Tarefa 17 – Professora Lúcia
UM PAÍS SUPERLATIVO
Tudo na Rússia é superlativo. Descomunal, o país é duas vezes maior que o Brasil. Espalha-se por dois
continentes e possui 11 fusos horários. Faz fronteira com 14 países e administra cerca de 80 etnias. Sofre com
um inverno espetacularmente rigoroso ao norte, mas apresenta um clima temperado no sul. Para os
interessados em conhecê-lo, a hora é esta. A partir de outubro, o frio é implacável. A temperatura pode chegar
a 50 graus Celsius negativos. A Rússia tem geografia variadíssima, com montanhas, rios caudalosos e até
praias. Está tentando se reerguer econômica e politicamente depois do colapso da União Soviética, há 11 anos.
Mas culturalmente mantém a pose: é a sede do circo de Moscou e da Filarmônica de São Petersburgo. Moscou e
São Petersburgo, aliás, são as cidades mais procuradas pelos turistas. A primeira impressiona pelos imponentes
monumentos e a segunda é considerada uma das mais belas do mundo, com muitas pontes e mansões
deslumbrantes. ÉPOCA. São Paulo: Globo, n. 222, 19 ago. 2002. p. 58.
ATIVIDADES
01. Em que sentido foi empregado o adjetivo superlativo no título do texto?
02. Escreva frases empregando os adjetivos pátrios que correspondem a:
a) Rússia
b) Moscou
c) União Soviética
03. O texto afirma que a Rússia se espalha por dois continentes. Quais são eles?
04. Releia este trecho:
"Para os interessados em conhecê-lo, a hora é esta."
a) Reescreva a frase, substituindo a forma pronominal -lo pelo substantivo que ela representa. Faça as
modificações que julgar necessárias.
b) Em que sentido foi empregada a palavra hora?
c) A palavra interessados, na frase, é utilizada como substantivo, já que vem antecedida pelo artigo os
("os interessados"). Reescreva a frase de forma que o termo seja usado como adjetivo. Faça as
alterações que julgar necessárias.
05. Leia novamente estes trechos:
"A Rússia tem geografia variadíssima, com montanhas, rios caudalosos e até praias."
"Descomunal, o país é duas vezes maior que o Brasil."
Em que grau estão os adjetivos variadíssima e maior?
06. Diga a que substantivos se referem os seguintes adjetivos do texto:
a) horários
b) rigoroso
c) procuradas
07. Transcreva duas locuções adjetivas do texto, indicando o substantivo a que se referem.
08. Por fim, releia mais este trecho:
"Moscou e São Petersburgo, aliás, são as cidades mais procuradas pelos turistas. A primeira
impressiona pelos imponentes monumentos e a segunda é considerada uma das mais belas do
mundo, com muitas pontes e mansões deslumbrantes."
a) Os termos a primeira e a segunda retomam nomes de cidades anteriormente expressos. Quais?
b) Reescreva este trecho, trocando o substantivo cidades por locais. Faça as modificações que julgar
necessárias.

