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QUESTIONÁRIO DA REVISÃO DE PORTUGUÊS 

 

Capítulo 3: No Fundo do Baú – Páginas 64 a 78 

 

1) Complete as frases com a opção correta. 

a) _______ muitas pessoas na fila do banco. (Havia / Haviam) 

b) Agora _____ sete horas. (é / são) 

c) A professora estava ______ estressada ontem. (meio / meia) 

d) Grande parte dos alunos ________ a favor da greve dos professores. (foi / foram) 

e) ___________ as chaves da biblioteca da escola. (Sumiu / Sumiram) 

f) ________ com a verdade o menino e o amigo. (Faltou / Faltaram) 

 

2) Complete as frases abaixo com os verbos no passado e no futuro. 

a) Ontem, os turistas _______________ as praias, amanhã, eles ______________ o shopping. 

(visitar) 

b) Ontem, os camponeses ____________ o trigo, amanhã _____________ a soja. (colher) 

c) Os funcionários da fábrica ______________ ontem e agora só _____________ novamente no 

próximo mês. (receber) 

d) As crianças _________________ ontem no clube e amanhã ______________ na praia. 

(nadar) 

 

3) Leia e depois responda: 

 

a) O que torna o texto engraçado? 

b) Os verbos “quero” e “detesto” têm o mesmo número, pessoa e tempo. Assinale corretamente 

conforme o que se propõe na tabela abaixo. 

 

NÚMERO PESSOA TEMPO 

 

(    ) Singular 

(    ) Plural 

(    ) 1ª Pessoa 

(    ) 2ª Pessoa 

(    ) 3ª Pessoa 

(    ) Presente 

(    ) Pretérito ou Passado 

(    ) Futuro 
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4) Identifique e classifique os sujeitos abaixo. 

a) Óculos, peruca e um bigode falso são os meus adereços de Carnaval. 

b) De repente, a campainha tocou. 

c) Eles estão sempre omitindo a verdade. 

d) Livros e cinema são os meus passatempo preferido. 

 

5) Transforme o sujeito simples em sujeito composto, usando a palavra entre parênteses, e 

fazendo as adaptações necessárias na frase. 

a) A mãe estava eufórica. (filhos) 

b) O terreno é nosso. (casa) 

c) A jabuticabeira está carregada de frutos. (abacateiro) 

d) O jasmim perfuma o ar. (cravo) 

e) O vale é verde. (montanha) 

 

6) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

Não _____ cerimônia, ______ que a casa é ______, e ________ à vontade. 

a) Faças – entre – tua – fique. 

b) Faça – entre – sua – fique. 

c) Faças – entra – sua – fica. 

d) Faz – entra – tua – fique. 

e) Faça – entra – tua – fique. 

 

7) Observe a tirinha. 
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 Entendendo a história. 
 

a) Que situação é retratada na tira? 

b) Por que o marido não se interessa pela vaga que a mulher selecionou no jornal? 

c) Qual é o sujeito da oração “Roça precisa de funcionário com transporte próprio”? Classifique-o. 

       

8) Leia. 

FADA FEITICEIRA 

 

Geralda 

É uma fada cozinheira 

Que quando entra na cozinha 

Até parece feiticeira. 

É que seus molhos são pecados 

As suas massas são feitiços 

As suas carnes são caprichos 

Quitutes da mãe brasileira. 

Seus doces 

Seus bons-bocados, seus quindins 

Suas pamonhas, seus bombons 

Suas paçocas, seus pudins. 

Quando ela faz a sobremesa 

É sempre o prato mais gostoso 

Vem um perfume saboroso 

Que todo mundo vai querer 

Pegar 

        Sentir 

                Mexer 

                       Cheirar 

                                 Provar 

                                         Lamber 

                                                  Morder 

                                                           Comer. 

 

                    Ricardo Azevedo. A casa do meu avô. São Paulo: Ática, 2003. 
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 Marque um X na resposta correta. Os versos 17 a 24, construídos por meio de 

verbos, expressam: 

 

      a) Os passos a serem seguidos por aqueles que desejam cozinhar bem. 

      b) Os desejos das pessoas ao sentirem o perfume da sobremesa de Geralda. 

      c) As atitudes adotadas pela fada feiticeira ao preparar seus feitiços. 

      d) As instruções para preparação dos quitutes da mãe brasileira. 

 


