Tarefa 18 – Professora Lúcia
PRIMEIRO ANO
Texto para as atividades de 1 a 16.
"O Parque Nacional da Serra do Cipó é um dos mais conhecidos e frequentados de Minas Gerais.
Recebe todos os anos milhares de visitantes que se deliciam com sua natureza florida. A grande maioria
desses turistas, entretanto, nem desconfia que se percorressem mais uns 70 quilômetros adiante pela
mesma estrada, em direção ao Norte, iriam descobrir um outro lado da Serra do Cipó, ainda mais
surpreendente e, o que é melhor, pouquíssimo explorado. Só para agitar a curiosidade, basta dizer que
naquelas paragens situa-se a mais alta cachoeira de Minas Gerais, a terceira maior do Brasil, com 273
metros de altura, num vilarejo conhecido como Tabuleiro. Como se não bastasse, essas montanhas ainda
escondem muitas outras quedas-d'água, rios de águas cristalinas, além de monumentos naturais de pedra,
gente pacata e hospitaleira e um pouco de história no preservado casario colonial de Conceição do Mato
Dentro, a principal cidade da região."
OS CAMINHOS DA TERRA. São Paulo: Azul, n. 8, ago. 2002. p. 66.

ATIVIDADES
01. Releia este trecho:
"A grande maioria desses turistas, entretanto, nem desconfia que se percorressem mais uns 70
quilômetros adiante pela mesma estrada, em direção ao Norte, iriam descobrir um outro lado da Serra do
Cipó, ainda mais surpreendente e, o que é melhor, pouquíssimo explorado."
a) Reescreva esse trecho, substituindo o termo em destaque por Os turistas. Faça as modificações que
julgar necessárias
b) A que termo se refere a palavra pouquíssimo?
02. Leia novamente:
"O Parque Nacional da Serra do Cipó é um dos mais conhecidos e frequentados de Minas Gerais."
Os adjetivos conhecidos e frequentados estão no plural. Por quê?
03. Em que grau se encontra o adjetivo alta no trecho a seguir?
"[...] naquelas paragens situa-se a mais alta cachoeira de Minas Gerais [...]"
04. Reescreva o trecho a seguir, substituindo gente por habitantes e cidade por município. Faça as
modificações que julgar necessárias.
"Como se não bastasse, essas montanhas ainda escondem muitas outras quedas-d'água, rios de águas
cristalinas, além de monumentos naturais de pedra, gente pacata e hospitaleira e um pouco de história no
preservado casario colonial de Conceição do Mato Dentro, a principal cidade da região."
05. Construa duas frases para cada adjetivo, associando-o aos substantivos indicados entre parênteses.
a) Florido (jardim, recantos)
b) Surpreendente (lugares, viagens)
c) Explorado (florestas, lugares)
d) Preservado (mata, rios)
06. Observe o título de um artigo publicado na edição número 4, de setembro de 2002, da revista Scientific
American Brasil:
"Os ricos mais ricos e os pobres mais pobres"
Diga a que classe de palavras pertencem as palavras ricos e pobres.

