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REVISÃO DE PORTUGUÊS - INTERPRETAÇÃO E GRAMÁTICA 

 

Texto: Superação no esporte (Reportagem) 

                                         Gramática: Concordância Verbal /Verbos 

 

1) Leia  o texto e responda as questões propostas. 

 

Superação no esporte 

 

  A adolescente iraquiana NejlaImad, de 12 anos, sonha em competir nos Jogos 

Paraolímpicos. Ela nasceu em um país devastado pelo conflito armado e perdeu a perna direita, 

parte da perna esquerda e o antebraço direito aos 3 anos, quando uma bomba explodiu perto do 

carro de sua família, na cidade de Baquba. Apesar dos ferimentos graves, ela sobreviveu e hoje 

treina tênis de mesa cinco vezes por semana como parte da equipe nacional dos Jogos 

Paraolímpicos. No ano passado, ela terminou em segundo lugar no campeonato de tênis de 

mesa paraolímpico do Iraque na categoria Sub-16 e ganhou uma medalha de prata no 

campeonato árabe. A menina é um símbolo de superação no Iraque e seu modo de vida 

representa o mesmo de outras pessoas em seu país: dos que praticam esportes para escapar 

dos problemas. Nejla não vai participar nos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, mas seus treinadores 

acreditam que ela estará pronta para a Tóquio 2020. 

 

                          Fonte: Jornal Joca – Edição 76, página 10. 

 

a) Qual é a manchete da notícia? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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b) Que assunto ele aborda? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) O que aconteceu com NejlaImad para se tornar uma atleta paraolímpica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Qual é a modalidade que ela pratica? 

______________________________________________________________________________ 

 

e) Pesquise e escreva abaixo os nomes das outras modalidades paraolímpicas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Leia a tirinha. 

 

 

 

a) Explique a charge com suas palavras. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

Professoras: Paola, Ana Paula e Josy 
 

Juiz de Fora, 05 de junho de 2020 (sexta-feira) 

 

b) O que torna o texto engraçado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Qual é a reação do personagem ao ouvir o argumento de seu companheiro no 3º quadrinho? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Os verbos “quero” e “detesto” têm o mesmo número, pessoa, modo e tempo. 

 

Assinale corretamente conforme o que se propõe na tabela abaixo.  

 

 

 

 

 

 

3) Preencha com a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 

 

a) Eu e meu irmão não ___________ de filme de terror.  

(gostamos./gosto/gostarás/gostarão) 

 

b)Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na prova. 

(passaremos/passaríamos/passamos/passei) 

 

c) Pedro e eu _____________ o computador amanhã. 

(emprestarei/emprestaremos/emprestarão/emprestarás)  

 

 

4) Assinale o item em que a construção da oração há erro de concordância verbal. 
 

a) Todos foram para casa, menos o Pedro. 

b) O João e a Mirella realizaram o trabalho de português 

NÚMERO PESSOA MODO TEMPO 
 

(  ) Singular 

(  ) Plural 

(  ) 1ª Pessoa 

(  ) 2ª Pessoa 

(  ) 3ª Pessoa 

(  ) Imperativo 

(  ) Subjuntivo 

(  ) Indicativo 

(  ) Presente 

(  ) Pretérito 

(  ) Futuro 
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c) O Eliana e Ana falta muita aula. 

d) A turma do 7° ano conquistará bons resultados na prova de hoje. 

 

 

5) Escreva em que tempo estão os verbos em destaque: 
 

a) Somente as mulheres participarão da dança.__________________________ 

 

b) Os jovens tocam violão muito bem._________________________________ 

 

c) Fiquei alegre com a boa notícia.___________________________________ 

 

d) Ele ficou sabendo da festa._______________________________________ 

 

6) Escreva ao lado: ação, fenômeno da natureza ou estado. 

a) Choveu muito ontem.______________________________ 

 

b) Ela estava muito feliz._____________________________ 

 

c) Nós arrumamos o quarto.___________________________ 

 

d)Pedro corre todos os dias._______________________________ 

 

e) Tocamos a viola e dançamos a noite toda.__________________ 

 

 

7) Identifique o sujeito da oração e classifique em sujeito simples ou sujeito composto. 
 

a) O aluno leu um texto sobre festas juninas. 

________________________________________________________________ 

 

b) Eu e Vera gostamos de festas juninas. 

________________________________________________________________ 
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c) O cliente solicitou ao vendedor uma bola de basquete. 

________________________________________________________________ 

 

d) Maria e Rita começaram a praticar esportes. 

________________________________________________________________ 

 

 

8) Identifique o número e a pessoa do verbo das orações a seguir. 

 

Modelo: Eu gosto de sorvete. (verbo na 1ª pessoa do singular) 

 

a) Moramos no planeta terra. 

__________________________________________________________________ 

 

b) Juliano corria muito nas competições escolares. 

__________________________________________________________________ 

 

c) Os alunos estudaram muito para a prova. 

__________________________________________________________________ 

 

d) Tu jogaste bem hoje. 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

A CADA DIA VOCÊ APRENDE MAIS! 

 

 

 

 


