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1- Leia.
Libélulas só vivem um dia?
Não. Algumas espécies de libélulas podem viver até 5 anos! No Brasil existem 1.200
espécies diferentes e no mundo todo cerca de 5.000 espécies. Elas vivem sempre perto de
rios e lagoas com águas limpas, que servem como sua moradia. São muito sensíveis à
poluição do meio ambiente e isso é a grande causa do desaparecimento das libélulas.
Lavadeira, helicóptero, donzelinha e ziguezague são outros nomes pelo qual esse inseto é
chamado.
Disponível em: <http://recreio.uol.com.br >.
*Identifique a frase em que o pronome destacado é demonstrativo.
( ) “Algumas espécies de libélulas podem viver até 5 anos!”
( ) “Elas vivem sempre perto de rios e lagoas com águas limpas […]”
( ) “São muito sensíveis à poluição do meio ambiente e isso é a grande causa […]”
*O pronome demonstrativo, identificado na questão anterior, refere-se ao fato de:
( ) as libélulas poderem viver até 5 anos.
( ) as libélulas viverem sempre perto de rios e lagoas com águas limpas.
( ) as libélulas serem muito sensíveis à poluição do meio ambiente.
2- Assinale o pronome demonstrativo que completa corretamente a frase:
________ são os outros nomes pelos quais as libélulas são chamadas: lavadeira,
helicóptero, donzelinha e ziguezague.
(

) “Aqueles”

(

) “Estes”

(

) “Esses”

3- Assinale V para verdadeiro e F para falso.
( ) Pronome pessoal é a classe de palavras usada no lugar de um substantivo.

( ) Pronome pessoal indica a posição dos seres em relação às pessoas gramaticais.
( ) tu, te, ti, contigo – vós, vos, convosco (2ª pessoa) NÃO são pronomes pessoais.
( ) Esse, essa, esses, essas, isso SÃO SIM pronomes demonstrativos.
4- Acentue as palavras quando necessário.
Amavel – criador – bibliotecario – polen – fotografo
5- Assinale X na alternativa correta:
a) Nenhuma proparoxítona é acentuada.
b) São acentuadas as oxítonas terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, EM, ENS.
c) Não são acentuadas as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, AS, E, ES, O,
OS.
d) Nenhuma das alternativas acima.
6- Assinale o grupo em palavras são que todas as terminadas em ditongo.
( ) mágoa – feijão – canoa – pão
( ) ânsia – bênção – órgão – balão
( ) sabão – paixão – pescaria – passear
7- Revisar todo o conteúdo estudado.
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