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Gabarito/Atividade de Fixação de Português
1- Complete as frases com os pronomes possessivos que estão abaixo.
minhas – meu – tuas – nossa – suas – seu - nossos
a) Bianca e eu estamos na mesma turma. Nossa orientadora é excelente!
b) Ninguém conhece nossos problemas; só nós mesmos.
c) Eu cuido das minhas coisas. Tu cuidas das tuas.
d) Ele vive estressado e reclamando. Não aguento mais suas lamúrias.
e) Fernanda, você vai usar seu casaco preto? O meu não me serve mais.
2- Relacione os pronomes possessivos às pessoas gramaticais.
( 1 ) meu

( 2 ) 3ª pessoa do singular

( 2 ) seus

( 3 ) 1ª pessoa do plural

( 3 ) nossos

( 1 ) 1ª pessoa do singular

3- Complete cada frase com substantivos derivados dos adjetivos que estão entre
parênteses.
a) A autora do livro que estou lendo aborda temas polêmicos com bastante sutileza. (sutil)
b) A tradição cultural do povo é parte de sua riqueza. (rico)
c) Caio é um homem de grande nobreza. (nobre)
d) Thiago! Não confunda esperteza com malandragem! (esperto)
e) O hospital sempre foi cuidadoso com sua limpeza. (limpo)
4- Complete as frases com as locuções prepositivas abaixo.
ao redor de - por causa de - antes de - apesar de - graças a - de acordo com
a) Os meninos foram salvos graças a ele.
b) De acordo com o diretor da escola, haverá aula amanhã.
c) Fizemos um agradecimento antes de começarmos o evento.

d) Nathalia não veio à festa por causa de uma tempestade de verão.
e) A pesar de cansada, amanhã andarei de bicicleta.
f) Mariana quer os filhos sempre ao redor de si.
5- Complete cada frase com as formas verbais tem, têm, vem ou vêm.
a) Alguns escritores têm para a palestra sobre leitura.
b) Sempre que minha sogra vem aqui, ela me traz um presente.
c) O dia tem 24 horas.
d) Os alunos têm notas de avaliação e de participação.
6- Complete as frases com uma preposição adequada.
a) Lucas jogou bola _________ Artur.

Respostas pessoais.

b) Depois _______ almoçar, irei ao shopping.
c) Suzana saiu e não chegou ________ agora.
7- Estudar os conteúdos trabalhados.

Ciente:____________________________

