
 

 

Atenção: nas atividades 1, 2 e 3 marque apenas uma opção. 

 

1. Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com x: 

 

(  ) pran__a / en__er / __adrez. 

(  ) fei__e / pi__ar / bre__a. 

(  ) me__erico / en__ame / bru__a. 

(  ) __utar / frou__o / mo__ila. 

(  ) fle__a / en__arcar / li__ar. 

 

2. Há erros de grafia na frase: 

 

(  ) Jornadas de trabalho extensas, exploração da mão-de-obra infantil, despreocupação com o lazer, são 

manchas trazidas pela Revolução Industrial. 

(  )   A extinção de postos de trabalho tem originado, no mundo todo, protestos e movimentos de 

reivindicação de direitos da classe trabalhadora. 

(  )   Para bem avaliar o impacto da modernização de empresas com o uso intensivo da tecnologia, é 

necessário examinar todos os efeitos, benéficos ou não. 

(  )   A expansão da demanda e a consequente geração de lucros são aspectos bem-vindos de investimentos 

tecnológicos, pois ampliam empregos. 

(  )   Condições adverças de trabalho, em prejuíso do disposto nas leis específicas, sempre foram alvo de 

queixas de assalariados. 

 

3. Observe o texto abaixo retirado de uma rede social e assinale a única alternativa CORRETA: 

 

(  ) Pelo excesso de desvios ortográficos é impossível 

compreender o conteúdo da postagem. 

(  ) As palavras "dezocupada", "decho" e "fazer" contrariam 

totalmente a ortografia vigente. 

(  ) Apesar dos diversos desvios de ortografia, acentuação das 

palavras, concordâncias e também da ausência de pontuação a 

postagem atinge sua meta comunicativa. 

(  ) As palavras presentes na postagem "fasso", "decho", 

"geito" e "emdiotas" admitem mais de uma forma de grafia, 

portanto não podem ser consideradas erradas do posto de vista 

gramatical. 

 
*Imagem retirada da internet. 
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4. Leia a fábula com atenção, e depois responda as questões: 

   

A coruja e a águia 

 

              Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. 

              -- Basta de guerra – disse a coruja. O mundo é tão grande, e tolice 

maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. 

              -- Perfeitamente – respondeu a águia. – Também eu não quero outra 

coisa. 

              -- Nesse caso combinemos isso: de ora em diante não comerás nunca 

os meus filhotes. 

              -- Muito bem. Mas como vou distinguir os teus filhotes? 

              -- Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem 

feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já 

sabes, são os meus. 

             -- Está feito! – concluiu a águia. 

             Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que piavam 

de bico muito aberto. 

             -- Horríveis bichos! – disse ela. – Vê-se logo que não são os filhos da coruja. 

             E comeu-os. 

             Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi 

justar contas com a rainha das aves. 

              -- Quê? – disse esta, admirada. – Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha, não se 

pareciam nada com o retrato que deles me fizeste... 

 

Moral da história: Para retrato de filho ninguém acredite no pintor pai. Lá diz o ditado: "Quem o feio ama, 

bonito lhe parece." 

 

(Esopo) 

 

a) Qual a palavra que a coruja usa para se referir aos seus filhotes? E qual foi a usada pela águia para se 

referir aos mesmos? O que isso revela? 

 

b) Por que as personagens aceitam essa manipulação, essa influência de uma sobre a outra? 

 

c) Os diálogos da fábula estão escritos em discurso direto ou discurso indireto? 

 

 

5. Passe os trechos abaixo para o discurso indireto: 

 

 -- Basta de guerra – disse a coruja. O mundo é tão grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer 

os filhotes uma da outra. 

 

 

-- Horríveis bichos! – disse ela. – Vê-se logo que não são os filhos da coruja. 
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