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QUESTÕES 

 
1. Preencha as lacunas com as contrações ou combinações indicadas entre parênteses. 
 
a) Obedecia cegamente ______ ordens dos superiores. (a + as)  
b) Você assistiu _______ debates ______ candidatos? (a + os / de + os)  
c) Tua mãe não vai gostar de ficar te esperando__________ porta. (em + a)  
d) Costumava oferecer flores __________ sua namorada. (a + a) 

e) Há muitas surpresas _______ caminhos da vida. (per + os)  
 

2. Passe um traço debaixo das contrações e dois traços sob as combinações de preposições com artigos. 
a) Fui a São Luís e resolvi voltar ao museu à tarde. 
b) Cheguei lá ao meio-dia e resolvi voltar de táxi, pois era mais fácil para chegar ao Jardim Botânico.  
c) Tive de voltar para casa a pé numa sexta-feira, 13, porque na cidade onde eu estava, não havia uber. 
d) Eu não sei aonde foram aqueles garotos sem juízo quando andavam pelas ruas escuras! 

e) Após o jantar, dei uma volta pela praça e sentei-me num banco do jardim que ficava sob uma árvore. 

 
3. Em uma das frases, o artigo definido foi empregado erroneamente. Em qual? Justifique. 
a) A velha Roma está sendo modernizada. 
b) A “Paraíba” é uma bela fragata. 
c) Não reconheço agora a Lisboa do meu tempo. 

d) O gato escaldado tem medo de água fria.  
e) O Havre é um porto de muito movimento.   

 
4. Complete a história abaixo com artigos definidos e indefinidos quando necessário. 

 
Somos ______ família feliz. Temos _____ trabalho desejado e ______ casa dos nossos sonhos. Nela temos 

____ quarto grande para nós e outros dois menores para nossos filhos.  Além disso, temos _____ cozinha, 

_____jardim,____ quintal, ____ varanda, entre outras coisas. ______ minha esposa fala muitas línguas porque 
gosta muito de viajar e eu acabei aprendendo algumas, mas prefiro ficar em casa. Semana que vem nós vamos 
passar as férias no país predileto da minha mulher: ___ França! Mas preciso aprender um pouco de francês. 
______ agente de viagens me aconselhou a estudar  ______ língua francesa, pois é muito difícil. Porém, o que eu 
estou detestando é que a viagem vai durar umas 12 horas, ou mais. 

 

O cachorro e sua sombra 
    Um cachorro estava atravessando um rio a caminho de casa, com um pedaço de carne roubada na boca, quando 

viu a sua sombra refletida na água. 

    Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o reflexo para se 
apropriar da outra carne, mas, quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço que já era dele. 

    Moral: A cobiça não leva a nada. 

Fábula de Esopo. Disponível em: <http://metaforas.com.br/o-cachorro-e-sua-sombra>. 

 

5. “O cachorro e sua sombra”. Explique o efeito de sentido obtido pelo emprego do artigo definido no título. 
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