
 

 

Tarefa 22 professora Lúcia 

 
Texto para as questões a seguir. 
 

O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil. Sua pele era escura, seus ossos proeminentes 
e seus olhos ardiam como fogo perpétuo. Calçava sandálias de pastor e a túnica azulão que lhe caía sobre o 
corpo lembrava o hábito desses missionários que, de quando em quando, visitavam os povoados do sertão 
batizando multidões de crianças e casando os amancebados. Era impossível saber sua idade, sua procedência, 

sua história, mas algo havia em seu aspecto tranquilo, em seus costumes frugais, em sua imperturbável 
seriedade que, mesmo antes de dar conselhos, atraía pessoas. 

VARGAS LLOSA, Mario. A guerra do fim do mundo. 8. ed. São Paulo: Francisco Alves, 1982. p. 15.  

 
01. O texto informa que o personagem visitava os povoados do sertão casando os amancebados. 

a) Classifique a expressão do sertão e a palavra amancebados.  
b) Escreva uma frase utilizando amancebados em outra classe de palavra.  

 

02. Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque por aquelas indicadas entre parênteses, 
observando a concordância. 
a) "O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil." (mulher/ homem e mulher) 
b) "Sua pele era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos ardiam como fogo perpétuo." (rosto; 

olhar)  
 

03. Numa padaria estava afixado ❑ seguinte cartaz: "Proibido a venda de bebidas alcoólica à menores de 18 

anos."  
A frase do cartaz apresenta desvios em relação à modalidade culta de linguagem. Reescreva-a para 

adequá-la à linguagem culta.  
 
04. Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque por aquelas indicadas entre parênteses, fazendo 

a concordância adequada. 
a) A tarde chuvosa e fria impedia qualquer atividade agitada. (tardes / dias / mês) 
b) Lenço fino e sedoso foi comprado pelo gentil e educado rapaz. (blusas; rapazes / lenço e blusa; 

garotas / blusa; senhora) 

c) Minha prima usava roupa caríssima. (primas; perfumes / tio; calças e camisas)  
 
05. Complete as lacunas com as palavras indicadas entre parênteses, fazendo a concordância adequada. 

a) Naquele lugar não havia água e esgoto * . (tratado) 
b) No local e hora *, as pessoas receberam as senhas. (marcado) 
c) O diretor deu por * as tarefas. (encerrado) 
d) Ele tornou * as ameaças. (público) 

e) Os alunos pagam mensalidades para fazer o curso. (caro) 

f) Quando chegamos ao clube, estavam * portas e portões. (fechado) 
g) As gêmeas vestiam calças e agasalhos * (igual) 
h) Tanto o leão como o tigre são animais * . (feroz) 
i) O presidente depositou no ministro esperança e crédito * . (ilimitado) 
j) Encontramos * e * a sala e os quartos. (desarrumado / sujo) 

k) Conseguiu a liberdade porque tinha residência e emprego * . (fixo) 
l) Tomaram guaraná e soda * . (gelado) 
m) Tinha o coração e a mente " . (aberto) 
n) Depois daquela decisão ficou de corpo e alma * . (lavado)  

 
Nos exercícios 6 a 20, faça a concordância com a palavra entre parênteses. 
 

06. Aqueles fatos eram * para a resolução. (importante) 
 
07. Escolheu * hora e momento para falar. (péssimo) 

 
08. Escolheu * momento e hora para falar. (péssimo). 
 
09. Escolheu o momento e a hora * . (adequado) 

 
10. Aguardava ocasião e momento * . (oportuno) 
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11. Manteiga é " (bom) 

 
12. A manteiga é * . (bom) 
 
13. A receita segue * (anexo) 
 
14. As receitas seguem * .(anexo) 

 
15. O contrato vai *. (incluso) 
 
16. Os contratos vão *. (incluso) 
 

17. Ela * entregou ❑ requerimento. (mesmo) 

 
18. Nós * fizemos o pedido. (próprio) 
 

19. Muito *, respondeu a menina. (obrigado) 
 
20. Muito * , responderam as meninas. (obrigado): 


