
 
 

  DAILY MARQUES  

   LÍNGUA PORTUGUESA  

 ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO                                NOTA:  

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS  

      7º  1ª   10,0       6,5    05 19   

 Caro aluno, o conteúdo da recuperação está registrado no caderno e também se 
encontra no livro didático.  
ASSUNTO: Acentuação gráfica – Folhas de exercícios estudadas. 
                    Preposição – Folhas de exercícios e livro páginas 34 a 37.  
                    Pronomes: tipos de pronomes e pronomes adjetivos e substantivos.  
                     Ambiguidade 

Acentuação gráfica 
 
•MONOSSÍLABAS TÔNICAS : acentuam-se as monossílabas  tônicas terminados 
em: 
A(s)  – pá (s)  
E(s)  – pé (s), vê (s), tê-lo  
O(s)  – nó(s), pô - lo  
Ditongos abertos:  éi (s);  éu (s);  ói (s) - réis, céu; rói 

 
• OXÍTONAS: acentuam - se as oxítonas terminados em: 
A(s)  – está(s) 
E(s) – prevê(s), café(s)  
O(s) – cipó(s), robô(s) 
Em  – (ele) retém, (eles) retém  
Ens – reféns  
Ditongos abertos:  éi (s); éu (s); ói (s)  - chapéu  – constrói  - hotéis 

 
• PAROXÍTONAS:  acentuam-se as paroxítonas terminados em: 
i(s), us – júri(s), vírus;  
um, uns – álbum, álbuns; 
on, nos – íon(s), próton(s) 
r, x, n, I (Rouxinol)  éter, ônix, éden, amável; 
ps, ã(s), ão(s), ei(s) – bíceps, órfã(s),  órgão(s),  jóquei 
Ditongo Crescente oral – água, mágoa, série ciência, 

 
• PROPAROXÍTONAS :  sempre acentuadas. 
 
                                         Médico,  lâmpada,  triângulo 
 
 



• Acentuam - se o I e o U tônico dos hiatos.  Ex:  i / u -   baú,  caíste 
 
• FORMAS PRONOMINAIS DO VERBO – tira-se a forma pronominal e mantém-se a 
regra para a última sílaba tônica. 
 
Ex: lo, los, la, lãs –amá-lo,  
                                  \ 
                              acentua-se oxítona terminada em A. 

 
Observe texto:  

Aquelas férias 
Aquelas férias foram inesquecíveis, vivemos uma aventura pra lá de emocionante. 
Foi em uma ladeira que desci a toda velocidade em um carrinho de madeira que meu 
avô fizera. Pensei que não conseguiria fazer aquela curva, mas com muita habilidade 
consegui fazer a curva. Respirei aliviado depois de tanta emoção. 
O que eu não consegui, foi escapar de uma bronca. Papai estava zangado. Ele explicou 
o perigo que eu corri ao descer aquela ladeira sem que antes aprendesse a frear o 
carro. Bom, depois que aprendi usar os freios eu desci umas cem vezes, até que, o 
carrinho não aguentou mais. Papai teve de levá-lo para o conserto, porém antes que o 
carrinho voltasse a funcionar, as férias acabaram. Como sinto saudades daquelas férias!  

 1. Qual o objeto que o narrador personagem da história usou para brincar nas férias? 
(0,6) 

_____________________________________________________________________ 
2. Por que o pai dele ficou zangado? (0,6) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3. De acordo com o texto, por que as férias foram inesquecíveis? (0,6)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. Observe as palavras acentuadas no fragmento: “Aquelas férias foram 
inesquecíveis,”. (0,6)  
a) Classifique-as de acordo com a sílaba tônica. (0,3)  
______________________________________________________________________ 

  b) Justifique a acentuação delas. (0,3) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



5. Todas as palavras abaixo estão escritas corretamente. Diga por que elas são 
acentuadas. (1,0)  
a) Pá, fé, só.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
b) Cajá, pajé, alguém.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
c) Álbum, fácil, tórax.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
d) Índice, oxítona, pêssego.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
e) Saúde, juízes, país.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6. No fragmento: “Papai teve de levá-lo para o conserto”, as palavras em destaque são 
preposições. (0,6)   
A) Qual a função das preposições no texto? (0,2) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

B) Escreva em que resultou a união das preposições com artigos  (0,4) 
a) De+a= ________________                        c. Por+a=________________ 
b) Em+a=________________                        d. A+o=   ________________ 
 
7. Com referência às alternativas propostas, analise-as de acordo com o código em 
evidência, levando em consideração o valor semântico estabelecido pelas preposições 
destacadas: (0,6)  
A – Causa 
B – Posse 
C – Companhia 
D – Finalidade 
E – Assunto 
F _ Instrumento  



(     ) O livro do professor está emprestado aos alunos.  
(     ) O garoto cortou o pão com a faca. 
(     ) Fomos com os amigos ao cinema. 
(     ) O animal morreu de fome. 
(     ) Fizemos o trabalho sobre questões ambientais. 
(     ) O cenário encontra-se ornamentado para as festividades. 
 
8.  Classifique os pronomes destacados em pronomes substantivos e pronomes 
adjetivos. Explique. (0,6)  

a) Lembranças a todos os teus. (E. da Cunha, OC, II, 646.) 

b) Teus olhos são dois desejos. (R. Correia, PCP, 109.) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9.  Empregue nos exercícios a seguir o pronome demonstrativo adequado: (0,5)  

1 - _______________ mês em que estamos está passando rápido. (este, esse) 

2 – Por que você está usando _______________ calça rasgada? (esta, essa) 

3 – Como são difíceis ___________ dias que estamos atravessando! (estes, esses) 

4 – Qual o manequim ___________ vestido que você está usando? (deste, desse) 

5- Você viu  _______________  moto que passou. (aquela, esta)  

 

10) “Se é para ……. dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre ……. .”  (0,5)  

 a) mim, eu e tu                            d) eu, mim e tu 

b) mim, mim e ti                          e) eu, eu e ti 

c) eu, mim e ti  

 

 

 

 

 



11) Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo pronome pessoal 
oblíquo correspondente. Observe a terminação dos verbos.  (1,0)  

Observação: Os pronomes o, a, os, as se transformam em: 

·        lo, la, los, las – quando vêm depois dos verbos terminados em r, s ou z. 

ex: Ele vai vender o carro. 

      Ele vai vendê-lo. 

·        no, na, nos, nas – quando vêm depois de verbos terminados em som nasal. 

ex: Eles levaram o cachorro. 

      Eles levaram-no. 

a)   O aluno fez os exercícios    ______________________________________________ 

b)   Mário cortou a grama. __________________________________________________ 

c)   Resolveram os problemas.  ______________________________________________ 

d)   Vou chamar a menina.  _________________________________________________ 

e)   É preciso trazer os cadernos diariamente.  __________________________________ 

12. Classifique o pronome destacado de acordo com o seguinte código: (1,0) 

( 1 ) pessoal 

( 2 ) possessivo 

( 3 ) demonstrativo 

( 4 ) indefinido 

( 5 ) interrogativo 

(       ) a) Quem entende essa criança?     (       ) h) Nosso povo está despertando. 

(       ) b) Você já leu este livro?                 (       ) i) Aquele jornal é bom? 

(       ) c) Qual é a atriz principal da peça? (       ) j) Ninguém vai enfrentar esse problema? 

(       ) d) Há poucos erros na redação. 

(       ) e) Estes estudantes são muito unidos. 

(       ) f) Quero pedir-te maior colaboração. 

(       ) g) Ela sempre gostou de ler. 



13. Faça como o exercício anterior: (0,3)  

 

Comigo      contigo      consigo. 

 

a) Eu e Débora vamos ao clube. A Débora vai (______________) 

b) Tu irás ao mercado com teu pai. Teu pai irá (______________) 

c) O professor saiu da sala. Ele levou (______________) as provas dos alunos. 

14. Circule os pronomes possessivos presentes nas frases abaixo: (0,5)  

a) Nossas brincadeiras são as nossas alegrias. 

b) Seus pedidos serão atendidos. 

c) Meus amigos e minhas amigas chegaram. 

d) Esse é o meu lanche. Você não trouxe o seu? 

e) Ele não marcou pontos para a nossa equipe. 

15. Encontre e explique a ambiguidade na frase abaixo. (0,6)  

Assim que se encontrou com Beatriz, Pedro fez comentários acerca de seus 
resultados no processo avaliativo.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Bom trabalho. 

Daily 


