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PLANTÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – IV BIMESTRE
1.Leia o texto a seguir para responder as questões.

2-O texto que você leu é uma propaganda que faz parte de uma campanha institucional. Sobre
o que trata essa propaganda? Como você chegou a essa conclusão?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3-Releia estas frases retirada da propaganda que você leu.
Ajude a limpar sua cidade.
Inscreva-se: limpabrasil.com
a) Qual a classe gramatical das palavras destacadas?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Em que modo estão os verbos destacados?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Essas palavras revelam uma atitude dos criadores da campanha. Trata-se de uma atitude
de:
( ) pedido/conselho.
( ) lamento/dúvida.
( ) afirmação.

d) A intenção de quem escreve frases como essas em propagandas é a de:
( ) provocar sentimentos no leitor.
( ) levar o leitor a realizar certas ações.
( ) dar um aviso ao leitor.
Sabemos que o modo imperativo apresenta uma forma afirmativa e uma forma negativa.
e) Reescreva as frases passando-as para a forma negativa do modo imperativo.
Jogue lixo no chão!
__________________________________________________________________________
Faça o que todos estão pedindo.
__________________________________________________________________________
4-Releia a frase e responda as questões a seguir.
O mundo ficou pequeno demais para tanto lixo.
a) Qual tempo verbal foi usado nessa frase?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

b) Reescreva o trecho nos tempos verbais pedidos.
- Futuro:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- Presente:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5- Reescreva a frase, usando os pronomes do caso reto (3ª pessoa), fazendo as adequações
necessárias nas palavras destacada.
- Dona Maria gosta de separar o lixo da sua casa para reciclar. Dona Maria deixa o lixo
separado e organizado para o caminhão recolher.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 Leia o texto a seguir e responda as questões.

6- O que significa a expressão “Let’s do it!”?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7- Qual é o objetivo desse maior movimento mundial?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8- Sublinhe no texto quantos países a campanha já percorreu.

9- Leia o texto acima novamente, retire e escreva:
um adjetivo: __________________
dois substantivos: ____________________ e __________________________
dois verbos: _________________e____________________

10-Separe as sílabas das palavras a seguir e classifique-as de acordo com sua tonicidade.
cidadania
______________________________________________________________________
conscientização
_____________________________________________________________________
então
______________________________________________________________________
percorreu
_______________________________________________________________________
países
_________________________________________________________________________

