
 

 

Tarefa 04 – Professora Lúcia 
  
01. No texto a seguir, foram omitidos os acentos gráficos. Leia-o com atenção e acentue de forma correta as 

palavras que são acentuadas graficamente: 
 

Reciclar o lixo - No mundo - e tambem no Brasil - uma e-norme e variada gama de novas tecnologias surge 
a cada dia, tornando mais viável e barato reciclar materiais descartaveis para possivel reuso. Os avan-ços 
tecnologicos mais expressivos vem ocorrendo exatamente com o maior vilão da temida quadrilha do lixo: o 
plastico. Ele e o detrito de mais dificil degradação na natureza, permanecendo intacto no ambiente as 
vezes por mais de 50 anos. Mas, com criatividade e rigor cientifico, modernas tecnicas de reciclagem ja 
possibilitam a adoção de diversas saidas para esse dilema. Algumas delas são real-mente revolucionarias, 
como a produção de um automovel totalmente construido com materiais reciclaveis e um material 
novissimo chamado “ma-deira plastica”, substitui com maior eficiencia e durabilidade madeiras nobres e 
raras como mogno e peroba. (Revista Globo Ciencia)  

 
02. Acentue as frases seguintes, quando for necessá-rio: 

a)  O bom motorista para seu carro para o pedestre passar. 
b)  Por cautela não vou por sal na comida. 
c)  Como brilha o pelo deste cavalo! 
d)  Pelo sim, pelo não, faço eu o trabalho. 
e)  Pela primeira vez a pela dos carneiros será feita aqui. 
f)  Pelo-me de medo do escuro. 
g)  Aquelas crianças não comem pera, só maças. 
h)  Meus filhos não comem maçãs, só peras. 

 
03. Acentue as formas verbais, se necessário: 

a)  Zagalo mantem o mesmo time para o jogo de domingo. 
b)  Polícia intervem na greve dos metalúrgicos. 
c)  Aposentados mantem a esperança no reajuste.d) Policiais detem três suspeitos de assalto a banco.  

 
04. Justifique a acentuação gráfica das seguintes palavras: 

a)  pântano  
b)  herói  
c)  também  
d)  após  
e) juízes  
f)  açúcar 

 
05. Construa frases com as palavras de cada item.a) sábia/ sabia/ sabiáb) pode/pôdec) pôr/ por 
 


