
 

 

Tarefa 20 professora Lúcia 
 
EXERCÍCIOS  
 
01. Certo/errado 

01. (   ) Possuía lavouras, de trigo, linho, arroz e soja.  
02. (   ) Bem-vindo sejas aos campos dos tabajaras, senhores da aldeia.  
03. (   ) O aluno enlouquecido queria decorar todas as regras.  
04. (   ) Ganhamos pouco; devemos portanto economizar.  
05. (   ) O dinheiro, nós o trazíamos preso ao corpo.  
06. (   ) Amanhã de manhã o Presidente viajará para a Bósnia.  
07. (   ) A mocinha sorriu, piscou os olhinhos e entrou, mas não gostou do que viu.  
08. (   ) A noite não acabava, e a insônia a encompridou mais ainda.  
09. (   ) Embora estivesse agitado resolveu calmamente o problema.  
10. (   ) A riqueza que é flor belíssima causa luto e tristeza.  
11. (   ) Convinha a todos, que você partisse.  
12. (   ) Uns diziam que se matou; outros que fora para Goiás.  
13. (   ) No congresso, serão analisados os seguintes temas:  

a) maior participação da comunidade,  
b) descentralização econômico-cultural,  
c) eleição de dirigentes comunitários,  
d) cessão de lotes às fami1ias carentes.  

14. (   ) Duas coisas lhe davam superioridade, o saber e o prestígio.  
15. (   ) A casa não caíra do céu por descuido fora construída pelo major.  

 
02. Pontue o período seguinte:  

“Irás voltarás não morrerás “  
a) com sentido de que não vai morrer:  
b) com sentido de que vai morrer:   

 
03. Coloque vírgulas no período abaixo se for necessário.  

"O diretor de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos declarou que não haverá 
demissões neste mês."    

 
04. Exemplifique o uso da vírgula. 

• Separar as orações coordenadas assindéticas e as sindéticas que não sejam introduzidas pela conjunção e: 
• Isolar orações intercaladas.  
• Isolar orações adjetivas explicativas.  
• Isolar orações adverbiais.  
• Isolar orações reduzidas 

 
05. Empregue a vírgula convenientemente: 

a) O cavalo sertanejo é esguio sóbrio pequeno rabo compridíssimo crinas grandes capaz de resistir a 
todas as privações. 

b) Tinha filha genro irmãos. 
c) Os jogadores de porrinha de ronda de sete-e-meio suspendiam as emocionantes partidas. 
d) Os livros os cadernos os lápis e as borrachas estão sobre a mesa. 
e) O quarto tinha uma cama uma cadeira uma mesinha de cabeceira. 
f) Comprei casas apartamentos fazendas. 
g) Gritos abraços aplausos eram maravilhosos. 
h) Juntos comigo estavam Elias Lucas e Golias. 
i) Os passantes chegavam olhavam perguntavam e prosseguiam. 
j) A terra o mar o céu tudo apregoa a glória de Deus. 
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06. Empregue a vírgula convenientemente: 
a) Pássaro e lesma o homem oscila entre o desejo de voar e o desejo de arrastar. 
b) O sol estrela de quinta grandeza está perdendo calor e energia. 
c) Lentos e tristes os retirantes iam passando. 
d) O padre Lopes vigário do lugar colocou a barraca no local. 
e) O avô do prefeito um espanhol chamado Luciano era o líder da revolta. 
f) Segundo afirmam há no mundo 396 mil espécies de animais. 
g) O jornal como o entendem hoje em dia é o mergulho absoluto na intensidade da vida. 
h) Teresinha a nossa cozinheira fez feijoada para o almoço de hoje. 
i) Adonias o vigia da construção era o culpado. 
j) Os tamanduás apesar de inofensivos sabem defender-se. 

 


