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1- Complete as frases com uma das palavras entre parênteses:
a) Durante a apresentação do coral, mesmo com alguns imprevistos, as vozes do coral
_______________de forma harmoniosa. (suaram/soaram)
b) O Caio entrou no auditório com tanta _______________ que ninguém reparou.
(descrição/ discrição)
c) A expectativa era tão grande que eles começaram a _____________antes de o jogo
começar. (suar/soar)
d) No início desta coreografia, o ___________________ se posiciona à direita da dama.
(cavalheiro/cavaleiro)
2- Complete as frases com as palavras abaixo:
ao lado da - do - de - na - pelo - para

a) Foi inaugurada uma ciclovia ________________________ marginal _______ rio
Pinheiros________ cidade ______ São Paulo.
b) As baleias soltam ar _________ espiráculo e esguicham água __________todos os
lados.
3- Complete as frases com mau ou mal.
a) Ela não pôde vir, pois passou _____________.
b) O ____________cheiro impregnou toda a sala.
c) O trabalho dela está _________escrito.
d) Espero que essa história não termine __________.
4- Substitua as expressões a seguir por bem ou bom.
a) Falar mal falar ________
b) Ser mau ser _________
c) Mau humor _______humor
d) Mal-humorado _________-humorado

5- Estabeleça a correta correspondência, conforme a ideia expressa pelo advérbio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( 1 ) Lugar
( 2 ) Modo
( 3 ) Dúvida
( 4 ) Negação
( 5 ) Afirmação
( 6 ) Intensidade
( 7 ) Tempo
( ) A seleção retornou vitoriosa ontem.
( ) De modo algum, irei lá.
( ) O palestrante falou claramente sobre o assunto.
( ) A feijoada estava muito temperada.
( ) Lá somos felizes.
( ) Talvez ela não cheque para o jantar.
( ) Realmente eles desapareceram.

6- Leia.

*Copie dois advérbios que aparecem na tirinha e classifique-os de acordo com o seu valor
semântico.
R._______________________________________________________________________
7- Reescreva a oração abaixo, acrescentando um advérbio, de acordo com as orientações
abaixo:
Gosto de sorvete.
a) Advérbio de negação - ____________________________________________________
b) Advérbio de intensidade - __________________________________________________
Ciente:_____________________________

