
 
 

  DAILY MARQUES  

   LÍNGUA PORTUGUESA  

 ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO                                  

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS  

      6º  3ª      12 19   

 Querido(a) aluno(a).  

Com base no livro didático, nas folhas de exercícios e nos exercícios do caderno, 

faça as atividades de recuperação com muita atenção.  

ASSUNTOS:  leitura e interpretação de texto. 

                        Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, pronome e verbo.  

                        Acentuação gráfica.  

 

Instruções: 

- Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la. Sua atividade deverá ser feita, a princípio, a  
lápis, de maneira clara e organizada e depois transcrita a caneta,  pois a revisão só será realizada 
quando todas as questões abertas  e fechadas estiverem corretamente preenchidos a tinta. 
- Esta atividade contém 24 questões. 
- Boa atividade.  
- Daily  

 

QUE CALORÃO! 

O clima na Terra não é sempre igual. A temperatura aumenta e diminui de vez em 

quando. O grande problema é que nem sempre isso acontece naturalmente. Atualmente os 

cientistas estão muito preocupados porque acham que a ação do homem está fazendo o 

planeta ficar mais quente. 

A causa disso pode ser o efeito estufa. Para entender esse fenômeno, imagine uma 

estufa daquelas em que se cultivam plantas. Lá dentro faz bastante calor. Com a Terra é a 

mesma coisa, mas, em vez de vidros, há gases na atmosfera que conservam o calor. A 

energia solar passa por eles e aquece a superfície do planeta. Parte dessa energia, que 

seria refletida para o espaço, acaba ficando na atmosfera, barrada pelos gases. 



Isso é normal e, se não existisse o efeito estufa, a temperatura do planeta hoje seria 

cerca de −76° Celsius. Ninguém conseguiria viver em um lugar tão gelado e até os oceanos 

congelariam. Mas agora a quantidade de gases na atmosfera está aumentando e o calor  

também. 

 

Bichos em perigo 

O gás carbônico, por exemplo, sempre existiu, mas nunca em quantidade tão grande, 

pois é liberado com a queima de combustíveis como carvão, petróleo e gás natural, muito 

usados atualmente. Com isso a temperatura na Terra pode subir demais e esse 

aquecimento vai causar muitas mudanças em todo o planeta. [...] 

Alguns efeitos do aquecimento exagerado já foram percebidos. O derretimento 

acelerado do gelo nas regiões polares, por exemplo, está prejudicando a sobrevivência de 

vários animais, que não conseguem caçar ou encontrar alimentos. 

[...] alguns (cientistas) acreditam que mudanças no clima causaram a extinção de um 

sapo da Costa Rica. Para diminuir o problema é preciso usar outras fontes de energia, como 

o sol e o vento, que não emitem gases perigosos. 

                                          (Revista Recreio. São Paulo: Abril, ano 2, n. 59, 2001. Adaptado.) 
 

Questão 1                                                                                                                                                            1,6 

O texto trata, principalmente, sobre 

A) a pesquisa realizada pelos cientistas. 

B) o aproveitamento da energia solar. 

C) o aquecimento da Terra. 

D) o cultivo das plantas em estufas. 

 

Questão 2                                                                                                                                                             1,6 

De acordo com o texto, que fator pode estar causando o aquecimento do nosso planeta 

Terra? 

A) A ação do homem. 

B) A superfície do planeta. 

C) A estufa em que se cultivam plantas. 

D) O cultivo das plantas. 

 

Questão 3                                                                                                                                                             1,6 

De acordo com o texto, o efeito estufa não é prejudicial aos seres humanos, ao contrário dos 

gases, cujo aumento desmedido provoca o aquecimento exagerado da Terra. O texto 

aponta, inclusive, que o efeito estufa é benéfico ao planeta. 

Que benefício o efeito estufa traz? 

A) A queima de petróleo e de gás natural, muito usado atualmente. 

B) O congelamento de oceanos e de rios do planeta Terra. 



C) O gás carbônico que é liberado pelos veículos. 

D) O aquecimento do planeta, pois, sem ele, as pessoas não conseguiriam sobreviver ao frio 

que faria. 

 

Questão 4                                                                                                                                                            1,6 

Que solução o texto sugere para o problema do aquecimento do planeta Terra? 

A) A primavera começar mais cedo. 

B) A extinção do sapo da Costa Rica. 

C) As mudanças nas estações do ano e nas temporadas de chuva. 

D) O uso de outras fontes de energia, como o sol e o vento. 

 

 

Questão 5                                                                                                                                                            1,6 

No trecho “A energia solar passa por eles e aquece a superfície do planeta”, o pronome 

destacado foi utilizado para substituir a palavra 

A) fenômenos. 

B) gases. 

C) vidros. 

D) planetas. 

 

 

Questão 6                                                                                                                                                             1,6 

O par de palavras que apresenta a acentuação gráfica de acordo com a norma padrão é 

A) ninguém / soluvél 

B) automóveis / poluídos 

C) gáses / céu 

D) necessáriamente / água 

 

Questão 7                                                                                                                                                             1,6 

De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra “marimbondo” é um exemplo de:  

A) oxítona                 

B) paroxítona                

C) proparoxítona              

D) monossílaba 

 

Questão 8                                                                                                                                                            1,6 

No trecho “Atualmente os cientistas estão muito preocupados porque acham que a ação do 

homem está fazendo o planeta ficar mais quente”, a palavra em destaque exprime 

A) intensidade. 

B) adversidade. 

C) modo. 

D) afirmação. 

 
 



Questão  9                                                                                                                                                           1,6 

Leia a charge.  

 
 

 

A charge  faz crítica: 

A) à polícia, porque ela não protege os turistas. 

B) à polícia, porque ela só protege os turistas e não protege seus cidadãos. 

C) aos turistas, porque exploram o policial carioca. 

D) à violência contra os turistas na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Questão 10                                                                                                                                                           1,6 

Leia a tirinha. abaixo: 

 
Assinale a alternativa que corresponde aos tipos de pronomes presentes no 2º quadrinho da 

tira.  

A) Possessivo - Pessoais  

B) Indefinido - demonstrativo 

C) Somente pessoais 

D) Possessivo – tratamento 

 

Questão  11                                                                                                                                                          1,6 

Complete com “eu” ou “mim”: 

Eles chegaram antes de ____ . 

Há algum trabalho para _____ fazer? 

Há algum trabalho para _____ ? 



Ele pediu para _____ elaborar alguns exercícios; 

Para _____, viajar de trem é uma aventura deliciosa; 

 

A) mim – mim – mim – mim – mim; 

B) eu – eu – mim –mim – eu; 

C) eu – mim –eu – mim – eu; 

D) mim – eu – mim – eu – mim. 

 

Questão  12                                                                                                                                                         1,6 

 Marque a opção que possui apenas pronomes pessoais do caso reto: 

A) me, nós, eles. 

B) os, lhes, eu. 

C) convosco, vós, elas. 

D) eu, tu, ele.  

 

Questão 13                                                                                                                                                          1,6 

Assinale o item em que há ERRO no emprego do pronome demonstrativo: 

A) Paulo, que é isso que você leva? 

B) “Amai vossos irmãos”! são essas as verdadeiras palavras de amor. 

C) Trinta de dezembro de 1977! Foi significativo para mim esse dia. 

D)  Pedro, esse livro que está com José é meu. 

 

 

Questão 14                                                                                                                                                           1,6 

Ao escrever uma carta para o presidente do nosso país , devemos usar o pronome de 

tratamento. 

A) Senhor 

B) Vossa Excelência 

C) Vossa Santidade 

D) Você 

 

Questão 15                                                                                                                                                          1,6 

É correto afirmar que a palavra você é um pronome: 

A)  Pessoal do caso reto. 

B)  Pessoal do caso obliquo. 

C)  Pessoal de tratamento. 

D)  Demonstrativo  

 

 

 

 

 

 

 



Leia o trecho abaixo para responder às questões 16, 17 e 18.   

Encrenca à vista 

 

“Nem bem entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão. Era Clóvis. - Como é 

nervosinho? Vai encarar? Olhei praquele estúpido, morrendo de ódio. Ele me deu outro 

safanão e me disse: - Isso é pra você deixar de ser besta. Quem manda aqui no pedaço sou 

eu. O que podia fazer? Calma, Toninho, disse pra mim mesmo.” Álvaro Cardoso Gomes. Para 

tão longo amor. São Paulo: Mode 

 

Questão 16                                                                                                                                                          1,6 

Na frase: “Olhei praquele estúpido, morrendo de ódio.” As palavras destacadas seguem as 

respectivas classes gramaticais:  

A)  pronome – substantivo – substantivo – verbo  

B)  verbo – adjetivo – verbo - substantivo  

C)  verbo – substantivo – verbo – substantivo  

D)  adjetivo – pronome – verbo – substantivo  

 

Questão 17                                                                                                                                                          1,6 

No trecho “Encrenca à vista, temos”: Há quantos verbos?  

A)  1 verbo  

B)  2 verbos  

C)  3 verbos  

D)  4 verbos 

 

Questão 18                                                                                                                                                          1,6 

Na frase: “Olhei praquele estúpido, morrendo de ódio. Ele me deu outro safanão e me 

disse(...)”. Temos verbos das respectivas conjugações:  

A)  primeira - segunda – primeira –  segunda.  

B)  primeira – segunda – terceira – segunda. 

C)  primeira – segunda – segunda – primeira.  

Questão 19                                                                                                                                                          1,0 

Leia outra charge.  

 
Nesta charge foram empregados pronomes demonstrativos de 1ª pessoa: 



A) identifique-os: 

_________________________________________________________________________ 

 

B) Diga se seus empregos foram corretos ou não, e, em seguida, justifique sua resposta.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Questão  20                                                                                                                                                           1,2 

Leia outra tirinha . 

 
No 1º quadro da primeira tira, Jon dá uma ordem ao gato. 
A)  Por que ele usou o pronome demonstrativo esse? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

B)  Se o rato estivesse mais próximo de Jon, que pronome demonstrativo ele usaria? 
__________________________________________________________________________ 
  
C) No 2º quadrinho da segunda tira, Jon usou o pronome demonstrativo “este” para se referir 
ao prato. Justifique seu uso. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D) Retire um adjetivo da tirinha e escreva-o na linha abaixo.  

__________________________________________________________________________ 



Questão  21                                                                                                                                                         1,2 

Identifique o verbo das frases e relacione as colunas de acordo com o que indicam: 

( A ) ação                             ( B )  estado                       ( C ) Fenômeno da natureza  

(     ) O homem está nervoso.     

(     ) Ele fechou os olhos.      

(     ) Choveu muito.                        

(     ) Que desejam vocês? 

(     ) Ele fez uma pergunta.       

(     ) Ela parece triste.          

(     ) Anoiteceu rapidamente.          

(     ) O menino levantou a cabeça. 

(     ) O aluno ficou nervoso.           

(     ) Faz muito calor nesta época do ano. 

Questão  22                                                                                                                                                          1,2 

Identifique a que conjugação pertencem os verbos abaixo: 

Correr -   ......................          gostar  -     .......................            sair -        .................             

Procurar – ...................          fugir -         ........................            receber -  ...............           

Morrer -    ...................           desmerecer – ...................             estudar -  .................. 

Questão  23                                                                                                                                                          1,2 

Identifique o modo ( I ) Indicativo, ( S ) subjuntivo ou ( IMP)  imperativo)  em que estão 

empregados os verbos em destaque: 

  

(      ) Eu irei à praia amanhã. 

(      ) Todos trouxeram o material. 

(      ) Se puderes, vá cedo. 

(      ) Acordem, meninos!  

(      ) Quando chegares, avisa-me.  

(      ) Nós partimos amanhã. 

(      ) Corram, lá vem a tempestade! 

(      ) Se ele soubesse a verdade, diria.  

 

 

 



Questão  24                                                                                                                                                           1,2 

Leia “Um mosquito pousa no chifre de um touro e lá fica por muito tempo. 
Depois voa e pergunta ao touro:  
- O meu peso não o incomoda? “ 
 
a) O fato  foi narrado em que tempo? _______________________________ 
 
 
b) Agora reescreva-o no tempo pretérito perfeito do indicativo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Bom trabalho.  

Abraços.  

Daily  


