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GABARITO DE
MATEMÁTICA/2007

EXERCÍCIOS - PÁGINA 67

1) A)  4 5/6
B) 43/210
C) 7  29/35
D) 2  23/65
E) 2

2) 75 ANOS
3) C
4) C
5) 24
6) C
7) A
8) B
9) CARLOS - 40 ANOS

ESPOSA - 30 ANOS

TESTES - PÁGINA 67 E 68

1) C
2) B
3) C
4) A
5) B
6) A
7) C
8) D
9)   C
10) D

EXERCÍCIOS - PÁGINA 69

1) A) 0,105
B) 2104
C) 10330
D) 2344,3
E) 0,012

2) A) 10000
B) 0,0240
C) 200000
D) 0,0005433
E) 345
F) 0,03498

TESTES
FAÇA NO CADERNO
PÁGINAS 69 E 70

1) A
2) D
3) B
4) D
5) C
6) A
7) A
8) C
9) C
10) A
11) C
12) C

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 70

1) A) 7000
B) 3500
C) 640
D) 780
E) 92.300
F) 500
G) 5840
H) 60
I) 750

2) A) 3000
B) 500
C) 18100
D) 4.890
E) 4
F) 250
G) 3,750
H) 12,859
I) 400

3) 9,130 kg
4) 375 kg
5) 1.500 kg

6) A) R$ 4,20
B) R$ 6,30
C) R$ 7,56
D) R$ 10,08
E) R$ 21,00
F) R$ 53,76

EXERCÍCIOS
COMPLEMENTARES
PÁGINA 70

1) 20
2) 84.000l
3) 147.450l
4) R$ 8,16

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 71

1) A) – 5
B) + 9
C) – 6
D) + 6
E) – 18
F) + 15
G) – 234
H) + 1000

2) A) + 5
B) – 7
C) – a
D) + x

3) NEGATIVO
POSITIVO

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 71

1) A) + 8
B) + 5
C) – 6
D) – 4
E) + 15
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F) + 17
G) – 20
H) – 19
I) – 25
J) + 23
L) – 49
M) + 60
N) – 90
O) + 90
P) – 100

2) A) + 5
B) + 6
C) + 12
D) +10
E) + 13
F) + 11
G) – 5
H) – 6
I) – 12
J) – 11
L) – 14
M) – 11

3) A) – 41
B) + 46
C) – 50
D) – 112
E) + 210
F) – 789
G) – 350
H) + 337

4) A) + 12
B) – 10
C) + 19
D) – 25

5) A) R$ 6.100,00
B) (–2400)+(–3700) = – 6.100

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 72

1) A) – 5
B) + 2
C) – 4
D) + 7
E) – 12
F) + 15
G) – 42
H) – 56

2) A) + 4
B) + 7
C) – 11
D) + 3

E) – 5
F) 0
G) – 13
H) + 11
I) + 2
J) + 1
L) 0
M) – 5

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 72

1) A) POSITIVO
B) POSITIVO
C) NEGATIVO

2) A) + 40
B) + 40
C) – 40
D) – 40
E) – 27
F) – 27
G) + 27
H) + 27
I) – 70
J) + 70
L) – 70
M) + 70

3) A) + 12
B) – 35
C) – 18
D) + 56
E) – 24
F) + 8
G) + 45
H) – 8
I) + 64
J) – 28
L)+ 36
M) – 14

PÁGINAS 72 E 73

1) A) (-8).(+7)
B) (-1).(-2)
C) (+4).(-6)
D) (–2). (+9)

2) 1

3) A) + 6
B) – 24
C) + 8
D) + 20
E) + 16
F) – 1

G) + 27
H) – 48

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINAS 73

1) A) POSITIVO
B) POSITIVO
C) NEGATIVO

A) + 5
B) – 5
C) + 5
D) – 5
E) + 4
F) – 3
G) – 7
H) + 1
I) – 1

3) A) – 8
B) + 20
C) – 6
D) + 4
E) + 5
F) + 1
G) + 8
H) – 4
I) + 2
J) – 5
L) – 4
M) + 2

4) A) 0
B) – 7
C) 0
D) – 1
E) – 8
F) – 17
G) 0
H) – 1
I) – 80

5) A) + 3
B) – 4
C) – 2
D) + 5
E) + 12
F) + 35
G) + 8
H) + 10
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EXERCÍCIOS
COMPLEMENTARES
PÁGINA 73

1) A) – 500
B) + 1296
C) – 216
D) – 264
E) + 360
F) 0
G) – 180
H) + 240

2) A) – 53
B) + 206
C) + 15
D) + 48
E) – 90
F) 0
G) – 22
H) – 1

EXERCÍCIOS
PÁGINAS 74 E 75

1) C
2) A
3) D
4) A
5) C
6) B
7) D
8) D
9) B
10) D
11) E

EXERCÍCIOS - PÁGINA 76

1) D
2) C
3) C
4) D
5) D
6) B
7) A
8) D
9) C

EXERCÍCIOS - PÁGINA 78

1) B
2) C
3) B
4) C
5) D
6) C
7) B

8) B
9) C
10) D
11) 45, 60 E 75
12) 450, 150 E 100
13) 78, 104 E 91
14) A

EXERCÍCIOS - PÁGINA 79

1) c - e - f - g - i - j - m

2) A) 0,5
B) 0,43
C) 0,328
D) 7,4
E) 1,09
F) 2,005
G) 1,32
H) 0,0003
I) 8,054

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 80

1) A) 0,3
B) 4,5
C) 51,7
D) 213,8
E) 0,57
F) 3,48
G) 16,34
H) 0,328
I) 5,114
J) 2,856
L) 0,4761
M) 1,5238

2) A) 0,09
B) 0,03
C) 0,065
D) 0,047
E) 0,0009
F) 0,0014

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 80

1) A) 4/10
B) 73/10
C) 429/100
D) 674/1000
E) 8436/1000
F) 6837/100
G) 153/10
H) 8/100

I) 13/1000
J) 3409/100
L) 7016/1000
M) 13811/100

2) a - c - d - h

EXERCÍCIOS
FAÇA NO SEU CADERNO
PÁGINA 80

a - c - d - e - j

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 81

1) A) 1,75
B) 1,3
C) 1
D) 3,7
E) 6,3
F) 22,5

2) A) 3,62
B) 9,17
C) 16,71
D) 3,666
E)6,013
F) 13,17
G) 18,15
H) 13,548
I) 5,775
J) 15,641

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 81

3) A) 6,5
B) 4,26
C) 4,44
D) 10,56
E) 2,111
F) 2,329
G) 5,99
H) 7,366

4) A) 6,4
B) 0,43
C) 9,77
D) 1,04
E) 7,96
F) 2,995

5) A) 0,8
B) 1,05
C) 2,13
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E) 6,544
F) 1,193
G) 1,02

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 81

1) A) 3,4
B) 2,0
C) 3,5
D) 0,75
E) 3,0
F) 19,26

2) A) 7,98
B) 0,126
C) 16,422
D) 7,25
E) 2,112
F) 35,2
G) 6,976
H) 8,7672
I) 0,01712
J) 0,012276

3) A) 0,125
B) 0,54
C) 0,12
D) 0,000008
E) 1,176
F) 0,544

4) A) 6,0
B) 9,0
C) 13,2
D) 4,7
E) 6,49
F) 0

5) A) 0,41
B) 0,9
C) 0,59
D) 1,6

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 82

1) A) 47,23
B) 829,6
C) 7435
D) 6490
E) 47,8
F) 3080
G) 700
H) 5

I) 3700
J) 0,46

2) A) 370
B) 58,2
C) 45270
D) 4930

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 82

1) A) 19,30
B) 4
C) 5
D) 3,2
E) 620
F) 1,2
G) 1,8
H) 45,6
I) 310
J) 3,4

2) A) 4,7
B) 5,5
C) 1,59
D) 3,15
E) 0,28
F) 3,7

3) A) 3
B) 0,05
C) 2,56
D) 0,15
E) 12,5
F) 3,2

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 82

1) A) 0,384
B) 4,561
C) 18,29
D) 2,745
E) 0,8434
F) 16,342
G) 4,7819
H) 0,00012
I) 0,007
J) 0,58436

2) A) 0,72
B) 0,065
C) 0,07198
D) 0,012345

EXERCÍCIOS
FAÇA NO CADERNO
PÁGINA 83

1) A) 0,49
B) 0,09
C) 1,44
D) 6,25
E)2,89
F) 70,56
G) 1,331
H) 0,001
I) 0,0225
J) 0,04

2) A) 3,028
B) 7,04
C) 0,68
D) 2,16
E) 0,19
F) 0,01
G) 29,75
H) 1,09

3) A) 0,59
B) 0,35
C) 0,74
D) 0,26

4) 3

TESTES NO CADERNO
PÁGINAS 83 E 84

1) C
2) C
3) B
4) C
5) A
6) B
7) B
8) D
9) A
10) D
11) D
12) D
13) D
14) D
15) C
16) C
17) B
18) B
19) C
20) B
21) A
22) C
23) A
24) C
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GABARITO DE PORTUGUÊS/2007
Páginas 28 e 29 - ORTOGRAFIA
1 - O que é ortografia?
Ortografia é a parte da gramática que trata da

maneira como devem ser escritas corretamente as
palavras.

2 - Preencha as lacunas, usando a letra h nas
palavras que devem ser grafadas com essa letra.

a) hoje;
b) hiato;
c) ontem;
d) história;
e) erva;
f) úmido;
g) humano;
h) higiene.

3 - Nas palavras abaixo, preencha as lacunas,
usando corretamente as letras s ou z.

 a) princesa;
 b) coisa;
 c) francês;
 d) magreza;
 e) poetisa;
  f) deusa;
 g) holandesa;
 h) atualizar;
  i) mesquinhez;
  j) hospitalizar;
  l) saboroso;
m) duquesa;
 n) beleza;
 o) altivez;
 p) camponês;
 q) canalizar

4 - Complete as palavras usando corretamente a
letra x ou dígrafo ch.

a) caixa
b) enxoval
c) mexer
e) faixa
e) enxame
f) mexilhão
g) peixe
h) encher
i) encharcar
j) enxada
l) enchendo
m) encharcado

5 - Reescreva a frase abaixo, corrigindo-a no que
for preciso.

As xícaras de chá tremeram na academia.

6 - Complete as palavras, usando corretamente
as letras g ou j.

a) Naquela viagem ao litoral passamos pelo
posto de pedágio.

b) É necessário que eles viajem ainda hoje.
c) Não sujem a margem.
d) Não esbanjem dinheiro para comprar aquele

relógio.

7 - Em cada frase a seguir, existem palavras gra-
fadas incorretamente. Reescreva as frases, corri-
gindo-as.

a) Gosto muito de sanduíche de mortadela e
de salsicha.

b) O cabeleireiro fez uma viagem a Santa Catarina.
c) Era preciso abolir todos aqueles privilégios.
d) De repente, ele resolveu abandonar a empresa.

8 - Nas frases a seguir, explique o significado
das palavras destacadas.

a) acendeu: pôr fogo
b) ascendeu: subiu

9 - Complete as frases a seguir com a palavra
adequada.

a) Heloísa sempre agia com muita discrição.
b) O feminino de cavalheiro é dama.
c) A empregada guardou os alimentos na

despensa.
d) Pelo último censo, somos mais de cem milhões.
e) O juiz absolveu o réu.

10 - a) Concerto: espetáculo onde são
executadas obras musicais.
b) Conserto: ato de reparar alguma coisa.

11 - Atentando par a grafia, forme palavras de-
rivadas dos verbos abaixo relacionados. Siga os
modelos.

Conceder – concessão
Progredir – progressão
regredir – regressão
Oprimir – opressão
reprimir – repressão
deprimir – depressão
Formar – formação
destruir – destruição
construir – construção

Páginas 30 e 31 - ACENTUAÇÃO
1 - Copie o texto abaixo e acentue as palavras

quando for necessário:
“Então nós pedimos para o Godofredo ensinar

para a gente o código dele. Nós todos ficamos em
volta do Godofredo e ele disse pra gente fazer que
nem ele; ele tocou o nariz com o dedo e nós todos
tocamos os nossos narizes com os nossos dedos;
ele pôs um dedo no olho e nós todos pusemos um
dedo no nosso olho. Foi quando nós todos está-
vamos fazendo que nem vesgo que o Sr. Mosca-
dassopa chegou. O Sr. Moscadassopa e o inspe-
tor de alunos novo, quase um pouco mais velho do
que os grandes, mas não muito, e parece que é a
primeira vez que ele trabalha de inspetor de alu-
nos numa escola. (...)

2 - No grupo das palavras abaixo existem 5 pala-
vras sem acento, identifique-as:

Atrás; mártir; ciência; mórbido; além.



6

Páginas 34 e 35 - SUBSTANTIVOS
1 - paz, coração, vento, tufão, pés, bomba....

2 - Japão

3 - paz e amor

4 - a) pazes
b) revoluções
c) corações
d) chãos
e) mares
f) amores
g) explosões
h) lilases
i) contradições
j) cais

5 - guerra e paz

6 - Na Segunda Guerra Mundial os Estados Uni-
dos jogaram uma bomba sobre as cidades de Hi-
roshima e Nagasaki.

7 - a) a tristeza dos homens
b) a altura dos rapazes
c) a viuvez das mulheres
d) a lembrança do passado
e) a atualização dos dados

8 - a) os guardas-noturnos perderam os
guarda-chuvas

b) as ex-alunas compareceram aos
chás-de-cozinha

c) os vice-diretores encontraram os
vira-latas com os primeiros-ministros

d) os irmãos dos recém-nascidos foram aos
supermercados e compraram
águas-de-colônia, guarda-chuvas,
cachorros-quentes e pés-de-moleque

9 - a) a czarina era uma autêntica dama
b) a nora e a sogra criavam ovelhas e cabras.
c) a juiza e a heroína eram madrinhas das

consulesas.
d) aquele indivíduo conhecia a jornalista

e a estudante
e) a artista era o ídolo da dentista

10 - a) o elenco da novela saiu atrasado
b) a esquadra voltou ao mar
c) o júri se reuniu na sala secreta
d) a banca aprovou o candidato

11 - a) o rapagão/chapelão
b) homenzarrão/dramalhão

12 - a) ilhota/riacho
b) vilarejo/rapagão
c) ruela/casebre/palacete
d) ratazana/saleta
e) burrico/barcaça

13 - b

14 - segundas-feiras

15 - concreto

16 - óculos

17 - feixe

18 - telejornal

19 - concreto - seres propriamente ditos
abstratos - que indicam ações, noções, estado,

qualidade “sentimentos em geral”

20 - a) agressão
b) divergência

21 - a) vieram dois cônsules
b) vieram dois escrivães
c) vieram dois cidadãos/beija-flores
d) vieram dois beija-flores

Páginas 37 e 38 - ADJETIVOS
1 - americano, estranho, imensa e negro

2 - de chocolate/de vidro/de vida

3 - O americano está assustado com a violência
O negro conseguiu seu destaque na sociedade

4 - vida e morte

5 - substantivo feminino

6 - “enquanto se esperava”

7 - a) apaixonado
b) diferente/quente
c) fraco/desdentado/feio
d) lindo/louca

8 - a) os tabeliões corteses falaram com os
escrivães cruéis

b) os cidadãos fiéis usavam blusas
amarelo-escura

c) elas têm mãos ágeis
d) os guardas-noturnos surdos-mudos

usavam ternos azul-marinho e
camisas verde-esmeralda

9 - a) a madrinha honesta conversava com
a dama cortês

b) a consulesa impostora recebeu a heroína atéia
c) a governadora anterior presenteou a

cirurgiã elegante

10 - a) amaríssimo
b) antiqüíssimo
c) beneficentíssima
d) episcopal
e) suína

11 - a) mais - superlativo relativo
b) bastante - superlatio analítico
c) corretíssima - superlativo absoluto sintético
d) menos - comparativo de inferioridade
e) tão/quanto - comparativo de igualdade
f) mais/que - comparativo de superioridade
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12 - a) estatura
b) cargo elevado
c) de idade
d) de longa data

Página 38 - ARTIGOS
1 - a) uma

b) um
c) A
d) um/o

2 - a couve o quilo
a alface o orgulho
os crocodilos as aves
a criança o algoz
o indivíduo a centopéia

Página 40 - NUMERAL
1) Escreva por extenso os numerais e classifi-

que-os:

121º – centésimo vigésimo primeiro.
3/4 – três quartos.
11/12 – onze e doze avos.
36 – trinta e seis.
235 – duzentos e trinta e cinco.
68º – sexagésimo oitavo.
1/2 – meio.
XLIII – quarenta e três.
268 – duzentos e sessenta e oito.
DXIX – quinhentos e dezenove.

2) Reescreva as frases, escrevendo por extenso
os numerais:

a) Esta passagem da Bíblia está no capítulo sete,
versículo dezenove...

b) Estamos no século vinte e um.
c) Na França reinaram Luís Quatorze e

Luiz Quinze.
d) D. Pedro Segundo era filho de D. Pedro

Primeiro, que era filho de D. João Sexto.

3) Dê a classe gramatical de um (a).
a) Moro na Rua Um, número 46. (um – numeral)
b) São Paulo é uma cidade muito grande.

(uma – artigo)
c) Li este livro em menos de uma semana.

(uma – numeral)
d) No jardim há uma rosa vermelha.

(uma – numeral)

Páginas 41 e 42 - PRONOMES
1 - a) que - relativo

eu - pessoal do caso reto
lhe - pessoal do caso oblíquo

b) eu - pessoal do caso reto
me pessoal do caso oblíquo
você - pronome pessoal de tratamento
comigo - pronome pessoal do caso oblíquo

c) eu - pronome pessoal do caso reto
essa - pronome demonstrativo
toda - pronome indefinido
você - preonme pessoal de tratamento
me - pronome pessoal oblíquo
que - pronome relativo
nossos - pronome possessivo

d) me - pronome pessoal oblíquo
que - pronome relativo
onde - pronome relativo

2 - príncipes / duques
reis / imperadores

3 - a) adjetivoa) meu - adjetivo
b) isso - substantivo
c) tudo - substantivo
outra adjetivo
d) sua, sua, minha - adjetivos

4 - a) onde - terra
b) que - samba
c) que - mosca

5 - todo - indefinido
ela - pessoal do caso reto
tudo - indefinido
me - pessoal do caso oblíquo

6 - todo

7 - tudo

8 - a cada dia

9 - resposta pessoal

Página 46 - VERBO
1 - São 9
comer
trincar
morder
mastigar
engolir
mascar
moer
triturar
deglutir

2 - pretérito perfeito - modo indicativo

3 - 1ª conjugação
trincar - mastigar - mascar - triturar
2ª conjugação
comer - morder - moer
3ª conjugação
engolir - deglutir

4 - voz ativa
O sujeito é o agente, isto é, é ele quem pratica

a ação

5 - comeste - trincaste - mordeste - mastigaste
engoliste - mascaste - moeste
trituraste - deglutiste
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6 - comia - trincava - mordia - mastigava
engolia - mascava - moía - triturava - deglutia

7 - comerei morderia
     comerás morderias
     comerá morderia
     comeremos morderíamos
     comereis morderíeis
     comerão morderiam

8 - Presente Indicativo Presente Subjuntivo
mastigo mastigue
mastigas mastigues
mastiga mastigue
mastigamos mastiguemos
mastigais mastigueis
mastigam mastiguem

Imperativo Afirmativo Imperativo Negativo
mastiga tu não mastigues tu
mastigue você não mastigue você
mastiguemos nós não mastiguemos nós
mastigai vós não mastigueis vós
mastiguem vocês não mastiguem vocês

9 a) Compra aqueles objetos.
b) Sai de casa hoje.
c) Chega muito tarde.
d) Lê esta revista.
e) Escreve aquela carta.

10 a) Não volte imediatamente para casa
b) Não receba as flores que lhe dou
c) Não tranques aquela porta.
d) Não ponhas os livros no armário.
e) Não retorne por aquela estrada.

11 a) Era necessário que nós cantássemos.
b) Era necessário que nós aplaudíssemos.
c) Era necessário que nós puséssemos...
d) Era necessário que nós trouxéssemos...
e) Era necessário que nós entregássemos...

12 a) Quando eu cantar... nós cantarmos...
b) Quando o nós pusermos...
c) Quando nós trouxermos...
d) Quando nós virmos...
e) Quando nós viermos...

13 a) passiva
b) passiva
c) reflexiva
d) ativa
e) reflexiva

14 - Frases com verbos terminados em: r, ado, ndo.

15 - ouça, espere, deixe, brinque, venha, faça, aja.

16 - ouça - 2ª singular
espere - 3ª singular
deixe - 3ª singular
brinque - 3ª singular
venha - 2ª singular
faça - 3ª singular
aja - 3ª singular

17 - dormir
sentado
provado
queimar
pensar

Página 48 - ADVÉRBIOS
1 - sempre tempo

na frente - lugar

2 - a) Meus pais chegaram à noite.
(de manhã, à tarde)
b) A aluna respondeu com correção às
perguntas.
c) O menino atravessou a rua com pressa.
d) Paulo foi ao exterior.

3 - a) profundamente gratos (adjetivo)
b) muito bem (advérebio)
c) menos bonita (adjetivo)
d) bem depressa (advérbio)
e) saiu rapidamente (verbo)

4 - a) já - tempo
b) não - negação
c) sorrateiramente - modo
na sala - lugar
d) muito - intensidade

Página 49 - PREPOSIÇÕES
1) a) de, a, em frente de

b) a senhora (a=artigo)
passar a esta... (a= preposição)

2) a) com - modo / de - lugar
b) contra - oposição / de - posse
c) de - posse / perto de - lugar
d) de - assunto / em (naquela) - lugar
e) até - tempo
f) de - matéria

3) a) frse com a preposição “sem”
b) frase com a preposição “de”
c) sob
sobre
d) Clara passeava no jardim (em+o)

4) resposta pessoal

Páginas 51 e 52 -
CONCORDÂNCIA VERBAL
E CONCORDÂNCIA NOMINAL

1 - a) chegaram
b) faltaram
c) aconteceram
d) restam
e) bastam



9

2 - a) resolvi
b) resolveu
c) pagamos
d) pagou
e) havia
f) existem
g) devia
h) devem
i) fez
j) vai

3 - a) chegaram
b) é
c) são
d) são eles
e) sucederam
f) chegamos
g) deve
h) pode
i) são

4 - a) péssima
b) adequada
c) oportuno
d) proibida
e) proibida
f) anexas
g) inclusos
h) mesma
i) obrigada

5 - a) meia
b) meio
c) meio
d) meio
e) meia

6 - a) bastantes
b) bastante
c) bastantes
d) bastantes
e) bastante

7 - a) próprios
b) pertencem/objetos
c) vierem
d) se preocupa/seus projetos
e) meio
f) são precaríssimas
g) têm
h) deve/faz
i) faltavam/a indústria/carros

Páginas 54 e 55 - PONTUAÇÃO
1) As ruas estavam desertas. O silêncio era um

fantasma pronto para atacar.
O asfalto molhado brilhava como um imenso rio

negro.O som de meus passos era o único sinal de
vida naquele mar de agonia.

2) a) O juízo de Deus será em um só lugar;
o juízo dos homens será em todos os
lugares; julgam-vos na casa e julgam-vos
na praça...
b) A morte faz insensível a quem mata; o amor,
insensível a quem ama
c) Poucos falam e muitos ouvem; poucos
ordenam e muitos obedecem; poucos têm
o poder, mas muitos detêm a força.

3) a) Do alto avistávamos a casa da fazenda, os
bois no pasto, as galinhas ciscando, perto da
casa planícies verdes e uma montanha ao
longe.iscando  perto da casa, planícies
verdes e uma montanha ao longe
b) No aeroporto, bastante cheio, chegamos
às oito.
c) Desligado o rádio, o quarto caiu num
silêncio assustador.
d) O ônibus suspira fundo, diminui a marcha
encosta à direita, pára.
e) Fique atenta, pois a fase é tensa e meio
desgastante.
f) Antes de comprar analise, compare,
informe-se.
g) É preciso, antes de tudo, entender o que
aconteceu com ele
h) A comida está na mesa, filho!

4) João-de-barro é um bicho bobo, que ninguém
pega, embora goste de ficar perto da gente; mas de
dentro daquela casa de joão-de-barro vinha uma
espécie de choro fazendo tuim, tuim, tuim...

5) Verde claro, verde escuro, canteiro de flores,
arbusto entalhado e de novo; verde claro, verde
escuro, imenso lençol gramado, lá longe o palácio.
Assim o jardineiro via o mundo todda vez que le-
vantava a cabeça.

6) Os textos já foram parcialmente corrigidos na
digitaçao, por isso vamos anulá-la.

7) a) indica a omissão de um termo (janela)
b) separa termos de uma mesma função
sintática.
c) separa o aposto
d) separa o vocativo
e) separa termos paralelos de um provérbio.

8) a) vírgulas separando o aposto (nosso irmão
nordestin)estino)
(,) mas... Separando orações coordenadas
adas sindéticas adversativas(.) frase
declarativa
b) (:) são usados antes de uma enumeração
(,)s separam palavras com a mesma função
 sintática
(.) frase declarativa

9) Resposta pessoal
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Página 56 - CRASE
1) A moça me disse ontem que a lua estava lin-

da. À noite me telefonou e me animou a chegar à
janela.

2) Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à
noite, uma noite de vento e chuva , tanto lá quanto
aqui.

3) À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mos-
trou-se satisfeita, dando a impressão de que já es-
perava a entrega do volume.

4) Perguntei por que não tinha ido à escola, res-
pondeu que não ia mais, e me contou a história do
cavalo. Disse que não ia mais à escola porque es-
tava resolvida a fugir.

5) O homem já estava solto, graças à interven-
ção do cônsul holandês, a quem ele se fez compre-
ender com meia dúzia de palavras holandesas.

6) Levantava cedo, tomava seu café com leite e
saía às pressas para a rua. Voltava, às vezes, meia
hora depois. No jantar era o primeiro a chegar à
mesa.

7) Caminhava passo a passo à procura de um
lugar onde pudesse estar à vontade.

8) Perguntou a ela, à meia voz, se estava dis-
posta a contar as novidades às colegas.

9) a) Entreguei o recado àquela pessoa.
b) O livro de que preciso está naquela mesa.

(não há possibilidade de usar àquela)

Página 58 - REGÊNCIA
1) a) aspirava = respirava.

b) aspiramos = desejamos, pretendemos.
c) assistimos = vimos ou estivemos presentes
d) assistiu = prestou assistência
e)  quero = desejo
f) quero = estimo
g) visamos = temos em vista
h) visou = mirou

2) a) O trem chegou muito cedo a Sorocaba.
b) Depois do jantar foram ao cinema.
c) Lúcia gostaria muito de namorar Paulo
d) Prefiro muito mais praia a campo.
e) Ele nunca obedecia ao professor.
f)  Nós simpatizamos com a orientação
    da diretora.
g) Esqueci os documentos.
h) Nunca perdoarei ao homem que me
    magoou.
i) No Municipal assisti a uma ópera de Verdi.
j) Aquele jogador ainda aspira a uma vaga
   na seleção.
l) Aquelas pessoas visavam aos seus
   próprios interesses.
m) Prefiro mais aspirar a uma posição
     honesta a ficar aqui.

3) a) O filme a que assisti foi muito bom.
b) O cargo a que aspiramos é disputado
     por todos.
c) A que filme você pretende assistir esta noite?
d) Este é o cargo a que ele visava
    ansiosamente.
e) A que você aspira nesta vida?

4) a) com
b) a
c) de
d) para
e) a
 f) de
g) a
h) a

5) a) Este é filme a que o aluno assistiu.
b) Este é filme de que o aluno gostou.

6) a) São opiniões a que aspiro.
b) São opiniões de que duvido.;

7) a) É autor de cuja obra gosto.
b) É autor com cuja obra simpatizo.
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Página 59 - texto 3
NAS TRILHAS

1) Quem  conta a história é o Uai, um cavalo.
“Ih, cavalo novo no pasto. Será que vai me subs-

tituir?”

2) Uai (narrador), Tchê, Tchau,

3) Puxa a charrete de seu Manuel, a qual faz pas-
seios com grupos de pessoas, geralment, crianças.

4) Porque é sábado e férias escolares.

5) Segundo o Uai, seria relinchando...

6) Resposta pessoal
Página 59 - texto 2
HOMO LUDENS

( HUIZINGA< JOHAN)

Respostas

1) - Atividade lúdica é relativa a brincadeiras sem
visar o lucro material.

2) - No texto: “Convidam-se uns aos outros para
brincar mediante um certo ritual de atitudes e ges-
tos. Respeitam a regra que os proíbe de morderem
ou pelo menos com violência, a orelha do próximo.

3) - O autor se refere com o pronome esta, à
atividade lúdica, isto é , o jogo.

4) - O jogo é considerado mais antigo do que a
cultura, pois no próprio reino animal , ele já é prati-
cado de maneira natural.

5) - Segundo o autor, a civilização humana não
acrescentou característica essencial alguma à idéia
geral dos jogos, estabelecidas pelos animais.

Página 59 - texto 1
O LANÇAMENTO DO
TORRE DE BABEL

(Veríssimo, Luís Fernando)

Respostas

1) - a) papiros – planta utilizada pelos egípcios
 na escrita.
b) - ázimo – sem fermento
c) - Núbia – natural da Núbia (África)
d) - cântaros –vaso de barro para água

2) - O texto faz referência a uma época antes de
Cristo,a construção da Torre de Babel, pelos cris-
tãos que queriam chegar ao céu.

O autor fez uso da história bíblica,criando um tex-
to de humor a partir do nome dado ao edifício  em
seu lançamento O Torre de Babel.

3) - a) - Essa oração se encontra na voz verbal
passiva analítica.
b) - As circunstâncias que exprimem
“com grande estardalhaço” e “nos principais
 papiros da época”  são: - modo e lugar.

4) - a) - Exprime circunstância de causa.

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
6) - Elementos essenciais do jogo humano pre-

sentes no jogo animal:
- Convidam-se os parceiros
- Respeitam as regras
- Sentem imenso prazer e divertimento.

7) - O jogo é uma atividade lúdica existente numa
cultura antiga humana e muito antes no reino ani-
mal. Trás prazer e divertimento. Claro, como o ho-
mem é um ser pensante criou outras formas mais
complexas, verdadeiras competições, belas repre-
sentações destinadas a um público.
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Página 61 - texto 1
“DE CHICLETES, TRATADOS...”

 
1. Alternativa c

2. É que para consumo, sem fins terapêuticos,
as pessoas compram o produto no mercado negro,.
Sendo assim, os preços internos não têm  controle,
não são  pagas taxas de importação, logo, o produ-
to é contrabandeado

3. Aos grandes produtores de chicletes das mul-
tinacionais globalizadas

4. Cingapura é conhecido assim por essa pala-
vra apresentar dupla tradução: “agradável” e “mul-
ta”, referindo-se, portanto, ao que acontece àque-
les que desobedecem, cometendo os atos proibi-
dos: São multados e multas geram dinheiro. Não é
à toa que o minúsculo país é rico.

5. As outras restrições são: soltar fogos de artifí-
cio e dar a descarga várias vezes.

6. Soltar fogos num espaço tão pequeno como
Cingapura resultaria num incêndio. Dar a descarga
várias vezes iria contra  a luta do país em se tornar
auto-suficiente até 2015. Então, as restrições são
justas, porém, as pessoas se tornam muito vulnerá-
veis diante delas...

7. Essas restrições têm motivação econômica.m
mais que educativa. Existe realmente a punição fí-
sica, mas somente para crimes graves como o tráfi-
co de drogas.

Página 63 - texto 4
A ESTRANHA  PASSAGEIRA

(Ponte Preta, Stanislaw)

Respostas

1) - A passageira é chamada de “estranha” pelo
modo de agir ao entrar no avião.

“... entrou sobraçando um monte de embrulhos,
que segurava desajeitadamente.Gorda como era ,
custou a se encaixar na poltrona...”

2) - Três situações mostram a má-educação da
passageira:

- fazia perguntas aos berros
- “Uai... as necessidades neste saquinho?”
- Olhava para trás, olhava para cima, mexia

na poltrona e quase levou um tombo...

3) - A passageira apresentava pouca cultura e,
isto é justificável pelas perguntas que fazia.

     -“Quem é essa tal emergência que tem uma
porta só?”

4) - Os passageiros por educação, não deveriam
rir da situação, porém, acredito que por mais que fos-
sem educados,num momento ilário como esse,não
agüentaram e acabaram agindo dessa forma.

Páginas 61 e 62 - texto 2
“OS IRMÃOS DE ADÃO E EVA”

1. São comparados por se parecerem
com macacos.

2. O autor deseja fazer referência ao tempo pas-
sado, em que os homens tinham a aparência de
macacos e se preocupavam unicamente com sua
defesa.

3. Devido ao fato dos hobbits serem descenden-
tes do Homo erectus africano, nosso ancestral dire-
to.

4. Devido ao fato dos hobbits terem aparência
mais próxima dos macacos que do homem.

Página 62 - texto 3
CÃO! CÃO! CÃO!

Respostas

1) - A expressão do texto que comprova que se
trata de um cão vira-lata é “de raça indefinida.”

2) - Sorriso amarelo expressa um sentimento de
desagrado disfarçado para não ofender o suposto
dono do cão, o amigo visitante.

3) - O dono da casa estranhou que o amigo trou-
xesse o cão, porque não se viam há muito tempo e
ninguém leva um cão para fazer uma visita.

4) - O dono da casa, mesmo irritado, fingia ignorar
o animal para não ser desagradável com o amigo.

5) - O amigo visitante também fingia ignorar o
cão, pelo mesmo motivo do dono da casa, não
desagradá-lo ou ofendê-lo.

6) - Esse tipo de texto, pelas suas características
de extrair uma moral, podemos citá-lo como fábula.

7) - O tempo da ação aparece personificado em:
“O tempo passou pela conversa...”

8) - Concordo plenamente com a moral apresen-
tada, porque vimos no texto, que os amigos estavam
efusivos pelo reencontro e a presença do cão, tor-
nou desagradável esse momento, deixando-os tris-
tes e amargurados. Se ao abrir a porta, tivessem es-
clarecido de quem era o cão, não teriam tanto desa-
grado e o seu reencontro teria um final a contento.


