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TAREFÁRIO – LÍNGUA PORTUGUESA 

  

1) CARTA PESSOAL:  

A) Descreva a história da carta. 

B) Qual é uma das características mais marcantes das cartas?  

C) Qual é a estrutura do gênero? 

D) Como é possível saber o grau de intimidade dos interlocutores por meio da 

carta? 

 

2) DIÁRIO PESSOAL:  

A) Quais as características? 

B) Comente sobre diários pessoais que se tornaram públicos e o porquê.  

 

3) BLOGS:  

A) Quais as características? 

 

 4) ) ADJETIVOS: 

A) O que são? 

B) Diferencie adjetivo objetivo de adjetivo subjetivo = definir e exemplificar. 

 

5) LOCUÇÃO ADJETICA:  

A) Definir e exemplificar. 

  

6) ORTOGRAFIA: 

A) Explicar e exemplificar as regas da questão 6 da página 55 do livro didático. 

 

 

 

 



PARTE II 

 

Correção do conhecimento em ação do capítulo 2.  

Volte a sua atividade e verifique as suas respostas com base nas respostas a seguir. 

  

o Se a sua resposta estiver correta, faça um “certinho” ao lado dela. 

 

o Se a sua resposta estiver errada, NÃO a apague, faça o seguinte: crie o 

cabeçalho “Correção do conhecimento em ação do capítulo 2” e copie a 

resposta correta das questões que você errou, apenas. 

 

 

RESPOSTAS DO CONHECIMENTO EM AÇÃO DO CAPÍTULO 2: 

 

1) O remetente é o Giramundo de Luanda e o destinatário é o Giramundo do Brasil. 

 

2) Sim, existe. O uso dos pronomes “te, tua”, de 2ª pessoa, não são muito comuns no 

Brasil, com exceção das regiões norte e nordeste. No entanto, o uso desses pronomes 

é comum em Portugal e países da África falantes de língua portuguesa.   

 

3) Giramundo de Luanda escreveu a carta com a finalidade de conhecer melhor o 

Giramundo do Brasil. 

 

4) O amigo que os dois têm em comum é o Seu Joaquim, como comprova o trecho: 

“Quando Seu Joaquim falou sobre ti, fiquei muito surpreso...” 

 

5) Como Giramundo se refere, logo na sequência, à sua cobra coral de estimação, a 

Princesa, imagina-se que o Sabido seja o animal de estimação do Giramundo do 

Brasil,  e  que seja um cão, pois depois Giramundo diz que espera, no futuro,  poder 

conversar mais tranquilamente sobre cães e cobras. 

 

6) (X) tem respeito e consideração pelo Giramundo do Brasil. 

 

7) (X) A Luanda. 

 

8)   Entre 1975  e  2002,  Angola  viveu um  intenso  período  de  Guerra Civil  entre  

os  dois  movimentos  que  lutaram pela  independência  do  país:  O  Movimento  

Popular  de  Libertação  de  Angola  (MPLA)  e  a União  Nacional  para  a 

Independência  total  de  Angola  (UNITA). Após a  independência,  os  dois  

movimento passaram  a  brigar  entre  si para saber  quem  assumiria  o  poder  no  

país.  Nesses vinte e sete anos  de  guerra, cerca  de  500  mil  pessoas  morreram  e 

mais  de  um  milhão  se deslocaram  para  o  interior  do  país,  para  fugir  dos  



conflitos. Certamente é por  isso  que Giramundo de Luanda diz que “é preciso ter 

muito cuidado com tudo e com todos”. 

 

9) No trecho, “Espero que gostes e que me escrevas em breve”, o remetente dá sinais 

de que aguarda uma resposta. 

 

10) O uso da exclamação é uma forma expressar um estado de surpresa ou de 

alegria. Assim Giramundo dá mais emoção e ênfase às suas afirmações. 

 

11) (X) ideia incompleta, deixando a conclusão do sentido para o amigo no Brasil. 

Observação: Ao dizer “tenho certeza de que estarei mais feliz”, Giramundo sugere que 

algo não vai bem, porém não explica o que é, deixando incompleta a ideia, para que o 

amigo complete seu sentido. A condição de Giramundo está associada à situação de 

guerra pela qual seu país passava naquele momento. 

 

12) Giramundo caracteriza sua cobra coral informando que ela tem as cores do seu 

time de futebol e é bonita, mas perigosa. 

 

13) Bonita e perigosa.  

 

14) As cores do Clube Desportivo 1º de Agosto são amarelo, vermelho e preto, as 

mesmas cores da cobra coral. 

 

15) Sugestão da professora: como adjetivos objetivos, vocês podem utilizar adjetivos 

que expressem características físicas do animal. Como adjetivos subjetivos, podem 

ser indicadas características comportamentais. 

 

16) “Sabido”, com letra maiúscula, é um substantivo próprio, porque remete ao nome 

do cachorro, e “sabido”, com letra minúscula, é um adjetivo, porque caracteriza o 

cachorro como esperto, inteligente. 

 

17)  

A) Vaca, feijões e pé de feijão. 

B) Vaca – velha, feijões – mágicos, pé de feijão –gigante. 

C) Ele fazia vários planos com o saco de feijões mágicos e quando percebeu a garota 

já estava comendo todos.  

D) No primeiro, ele parece surpreso; no segundo, feliz, contente; e no terceiro, 

resignado. 



Importante:  as feições do  pai  de  Magali  são  indicadas linguisticamente  por  

adjetivos  (como  na  reposta  dada  acima)  ou  por  outras  estruturas que  exerçam  a  

função  de adjetivar.  

 

18)  

A) Cariocas. 

B) Às pessoas que nascem na cidade do Rio de Janeiro. 

C) Bonitos, bacanas, sacanas, dourados, modernos, espertos e diretos. 

D) No último verso, o termo “cariocas” é caracterizado pela frase “não gostam de dias 

nublados”. 

E) Não existe um adjetivo correspondente para esta frase, daí a importância da 

adjetivação ocorrer na língua de diversas maneiras.  

F) Resposta pessoal.  

 

19) 

A) Nunca pensei que uma festa de aniversário pudesse ser assim tão badalada. 

B) Parecia até festa de casamento. 

C) As pessoas usam túnicas estampadas, ou panos amarrados no corpo, tipo canga 

de praia, mas com formas diferentes. 

D) Queria  mandar  um  e-mail,  mas  aqui  não  tem  luz  e  o  computador  não  

funciona,  por  isso peguei um papel de carta para escrever para você.  

E) Vamos começar uma coleção de selos também? 

 

20)  

A) franco – franqueza 

B) bravo –braveza 

C) fino –fineza 

D) certo –certeza 

E) esperto –esperteza 

F) grande –grandeza 

G) triste – tristeza 

 

 

21)  

A) Polônia – polonês, polonesa 

B) Noruega – norueguês, norueguesa  



C) China – chinês, chinesa  

D) Japão – japonês, japonesa  

E) Gênova – genovês, genovesa  

F) Líbano – libanês, libanesa 

G) Milão – milanês, milanesa 

 

22) 

1. Os substantivos que indicam qualidade, derivados de adjetivos, são escritos com z(-

ez ou -eza).  

2. São escritas com s(-ês ou -esa) as palavras que indicam nacionalidade, origem, 

procedência, derivadas de um substantivo que indica lugar. Da mesma forma, palavras 

que indicam títulos de nobreza também obedecem à essa regra.  

 

PARTE III 

Elabore um mapa mental sobre mitos e lendas, gêneros do capítulo 3, 

contendo as seguintes informações: 

MITOS E LENDAS:  

 O que são? 

 Qual a diferença entre os dois gêneros? 

 Qual a finalidade dos mitos e lendas?  

 Quais as características em comum? (p.66) 

 

 

  

 


