínio de ortografia. Observe o trecho e faça o que se pede. 

     A carreira de Lays começou a decolar em 2015, no segundo bimestre do ano, quando o cantor e compositor 

Serginho Pinheiro, primeiro lugar nas paradas, que é amigo da família, esteve em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de 

Sinop), onde a jovem nasceu e morava, até então. 
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a) Justifique o uso da palavra destacada no trecho.(0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Poderíamos substituir a palavra onde em destaque no trecho por aonde? Explique sua resposta.(0,4) 

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

c) Leia a frase a seguir e explique o emprego da palavra sublinhada.(0,4) 

 Ela gravou um CD, mas não fez muito sucesso. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Concordância verbal é a relação estabelecida entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito é flexionado, o verbo também 

deve ser. Portanto, o verbo deverá sempre concordar com o sujeito. 

A carreira de Lays começou a decolar em 2015, no segundo bimestre do ano, quando o cantor e compositor 

Serginho Pinheiro, primeiro lugar nas paradas, que é amigo da família, esteve em Peixoto de Azevedo. 

 

a) Circule o núcleo do sujeito da frase sublinhada e, em seguida, classifique-o como simples ou composto. (0,4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Qual verbo do trecho está concordando diretamente com o núcleo do sujeito? Explique sua resposta. (0,3) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 É possível afirmar, portanto, que sujeito e verbo estão em: (0,2) 

                 (      ) concordância.       (     ) discordância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


