


  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Paola, Ana Paula e Josy 
 

Juiz de Fora, 16 de novembro de 2020 (segunda-feira) 

PORTUGUÊS 

 

Atividades complementares 

 

1) Leia com atenção o texto e responda as questões.  

 

O Eco  

 

Pai e filho caminhavam por uma montanha. De repente o menino cai e grita: “Aaaaaaiii!!!” 

Para a sua surpresa, escuta a voz repetir-se, em algum lugar da montanha: “Aaaaaaiii!!!”. 

    Curioso, pergunta “quem és?” e recebe como resposta “quem és?” Contrariado, grita, 

“covarde!” e a resposta é “covarde!”. 

    Então, olha para o pai e pergunta, aflito: “O que é isso?” 

    O pai sorri e fala “Filho, presta atenção”. E grita em direção à montanha: “Eu admiro-te!!!” e a 

voz responde: “Eu admiro-te!!!”. De novo o homem grita: “És um campeão!” e a voz responde “És 

um campeão!”. 

    O menino fica espantado. Não entende. O pai explica: 

– As pessoas chamam a isto eco, mas na verdade isso é a vida. Ela nos dá de volta tudo o 

que dizemos. Nossa vida é o reflexo de nossas ações. 

Autor Desconhecido.  

Disponível em: <http://www.acessa.com/viver/>. 

 

a) Note que as aspas foram empregadas em diferentes partes do texto. Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) “Aaaaaaiii!!!”. O uso repetitivo do sinal de exclamação reforça o sentimento de: 

a) alívio 

b) alegria 

c) dor 

d) espanto  

 

c) No decorrer do texto, os dois-pontos anunciam: 

______________________________________________________________________________ 
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d) No último parágrafo do texto, o travessão indica: 

a) o início da fala de uma pessoa. 

b) a separação de frases explicativas. 

c) uma observação feita pelo narrador. 

d) a conclusão da história.  

 

e) No trecho “Para a sua surpresa, escuta a voz repetir-se […]”, a vírgula foi utilizada para: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Complete as lacunas com a alternativa adequada de acordo com a norma-padrão. 

 

a) Ontem fomos ao supermercado. Apesar de a moto ser apertada, nós dois ________________ 

(cabemos/coubemos) e chegamos mais rápido. 

 

b) Nós ___________ (trazemos/trouxemos) as frutas para a salada. 

 

c) Nós ___________(vimos/viemos) aqui para assistir ao show. 

 

d) As meninas __________(vêm/vem) aqui em casa todo domingo. 

 

3) Transcreva as frases e preencha as lacunas com o verbo indicado entre parênteses. 

 

a) Não sei como nós _____________ (caber / pretérito perfeito do indicativo) todos no banco de 

trás daquele carro! 

 

b) Aquele objeto me _____________ (trazer/presente do indicativo) tristes recordações. 

 

c) As mães _____________ (trazer/futuro do presente do indicativo) os lanches mais tarde. 

 

d) Será que ele _____________ trazer/pretérito perfeito do indicativo) o material? 
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e) Eu ______ (vir / pretérito perfeito do indicativo) de Rondônia quando éramos muito pequenos. 

 

f) Nós ______ (vir / pretérito perfeito do indicativo) Rondônia quando éramos muito pequenos. 

 

g) Quando chegar na escola, eles ______ (vir/ futuro do presente do indicativo) correndo me 

cumprimentar. 

 

h) Quando criança, meus avós ________ (vir/pretérito imperfeito do indicativo) me visitar e 

___________(trazer / pretérito imperfeito do indicativo ) presentes. 

 

4) Leia a tirinha abaixo e respondas as questões seguintes. 
 

 

 

a) Em que modo verbal estão os verbos entre aspas do primeiro quadrinho? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) O que eles expressam? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Por que a Mafalda desligou a TV no primeiro quadrinho? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Por que ligou novamente no terceiro quadrinho? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5) Preencha as lacunas com a forma verbal indicada entre parênteses: 

 

a) Eles _______________ as compras. (trazer – pretérito perfeito do indicativo) 

 

b) Felipe e eu _______________ o material. (trazer – pretérito perfeito do indicativo) 

 

c) Maria ________________ a bolsa. (trazer – pretérito perfeito do indicativo) 

 

d) Júlia ________________ de bolsa todos os dias. (variar – presente do indicativo) 

 

e) Eu ______________ de passeio toda semana. (variar – presente do indicativo) 

 

f) Nós _____________ de avião todo ano. (variar – presente do indicativo) 

 

g) Eu _____________ pela manhã. (passear – presente do indicativo) 

 

h)Nós ____________ aos domingos. (passear – presente do indicativo) 

 

i) Ainda que eu ____________ o torcedor mais fanático, meu time ainda perde. (Ser/Presente do 

Subjuntivo) 

 

j) Eles _____________ muitos colegas, mas todos eles ___________ para a casa no fim da 

festa. (Ter/ Ir/ Pretérito Imperfeito do Indicativo) 

 

k) Eu _____________ um poema para você (Compor/ Pretérito Perfeito do Indicativo) 


