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Por que não pensamos direito quando fazemos a lição à noite?
Nosso corpo tem um relógio biológico, que controla funções como o sono, a fome, a
concentração, enfim, tudo o que acontece durante o dia. Geralmente, de manhã, quando
estamos descansados, temos mais capacidade de atenção e de memória. À noite, a
concentração é menor, porque o corpo já está precisando descansar. Ou seja, não
pensamos direito à noite, porque está chegando a hora de dormir. Por isso, o ideal é fazer
as tarefas durante o dia.
“Recreio”. Curiosidades. Ano 11, n. 537. 24 jun. 2010.
1- Identifique o segmento em que o termo sublinhado desempenha a função de advérbio
de tempo:
(

) “[…] tudo o que acontece durante o dia.”

( X ) “[…] o corpo já está precisando descansar.”
(

) “[…] está chegando a hora de dormir...”

2- Note que os três períodos a seguir são introduzidos por locuções. Assinale aquele que é
introduzido por uma locução adverbial que exprime tempo:
( X ) “À noite, a concentração é menor, porque o corpo já está precisando descansar.”
(

) “Ou seja, não pensamos direito à noite, porque está chegando a hora de dormir.”

(

) “Por isso, o ideal é fazer as tarefas durante o dia.”

3- Complete as frases com uma das palavras entre parênteses:

a) Durante a apresentação do coral, mesmo com alguns imprevistos, as vozes do coral
soaram de forma harmoniosa. (suaram/soaram)
b) O Caio entrou no auditório com tanta discrição que ninguém reparou. (descrição/
discrição)
c) A expectativa era tão grande que eles começaram a suar antes de o jogo começar.
(suar/soar)
d) No início desta coreografia, o cavalheiro se posiciona à direita da dama.
(cavalheiro/cavaleiro)

4- Complete as frases com as palavras abaixo:
ao lado da - do – de – na – pelo - para

a) Foi inaugurada uma ciclovia ao lado do marginal do rio Pinheiros na cidade de São
Paulo.
b) As baleias soltam ar pelo espiráculo e esguicham água para todos os lados.
5- Leia a tirinha e faça o que se pede.

*Retire da tirinha:
a) um substantivo comum- pai, pipoca...
b) um substantivo composto- cachorro-quente
c) um verbo na primeira conjugação- dá.

6- Observe a imagem abaixo.

*Agora complete as frases com bastante atenção.
a) Os noivos receberão os cumprimentos na igreja.
b) A parede da sala tem dois metros de comprimentos.
7- Revise os conteúdos estudados.
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