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PORTUGUÊS 

 

Atividades complementares 

 

1) Leia a tirinha a seguir e responda: 

 

  

a) Mônica estava cantando feliz. No 3º quadrinho, aparece sem sorrir e, no 4º quadrinho, aparece 

cabisbaixa, desanimada. Por que você acha que ela ficou assim? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 b) Observe as palavras em destaque nas falas da Mônica transcritas a seguir: 

“Sete e sete são quatorze, com MAIS sete vinte e um...” 

“Tenho sete namorados, MAS não gosto de nenhum!” 

Agora complete corretamente as lacunas com MAS ou MAIS: 

_______: sinônimo de PORÉM, é usado para indicar oposição; _______: contrário de MENOS, é 

usado para indicar quantidade ou intensidade. 

 

2) Complete as frases a seguir com MAS ou MAIS: 

a)    Tenho _____ amigos que você. 

b)    Pesquisei bastante, ______ não achei nada sobre esse assunto. 

c)    Este ano estou _____ dedicado aos estudos. 

d)    Divirta-se, _____ antes cumpra com suas obrigações. 

e)    Este é o terno _____ caro da loja. 

f)     Ele estudou muito, _____ não foi bem na prova. 

g)    O carro está com problemas, ____ vou usá-lo assim mesmo. 

h)    Os professores lutaram por um aumento, ____ não conseguiram. 
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3) Descubra as palavras a seguir, seguindo as pistas, terminadas em -ÇÃO, -SÃO ou -

SSÃO: 

a) Prisão provisória – __ E __ __ N __ __ __ 

b) Capacidade de entender o significado de algo – C __ __ P __ E __ N __ __ __ 

c) Ato pelo qual se demite um funcionário – __ E __ I __ __ __ __ 

d) Rotação de um órgão em torno de si mesmo – T __ __ __ __ O 

e) Aquilo que a pessoa espera que aconteça – I __ T __ N __ __ __ 

f)  Aquilo que foge à regra – E __ C __ __ Ã __ 

g) Distração, passatempo – D __ V __ R __ __ __ 

h) Doença que deixa a pessoa abatida, desanimada – __ E __ __ E __ __ __ __ 

i) Renda paga por pais divorciados – __ E __ __ __ __ 

j) Dever, aquilo que se tem que fazer – __ B __ I __ __ __ Ã __   

k) Ação de escolher por meio de votação – __ L __ I __ __ __ 

l) Dimensão, o tamanho de um terreno – E __ T __ N __ __ __ 

m) Ato de absorver oxigênio – __ E __ __ I __ __ __ __ __ 

n) Efeito causado quando se conhece alguém – I __ __ R __ __ __ __ __ 

o) Residência muito grande, de famílias ricas – __ A __ __ __ __ 

p) Concentração mental, cuidado – A __ __ N __ __ __ 

q) Ato ou efeito de ceder – __ E __ __ __ __ 

r) Declaração verbal ou escrita de que se fez algo – C __ __ F __ __ __ __ __ 

 

4) Nas frases abaixo, troque as palavras destacadas por menos e porém, de maneira 

adequada: 
 

a) O ator principal recebeu mais aplausos que os outros. 

______________________________________________________________________________ 
 
 

b) A natureza é nossa aliada, mas  o  homem não a respeita. 

______________________________________________________________________________ 
 
 

c) Quase não existem jacarés, mas os homens continuam caçando-os. 

______________________________________________________________________________ 
 

d) Quanto mais amigos, mais felizes somos. 

______________________________________________________________________________

  


