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Atividade 01 

 

Texto:  A VELHA CONTRABANDISTA 

 

Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. 

Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, 

com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da 

Alfândega — tudo malandro velho — começou a 

desconfiar da velhinha. 

Um dia, quando ela vinha na lambreta, com o saco atrás, 

o fiscal da Alfândega mandou ela parar. A velhinha parou 

e então o fiscal perguntou para ela: 

— Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa aqui todo 

dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse 

saco? 

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam 

e mais os outros que ela adquiriu no odontólogo e 

respondeu: 

— É  areia! 

Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia 

nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para 

examinar o saco e dentro só tinha areia. Muito 

encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela 

montou e foi embora, com o saco de areia atrás. 

 

Mas o fiscal ficou mais desconfiado ainda. Talvez a 

velhinha passasse um dia com areia e no outro com 

muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, 

quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal 

mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava 

no saco e ela respondeu que era areia, uai! O fiscal 

examinou e era areia mesmo. Durante um mês seguido  o 

fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela 

levava no saco era areia. 

Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 

— Olha, vovozinha, eu sou fiscal da Alfândega com 

40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra 

burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é 

contrabandista. 

— Mas no saco só tem areia!— insistiu a velhinha. E 

já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs: 

— Eu prometo à senhora que deixo a senhora 

passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a 

ninguém,mas a senhora vai dizer: qual o contrabando que 

a senhora está passando por aqui todos os dias? 

— O senhor promete que não ― espaia‖- quis saber a 

velhinha. 

— Juro-  respondeu o fiscal. 

          ---È  lambreta. 

STANISLAW  PONTE  PRETA  

 

      1)   A  areia guardada no saco 

a) era contrabandeada. 

b) servia de contrapeso para o equilíbrio da 

lambreta. 

c) servia para esconder o contrabando , que ia 

misturado nela. 

d) servia para enganar o fiscal da alfândega. 

e) n.d.a. 

 

2) O fiscal era  

a) maldoso com a velhinha. 

b) corrupto. 

c) cumpridor de seu ofício. 

d) vingativo. 

e) n.d.a. 

 

      3)   A velhinha só não era 

a) malandra. 

b) desonesta. 

c) esperta. 

d) antipática. 

e) n.d.a . 

 

      4) ―Aí quem sorriu foi o fiscal‖. O sorriso indicava 

a) bondade do fiscal. 

b) desconfiança em relação as intenções da velhinha. 

c) que o fiscal achava engraçado a velhinha montada na 

lambreta. 

d) compreensão que o fiscal tinha com a velhinha. 

e) n.d.a . 

 

      5)  Na oração .. ―ela respondeu que era areia, uai.‖ 

a) A velhinha pretendia dizer que parecia lógico que o 

material que ela levava era areia. 

b) O autor sugere que a velhinha estava muito assustada. 

c) A velhinha não sabia falar português. 

d) A velhinha queria fingir que era mineira. 

e) n.d.a. 

 

       6)  Marque  a frase que mostra a causa da 

desconfiança do pessoal da Alfândega. 

 

a) A mulher era muito velha e frágil  para poder ficar 

passeando de lambreta. 

 

b) A velha passava todos os dias pela fronteira, levando 

um enorme saco na lambreta. 

 

c) Os fiscais eram espertos e percebiam que a velha tinha 

as características de contrabandista. 

 

d) lima pessoa não o passa diariamente pela fronteira, a 

não ser que carregue contrabando. 

 

 



     7)   O fiscal não acreditou na velha porque: 

  

a)    Ele achava impossível que a velha transportasse 

sempre areia naquele saco. 

         b) O sorriso da velha mostrava claramente que ela 

estava mentindo. 

         c)    Por mais que ela disfarçasse, era evidente que a 

velha estava mentindo. 

         d) A velha demonstrava, através do sorriso, que 

estava zombando dos fiscais. 

 

    8)  Marque  as afirmativas corretas. 

 

a) Percebendo que só havia areia no saco, a desconfiança 

do    fiscal acabou. 

b) Ao verificar que havia areia no saco, o fiscal ficou 

ainda mais                                                                                  

desconfiado. 

           c)  O fiscal  verificava diariamente o que havia no 

saco porque  essa era a sua                                   

                obrigação.       

          d) O fiscal esperava que um dia encontraria 

contrabando no saco. 

 

    9)     O fiscal prometeu à velha que nada faria se ela lhe 

contasse qual era o con¬trabando       

           que levava. 

          Sublinhe  a frase que mostra o motivo que o levou 

a fazer tal proposta. 

a) A curiosidade do fiscal foi maior do que a obrigação 

de cumprir seu dever. 

 

b) Mesmo não apreendendo o contrabando, o fiscal 

sentiu que era seu dever saber o que a velha transportava. 

 

c) O fiscal tinha que descobrir o truque da velha, para 

evitar novos contra¬bandos. 

 

d) O fiscal não pretendia cumprir sua promessa, mas era 

a única forma de provar que a velha era contrabandista. 

 

 

   10)     O autor pretende com o texto 

a) experiência x esperteza – mostram com humor um 

aspecto da desonestidade das pessoas. 

b) criticar a falta de cuidado dos funcionários da 

alfândega. 

c) mostrar que contrabandear lambreta é mais fácil que 

contrabandear automóvel. 

d) criticar as pessoas de idade, que são desonestas. 

e) n.d.a 

 

   11)    A história é contada em  

a) primeira pessoa  

b) segunda pessoa 

c) primeira pessoa , pela velhinha 

d) terceira pessoa 

e) n.d.a. 

 

   12)   ―Durante um mês seguido o fiscal interceptou a 

velhinha...‖ A palavra sublinhada               

              significa  

a) deteve 

b) liberou 

c) vigiou 

d) derrubou 

e) n.d.a. 

 

   13) ―O pessoal da Alfândega — tudo malandro velho — 

começou a desconfiar ...‖  

          A expressão destacada pode ser substituída , sem 

mudança de significado , por 

a) Sem condições de exercer a profissão . 

b) Desonesto antigo. 

c) Corrupto. 

d) Experiente 

e) n.d.a 

 

 

 

Atividade 02 

 

1- "Mau" ou "mal"? Encontre os sete erros no texto abaixo. 

 

Comportou se mau durante todo o dia, porém não creio 

que seja um sujeito mal. 0 problema é que suas opiniões 

haviam repercutido mau na reunião de departamento. 

Por algum motivo, ele se empolgara no discurso. Dizia 

que às vezes pensava que o mal andava vencendo o bem 

neste nosso mundo. "Mau podíamos imaginar que 

chegaríamos a esse ponto", disse ele. E continuou: "A 

intolerância é o grande mau deste século que começa". 

Sua indignação não foi compartilhada pelos colegas de 

mau coração e, mal ele acabou seu repentino desabafo, 

todos saíram da sala, mal humorados. 0 homem então 

lamentou o mal humor dos demais e passou o dia todo 

lançando lhes indi¬retas. Isso foi mal para ele, pois todos 

passaram a tratá lo mal. 

 

2. Reescreva as palavras completando as com uma das 

indicações entre parênteses. 

 

e__plêndjdo (s/x) quero__ene (z/s) 

tan___ente o/g)  ga__ olina (s/z) 

ara__ em (g/j)  en__ aqueca (x/ch) 

mi__to (X/S)  en__oval (ch/x) 

retro__(z/s)  al__ ema (g/j) 

exce___ão (ç/ss) re__eitado (g/j) 

fri___ ar (z/s)  fle__a (ch/x) 

e___pectativa (x/s) esca__o (ç/SS) 

pi__e (ch/x)  en__ ame (x/ch) 

en___otar (x/ch) vitali___ar (s/z) 

bal__a (ç/s)  __ ícara (x/ch) 

 

 



Atividade 03  

 

Escolha a palavra adequada para substituir o termo grifado: 

 

a) Os militares vão anular todos os seus direitos. ( cassar/ caçar) 

b) Dirigiu uma saudação à platéia. ( um comprimento/ um cumprimento) 

c) Tenha o bom juízo de não sair agora. ( censo/ senso) 

d) O pai impôs ao filho um cruel castigo. (infligiu/ infringiu) 

e) Vou conseguir uma ordem judicial de segurança para me garantir. (um mandato/ um mandado) 

f) Não se deve marginalizar uma pessoa por ela ser pobre. (discriminar/ descriminar) 

g) O motorista tratou mal o passageiro. (distratou/destratou) 

h) Minha permanência na cidade foi bem agradável. (estada/ estadia) 

i)  Era evidente sua preocupação. (fragrante/ flagrante) 

j) Você deve procurar informações na repartição de recursos humanos. ( sessão/ cessão/ seção) 

 

Atividade 04 

Historinha da ambiguidade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
1) Para eliminar a ambigüidade, o falante, 

no primeiro quadrinho, deveria dizer: 
 

(   ) Aposto que você não pode fazer o 
mesmo. 
(   ) Aposto que você não pode chutar. 
(   ) Aposto que você não pode fazer o que 
eu fiz. 
(   ) Aposto que você não pode fazer isso. 
(   ) Aposto que você não pode chutar a 
sua. 
 

2) Responda como o ouvinte, no 
primeiro quadrinho, deve ter entendido 
(ou fingido entender) a frase dita pelo 
outro personagem: 
________________________________ 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 

3) “Ah, é?!” 
  
(   ) Expressão de dúvida e reação 
titubeante. 
(   ) Resposta pronta, juntando palavra à 
ação. 
(   ) Indecisão própria de quem sabe que o 
interlocutor tem razão. 
(   ) Frase interjetiva de desprezo e 
zombaria. 
(   ) Confusão de impotência para 
responder a provocação. 
 
4) O falante, no primeiro quadrinho, quis 

mostrar: 

 
(   ) habilidade superior e provocativa. 
(   ) menoscabo por sua própria ação. 
(   ) desprezo por seu interlocutor. 
(   ) consciência de sua força. 
(   ) despreocupação com o que pudesse 
lhe acontecer. 
 
5) Pelos dois quadros seguintes vemos 

que: 
 
(   ) a razão estava de seu lado. 
(   ) o tiro saiu pela culatra. 
(   ) a reação do interlocutor era bastante 
previsível. 



(   ) ninguém deu importância à sua 
destreza. 
(   ) seu medo era injustificável. 
 
6) O último quadrinho mostra: 
 
(   ) arrependimento. 
(   ) irritação pela burrice alheia. 

(   ) incompreensão violenta. 
(   ) autocrítica consciente. 
(   ) compreensão bem humorada. 

 
 
 
 

 
Atividade 05 

 

Ortografia  

1. Observe a ortografia correta das palavras:  

privilégio  
disenteria  
programa  
mortadela  
mendigo  
beneficente  
caderneta  
problema  

Empregue as palavras acima nas frases:  

a) O.....................teve..............................porque 
comeu...........................estragada.  

b) O superpai protegeu demais seu filho e este lhe 
trouxe um.......................: 
sua..............................escolar indicou péssimo 
aproveitamento.  

c) A festa.........................teve um 
bom..........................e, por isso, um bom 
aproveitamento.  

  

2. Passe as palavras para o diminutivo:  

asa:  

japonês:  

pai:  

homem:  

adeus:  

português:  

só:  

anel:  

beleza:  

rosa:  

país:  

avô:  

arroz:  

princesa:  

café:  

flor:  

Oscar:  

rei:  

bom:  

casa:  

lápis:  

pé:  

 3. Passe para o plural diminutivo:  

trem:  

pé:  

animal:  

só:  

papel:  

jornal:  

mão:  



balão:  

automóvel:  

pai:  

cão:  

mercadoria:  

farol:  

rua:  

chapéu:  

flor:  

 4. Preencha as lacunas com as seguintes 
palavras:  

seção, sessão, cessão, comprimento, cumprimento, 
conserto, concerto  

 
a) O pequeno jornaleiro foi à.....................do 
jornal.  

b) Na........................musical os pequenos cantores 
apresentaram-se muito bem.  

c) O......................do jornaleiro é amável.  

d) O........................ das roupas é feito pela mãe 
do garoto.  

e) O..........................do sapato custou muito caro.  

f) Eu.............................meu amigo com 
amabilidade.  

g) A.................................de cinema foi um 
sucesso.  

h) O vestido tem um.................................bom.  

i) Os pequenos violinistas participaram de 
um.......................... .  

  

5. Dê a palavra derivada acrescentando os 
sufixos ESA ou EZA:  

Portugal::  

certo:  

limpo:  

bonito:  

pobre:  

magro:  

belo:  

gentil:  

duro:  

lindo:  

China:  

frio:  

duque:  

fraco:  

bravo:  

grande:  

  

6. Forme substantivos dos adjetivos:  

honrado:  

rápido:  

escasso  

tímido:  

estúpido:  

pálido:  

ácido:  

surdo:  

lúcido:  

pequeno:  

  

 



7. Use o H quando for necessário:  

   alucinar     ontem  

   élice     êxito  

   umilde     ábil  

   esitar     arpa  

   oje     irônico  

   umano     orrível  

   ora     árido  

   onra     óspede  

   aver     abitar  

8. Preencha as lacunas abaixo com as formas 
verbais:  

Põe - singular  

Põem - plural  

a) Ele...............o coração naquilo que faz.  

b) Os pais de Marcos................o dinheiro acima de 
tudo.  

c) Zeca...............as bolinhas de gude na mão de 
Marcos.  

d) Todos ..................açúcar no café?  

   

9. Escreva as frases na forma correta, 
retirando o pleonasmo vicioso:  

a) Entre para dentro, e vamos conversar.  

R.  

   

b) Desça já para baixo, senão você vai apanhar.  

R.  

   

c) No metrô, há escadas rolantes que sobem pra 
cima e outras que descem pra baixo.  

R.  

   

d) Saia para fora daí, se for homem!  

R.  

   

e) O presidente saiu para fora do país.  

R.  

   

9. Complete as lacunas com as seguintes 
formas verbais:  

HOUVE: pretérito perfeito do verbo haver, 3ª 
pessoa do singular  

OUVE: presente do indicativo do verbo ouvir, 3ª p. 
do singular  

 
a) O menino ..............muitas recomendações de 
seu pai.  

b) ..............muita confusão na cabeça do pequeno.  

c) A criança não....................a professora porque 
não a compreende.  

d) Na escola.................festa do Dia do Índio.  

  

10. A letra X representa vários sons. Veja:  

•  e-X-agero - som de Z  

•  au-X-ílio - som de S  

•  comple-X-o - som de KS  

 
11. Leia atentamente as palavras  

trouxemos  
exercícios  
táxi  
executarei  

exibir-se  
oxigênio  
exercer  
proximidade  

tóxico  
extensão  



existir  
experiência  

êxito  
sexo  
auxílio  
exame  

Separe as palavras em três seções, conforme 
o som do X:  

Som de Z:  

   

Som de KS:  

   

Som de S: 

   

12. Complete com X ou CH:  

en.....er  
dei.....ar  
......eiro  
fle......a  
ei.....o  
frou.....o  
ma.....ucar  
.....ocolate  
en.....ada  
en.....ergar  
cai......a  
.....iclete  
fai......a  
.....u......u  
salsi......a  
bai.......a  
capri......o  
me......erica  
ria.......o  
......ingar  
.......aleira  
amei......a  
......eirosos  
abaca.....i  

  

 

 

 

13. Complete com MAL ou MAU:  

a) Disseram que Caloca passou.............ontem.  

b) Ele ficou de.................humor após ter agido 
daquela forma.  

c) O time se considera.................preparado para 
tal jogo.  

d) Caloca sofria de um....................curável.  

e) O...................é se ter afeiçoado às coisas 
materiais.  

f) Ele não é um...................sujeito.  

g) Mas o ..........não durou muito tempo.  

  

14. Complete usando MEIO ou MEIA:  

a) Maria chegou............................atrasada.  

b) Petrolina é................................louca.  

c) Mamãe engordou.........................quilo.  

d) Levei...................torta para vovó.  

e) Minha irmã está................ assustada com as 
atitudes de Caloca.  

  

15. Complete as frases com porque ou  
por que  corretamente:  
 
a).................. você está chateada?  

b)Cuidar do animal é mais 
importante......................ele fica limpinho.  

c).......................... você não limpou o tapete?  

d) Concordo com papai.......................ele tem 
razão.  

e).........................precisamos cuidar dos animais 
de estimação.  

  

 

 



16. Crie perguntas para as respostas abaixo:  

a) O menino estava nervoso porque seu cachorro 
estava doente.  

R.  

   

b) A mãe ficou chateada porque Flávio não fez o 
que ela pediu.  

R.  

   

c)Eu quero um cachorro para brincar.  

R. 

 17. Preencha as lacunas com  

MAS = PORÉM  

MAIS = INDICA QUANTIDADE  

MÁS = FEMININO DE MAU  

  

a) A mãe e o filho discutiram, ...........não chegaram 
a um acordo.  

b) Você quer..............razões para acreditar em seu 
pai?  

c) Pessoas..................deveriam fazer reflexões 
para acreditar ........... na bondade do que no ódio.  

d) Eu limpo,................depois vou brincar.  

e) O frio não prejudica................o Tico.  

f) Infelizmente Tico morreu, ..............comprarei 
outro cãozinho.  

g) Todas as atitudes .............devem ser 
perdoadas,...........jamais ser repetidas, pois, 
quanto....................se vive,..................se 
aprende.  

 

 

 

 18. Preencha as lacunas com:  

TRÁS ou ATRÁS = indicam lugar, são advérbios  

TRAZ - do verbo trazer 

   

a)..................... de casa havia um pinheiro.  

b) A poluição.................consigo graves 
conseqüências.  

c) Amarre-o por................ da árvore.  

d) Não vou............. de comentários bobos..  

  

19. Preencha as lacunas com:  

HÁ - indica tempo passado  

A - tempo futuro e espaço 

   

a) A loja fica....... pouco quilômetros daqui.  

b)................instantes li sobre o Natal.  

c) Eles não vão à loja porque........... mais de dois 
dias a mercadoria acabou.  

d)...............três dias que todos se preparam para a 
festa do Natal.  

e) Esse fato aconteceu ....... muito tempo.  

f) Os alunos da escola dramatizarão a história do 
Natal daqui ......oito dias.  

g) Ele estava......... três passos da casa de André.  

h) ........ dois quarteirões existe uma bela árvore de 
Natal. 



 

Atividade 06 – Redação  

 

Coesão e Coerência 

 

      Coesão - em nossa linguagem cotidiana procuramos executar manobras coesivas, muitas vezes, com o 

intuito de melhorar a própria expressividade do enunciado. Veja alguns casos:  

Em lugar de  

- Comprei sorvetes. Dei os sorvetes a meus filhos.  

  

usamos  

- Comprei sorvetes. Dei-os a meus filhos.  

       Dei-os funciona como relacional que recupera em B o que havia sido colocado em A. Neste caso, o 

objetivo é evidenciar o processo de repetição, considerado menos "nobre" por uma certa gramática.  

       O uso indevido de elementos de ligação e mesmo a má escolha vocabular podem comprometer os 

processos coesivos do texto.  

 

      Coerência - é comum ouvir-se dizer que há textos bons por serem coerentes e outros ruins pela 

incoerência. A rigor, existem vários níveis e planos de coerência ou incoerência. Veja alguns casos: 

  

- Um sujeito resolve contar a última piada de papagaio num velório. Além de impertinente, a piada sofre de 

uma síndrome geral de incoerência contextual. A situação lutuosa não permite que o decoro seja quebrado e 

risos apareçam em torno do defunto.  

- Em vestibular da Fuvest, o candidato saiu-se com a seguinte "... a palidez do sol tropical refletia nas águas do 

rio Amazonas". Convenhamos que o sol tropical pode ser acusado de muitas coisas, menos de palidez. O riso 

provocado pela leitura daquele texto poético é derivado de um caso de incoerência no uso da imagem.  

A lista poderia aumentar muito. Basta reter a idéia que, no fundo, o problema básico envolvido na produção 

da coerência é o do acerto das partes com relação ao todo textual; do ajuste seqüencial das idéias; da 

progressão dos argumentos; das afirmativas que são explicadas... Coloque-se sempre no lugar do autor ou do 

ouvinte para sentir se realmente está sendo coerente. 

 



Proposta:  Construa um texto  dissertativo que tenha o seguinte tema: ― O Brasil é um país rico com uma 

população pobre. 

Não se esqueça de utilizar a coerência e a coesão adequadamente! 

 

 

 

 

Título: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


