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1. Leia o texto e troque as palavras em destaque por sinônimos:  

 

Surpresa para Laura 

 

Laura tem onze anos e gosta muito da escola onde estuda. Um dia, ao chegar em casa, seus 

pais disseram que ela teria de mudar para uma escola mais ____________(próxima) de sua 

casa. ________________ (Espantanda) com a notícia, a __________ (garota) correu para seu quarto 

e lá _________ (permaneceu) trancada por algum tempo. 

Depois de pensar melhor, Laura ficou mais __________ (tranquila) e ________________ 

(compreendeu) que essa ___________ (alteração) poderia ser interessante, pois além de não precisar 

mais _____________ (tomar) o ônibus, teria a chance de fazer novos amigos e conhecer outros 

professores. 

 

2. Complete o texto com o antônimo das palavras em destaque: 

 

O astrônomo 

 

          Um astrônomo __________ (concentrado) só se interessava por estrelas. Todo ___________ 

(dia) ele saía para estudá-las. 

          Certa noite, caminhava como _________ (nunca) fazia, a cabeça voltada para o céu e os 

olhos __________ (soltos) nas estrelas. ________ (Sim) percebeu um ____________ (raso) poço à 

sua frente. Enquanto seguia, tropeçou e caiu no fundo do poço. 

          — Socorro - gritou ele. ___________ (Ninguém) me ajude. 

          Ficou sentado no fundo do poço, ensopado até os ossos e pedindo ajuda. Um passante, ouvindo 

os seus gritos, espreitou lá de _________ (baixo) do poço. 

    — Ajude-me, por favor - implorou o astrônomo. Eu estava tão __________ 

(desocupado) em mirar as estrelas que não vi este buraco. 

            —A culpa é sua - disse-lhe o passante. Você devia olhar onde pisa. 

       MORAL: de _________ (tudo) adianta ter os olhos postos em coisas elevadas se ignoramos as 

coisas que nos rodeiam. 

 

3. Considerando que as palavras “cestas”, “sestas” e “sextas” possuem pronúncias iguais, 

mas significados diferentes, escreva, com suas palavras, o significado de cada um dos três 

quadrinhos da tirinha abaixo: 
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