
 

 

Tarefa 20 professora Lúcia 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 01 e 02. 
 

 
QUINO. Mafalda 1. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 25. 

 
01. O pai de Mafalda fica aborrecido com o que ele presencia quando está saindode casa. 

a) O que deixa o pai de Mafalda aborrecido? 
b) O que ele gostaria que a filha fizesse em relação às amizades? 
c) O terceiro quadrinho apresenta uma cena que leva o pai de Mafalda a fazeruma reflexão. Descreva a 

cena e explique que reflexão ela provoca no pai. 
 
02. O pai de Mafalda usa diferentes artigos associados ao substantivo amiguinhas. 

a) identifique esses artigos e classifique-os. 
b) explique o uso desses diferentes artigos para determinar o substantivo amiguinhas nas duas situações. 

 
Leia atentamente a tira a seguir para responder às questões 03 e 04. 

 
BROWNE, dik. Hagar. Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 jan. 2002. 

 
03. No primeiro quadrinho da tira, o substantivo pato está determinado por umartigo. 

a) identifique esse artigo e classifique-o. 
b) No contexto da tira, o que explica o uso desse artigo? 

 
04. No segundo quadrinho da tira, há duas ocorrências do termo um: “Minha cabeçapode parecer um ovo. Mas 

não é um!”. 
a) Como esse termo é classificado na primeira ocorrência? Explique. 
b) Na segunda ocorrência, esse termo pode ser classificado da mesma forma? Explique. 

 
05. Que diferença se estabelece entre as seguintes ocorrências da palavra o? 

Como o pode alcançar o entendimento... 
Padre Antônio Vieira. Em Roma, na igreja deSanto Antônio dos portugueses. Ano de 1670. 

 
06. Em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente. Em qual? 

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. 
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07. A alternativa em que não se faz necessário o uso do artigo definido (o, os, a, as) diante do termo destacado é: 
a) todos dois são bem aceitos pela turma. 
b) Ora, se ambos livros são bons, vamos comprá-los. 
c) eu me referia a todos cinco que participaram da briga. 
d) Ambos discos são bem recomendados. 
e) todo músico gostaria de tocar numa orquestra. 

 


