
 

Atividade de Língua Portuguesa 

1- Leia o poema e responda as questões a seguir: 
 
             OS LIVROS 
 
Apetece chamar-lhes irmãos, 
tê-los ao colo, 
afagá-los com as mãos, 
abri-los de par em par,                         
ver o Pinóquio a rir 
e o D. Quixote a sonhar, 
e a Alice do outro lado 
do espelho a inventar 
um mundo de assombros 
que dá gosto visitar. 
Apetece chamar-lhes irmãos 
e deixar brilhar os olhos 
nas páginas das suas mãos. 
 
LETRIA, José Jorge. 
Poetas portugueses de hoje e de ontem. Martins Fontes. 

 
Vocabulário: apetecer: desejar, agradar 
 
Apenas uma das alternativas a seguir apresenta razões para que esse texto seja considerado um 
poema. Assinale-a. 
 
a) O texto está organizado numa única estrofe, em cujos versos é possível notar a presença  de 
algumas palavras que rimam entre si. 
  
b)O título escolhido pelo autor, “Os livros”, e a ausência de versos são marcas de um poema. 
 
c) O texto está organizado em duas estrofes, com o mesmo número de versos em cada uma delas. 
 
d)Há a citação de personagens de histórias infantis, característica obrigatória para a construção de 
qualquer poema. 
 
e)A presença de verbos no modo infinitivo e a ausência de adjetivos são necessárias para a 
composição do poema 
 
2-Releia estes versos do poema: 
 

    Apetece chamar-lhes irmãos, 
   tê-los ao colo, 
  afagá-los com as mãos... 
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Nesse trecho, é possível perceber que o poeta faz uso de um vocabulário específico, procurando 
despertar, no leitor, sentimentos relacionados ao tema desenvolvido no texto. 
Assinale a única informação incorreta, entre as apresentadas a seguir. 
 
a) As palavras utilizadas criteriosamente pelo autor, no trecho, querem despertar naquele que 
lê o poema um sentimento de admiração, quase humano, entre o leitor e os livros. 
 
b) Por meio das palavras escolhidas pelo poeta, nota-se a existência de um sentimento de 
admiração, quase humano, entre o leitor e seus irmãos. 
 
c) As palavras sublinhadas, no trecho, são gramaticalmente classificadas como pronomes e 
referem-se ao substantivo “livros”, presente no título do poema em questão. 
 
d) “Apetece”, no trecho, foi a palavra escolhida pelo autor para indicar algo que se é desejável, 
agradável, em se tratando da relação entre o leitor e a obra literária. 
 
e)No trecho em destaque, existe apenas um verbo no modo infinitivo – “chamar” –, o qual 
pertence à primeira conjugação. 
 
3-  Marque um X na opção em que todas as palavras são substantivos:  
a) rios – velha – tempestades;  
a) Iorque – navios – mar;  

b) sonhar – entrar – navegando  

c) mundo – vida – melhor  
 
4-Leia o informativo abaixo:  
 

 
Retire do texto um substantivo que atenda a cada classificação indicada:  
a) comum e composto: _____________________________________  

b) comum e coletivo: _______________________________________  

c) comum, simples e derivado: _______________________________  

d) próprio: _______________________________________________  
 
5-Complete as frases com substantivos de acordo com a classificação entre parênteses.  
a) Marcos e Luiz têm dois esportes preferidos: ______________________________ e 
_____________________________. (substantivos comuns)  
 
b) Os alunos fizeram um lindo trabalho. A __________________ realmente se empenhou. 
(substantivo coletivo)  
 



c) Na minha opinião, os lugares mais bonitos do Brasil são: __________________________ e 
_______________________________ (substantivos próprios)  
 
6- Relacione as duas colunas, de acordo com a classificação dos substantivos.  
 
(1) Comum                     (      ) Ano  
(2) Próprio                     (      ) Diário  
(3) Composto                (      ) Paris  
(4) Coletivo                    (      ) Passatempo  
(5) Derivado                   (      ) Bola  
 
7- Marque a única opção em que o adjetivo “velho” tem função de substantivo:  
 
a) O seu tio era velho.                                      b) O velho não gostava de jogar damas.  
c) Era um armário velho e empoeirado.       d) Meu tênis velho é o que mais gosto.  
                                           e) Estava muito velho para correr tanto. 

 
8- Leia a tirinha abaixo e responda as questões a seguir: 

 
Com relação ao gênero e a sua estruturação, responda: 
a) Qual é o gênero textual? 
________________________________________________________________________ 
 
b) Qual é o tipo discursivo? 
________________________________________________________________________ 
 
9- Os pedidos de Calvin no primeiro e no segundo quadrinho se direcionavam, provavelmente, a 
quem? 
________________________________________________________________________ 
 
10- O que sugere as formas dos balões no primeiro e segundo quadrinhos? 
_______________________________________________________________________ 
 
11-As palavras “deixe”, “faça”, “venha” expressam ideia de quê? 
 
a) Desejo.     b) Ordem        c) Incerteza.            d) Certeza. 
 
12-Nas frases abaixo as palavras destacadas se referem a quem: 
 
a) “ Faça com que ela chame qualquer um...” (2º quadrinho), _______________________ 
b) “ Não me envergonhe...” (2º quadrinho), ______________________________________ 


