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PORTUGUÊS 

 

Atividade de fixação  

 

→ Responda as questões abaixo em seu caderno de Português. 

 

1) Abaixo, se encontra uma letra musical. Leia-a, analise e identifique as formas verbais 

expressas no infinitivo. 

 
 

Encontros e Despedidas 

Maria Rita 
 

Mande notícias do mundo de lá 

Diz quem fica 

Me dê um abraço, venha me apertar 

Tô chegando 

Coisa que gosto é poder partir 

Sem ter planos 

Melhor ainda é poder voltar 

Quando quero 
 

Todos os dias é um vai e vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 

Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

 

 

 
 

 

E assim chegar e partir 

São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem da partida 

A hora do encontro 

É também despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida… 

 
Composição: M. Nascimento E F. Brant 
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a) Qual o nível de linguagem empregada no texto: linguagem informal ou linguagem culta formal? 

Dê um exemplo que comprove sua resposta. 

b) O título do poema sugere ideia de oposição. Essa ideia é mantida no decorrer do texto. Cite 

dois pares que confirmem essa afirmação. 

c) Explique o sentido dos versos a seguir. 

 

Todos os dias é um vai e vem 

A vida se repete na estação 

 

d) Analise e identifique as formas verbais expressas no infinitivo na música “Encontros e 

despedidas”. 
 

2) Leia o verbete abaixo. 
 

Claro adj. 1. Em que há luz ou claridade. 2. Límpido, 

transparente. 3. Fácil de entender. 

 

•Indique em qual desses sentidos a palavra claro foi usada nas frases a seguir. 

 

a) No fundo da chácara corria um regato de água claras. Límpido, transparente. 

b) Ele nos deu uma explicação clara sobre esse assunto. Fácil de entender. 

c) Hoje está um dia claro. Em que há luz, claridade. 

 

3) Conjugue os verbos em destaque e complete as lacunas do texto abaixo: 
 

 

O leão e o ratinho 
 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore.  Vieram 

uns ratinhos passear em cima dele e ele_____________ (acordar). 

Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão______________ (prender) debaixo da pata. 

Tanto o ratinho_______________ (pedir) e _________________ (implorar) que o leão 

_______________ (desistir) de esmagá-lo e _______________ (deixar) que fosse embora. 

Algum tempo depois o leão___________ (ficar) preso na rede de uns caçadores. Não 

conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva.  

Nisso____________________ (aparecer) o ratinho, e com seus dentes afiados _________________ 

(roer) as cordas e o soltou. 
 

Moral: uma boa ação ganha outra. 

 


