
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA – 21- PRIMEIRO ANO 

01. LEIA: 

 
 

> O humor da tira é construído com base nas diferentes interpretações que Filipe e Mafalda atribuem a 
uma determinada expressão. 
a) Qual é essa expressão? 
b) Que sentido Filipe atribui a essa expressão? 

> Mafalda atribui à expressão identificada outro sentido. 
a) Que sentido é esse? 
b) Que termo da expressão possibilita a diferença de interpretação de Mafalda eFilipe? explique. 

 
02. Leia atentamente a tira a seguir. 
 

 
LAERTE. Piratas do Tietê 2: histórias de pavio curto. Porto Alegre: L&PM, 2007. p. 6. 

> As personagens da tira (o homem que lê o jornal e o pirata) fazem uso de numerais em suas falas. 
a) identifique esses numerais e classifique-os. 
b) A que estão associados esses numerais na tira e o que eles indicam? 

 
03. Leia: 

 
SMITHE. Zé do Boné. Jornal da Tarde, São Paulo, 19 out. 2002. 2008 CREATORS SyNdICATE/IPRESS LAERTE Reprodução 

proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. 
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> Na tira, o humor é construído pela interpretação que a personagem Flor, esposa de Zé do Boné, dá à 
expressão meio a meiode Zé do Boné, dá à expressão meio a meio. 
a) De que tipo de numeral é exemplo essa expressão? 
b) A que faz referência essa expressão na tira? 

> Explique por que a fala de Flor, no último quadrinho, leva o leitor a reinterpretar o sentido de sua 
primeira afirmação e ajuda a entender o fato de o casal procurar o conselheiro matrimonial.  

 
04  (Fuvest-SP) leia os trechos : 

I. Segundo levantamento feito, se perdesse as duas milhões de causas que tramitam contra ela e tivesse 
de pagá-las, a União seria obrigada a desembolsar a bagatela de U$ 68 bilhões. 

II. II. Segundo a norma culta, milhão, bilhão, trilhão etc. comportam-se como substantivos masculinos e 
variam em número: dois milhões, vinte trilhões etc. 

 
Comparando o segmento destacado no texto i com a informação de natureza gramatical do texto II: 
a) reescreva esse segmento substituindo causas por processos. 
b) explique por que, em relação à norma culta, a concordância no segmento destacado deve ser 

considerada incorreta. 
 
05. Escreva por extenso os numerais cardinais. Preste atenção com a pontuação. 

57 
66 
105 
270 
312 
5.615 
13.758 
6.984.533 
52.304.801 

 
06. Escreva por extenso os numerais ordinais: 

33º 
55º 
79º 
124º 
248º 
367º 
486º 
572º 
631º 
780º 
825º 
913º. 

 
07. Informe se UM ou UMA é numeral ou artigo indefinido. 

a) Hoje saímos atrás de uma (________________________) casa para alugar. Encontramos várias, mas 
como o aluguel está caro, apenas uma (________________________) nos interessou: 
tem um (________________________) banheiro, uma (________________________) 
sala, um (________________________) quarto e a cozinha. 

b) Conhecemos um (________________________) casal que tem dois filhos e outro casal que tem um 
(________________________). 

c) Procurei uma (________________________) casa de chá e encontrei uma 
(________________________), mas só servia chá preto. 


