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7º

Atividades do plantão
1. Relacione as colunas indicando a relação expressa pela preposição em destaque:

a) O sacerdote falou da fraternidade.

(

) matéria

b) A criança estava trêmula de frio.

(

) distância no espaço

c) As tulipas vêm da Holanda.

(

) meio

d) Ganhou uma correntinha de outro.
e) Agiu contra todos.

(
(

f) Esta é a casa de meu pai.
h) Vim de ônibus.

) direção contrária
(

g) Os livros estão sobre a mesa da sala.

) assunto
) instrumento

(
(

) causa
) lugar

i) É uma pessoa rica de virtudes.

(

) posse

j) Como é teimoso! Saiu ao avô.

(

) fim

l) Redigiu os artigos a lápis.

(

) conformidade

m) Saíram para pescar bem cedinho.

(

) delimitação

n) Daqui a dois quilômetros há um bar.

(

) origem

2. Complete os espaços com a forma verbal solicitada entre parênteses:
a) Se não ______________________ tantas injustiças, não _________________ tantas crises sociais. (existir:
pret.imperf.subj. / haver: fut.do pretér.)
b) Com a natureza não _______________ artimanhas. (valer – presente do indicativo)
c) Se lhe __________________, dar-lhe-ei os respectivos nomes. (interessar – futuro do subjuntivo)
d) Sugeri-lhes que __________________________ um reexame da prova. (requerer – pret. Imperf. Subjuntivo)
e) Quando vocês ________________________ o texto, prestem atenção ao ritmo da frase. (rever – fut.subj.)
3. Marque a alternativa onde o verbo está flexionado incorretamente. Em seguida, corrija-o.
a) É possível que eles odeiem a sociedade.
b) A vidente previu importantes acontecimentos do ano.
c) se eles reporem o dinheiro, retiraremos a queixa.
d) Somente hoje eu soube de sua chegada.
e) O móvel não coube no elevador do prédio.
4. Das frases abaixo, indique em que tempo, modo e pessoa estão flexionados os verbos.
a) O professor saiu da sala furioso. _______________________________________________________
b) Considerava indiscutíveis as provas apresentadas. _________________________________________

5.Complete as frases usando a preposição adequada: combinação, contração ou crase, conforme convier:
a) Você foi______ supermercado ontem______ tarde ou ontem______ noite?
b) Não aceite doces____________ mulher. Você precisa cuidar______ seus dentes.
c) Estamos______ casa de velhos amigos.
d) Estavam acostumados______ barulho da cidade ______ noite.
e)Ela mora____________ casa ali______ frente.
f)Meu pai cuida ______ jardim aqui há muito tempo.
g)Dê este casaco ____________ homem ali.
h) A garota segue despreocupada ______ caminho.
6. Ferreira Gullar escreveu um livro de poemas para crianças “Um gato chamado Gatinho” sobre o seu gato. Circule as
preposições (qualquer uma que achar no poema) depois indique a relação de sentido de cada uma.
O Gato é Ingrato?
Dizem que gato
é muito ingrato
e indiferente:
só gosta da casa
não gosta de gente.
Mas é puro boato.
Quem isso inventou
Não gosta de gato.
Pois o nosso Gatinho
tem verdadeiro horror
de ficar sozinho.
Prefere estar junto do dono
ou de alguém que
lhe queira bem.
E se o dono viaja,
fica miando
por ele buscando
por toda a casa.
E quando ele chega fica tão
contente que sai em carreira
pela casa inteira.

