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PORTUGUÊS

1-
a) O texto trata sobre um jogo de futebol.
b) O placar do jogo foi de 1 a 0
c) O jogo aconteceu no Maracanã.

2- 
a) VIVE, FAZ, BATE, ANDA
b) Presente do indicativo

3-
1- cantar - 1ª
2- existir - 3ª
3- estar - 1ª
4- ser - 2ª 
5- ser - 2ª
6- sentir - 3ª
7- atravessar- 1ª

4-

Presente Pretérito Futuro
Eu comprarei aquela bola no bazar X
O netinho escreve uma carta para a vovó. X
Juca receberá muitos prêmios no concurso. X
Mamãe perguntou o preço da camiseta. X
Meu amigo sempre chega atrasado às festas. X

5- 
a) 1ª pessoa do plural
b) 3ª pessoa do plural
c) 3ª pessoa do plural
d) 2ª pessoa do plural

6- VEIO – TROUXE – PUDESSE – CHAMASSE – JOGOU – DISSE – PENSANDO – COMETEU – 
DEIXARAM – DEVE

7-
a) Plantarão
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b) Ficam
c) Joga
d) Concordou

8- 
a) conjugando um verbo
b) confiar – presente do modo indicativo

9-
a) Bruno, meu vizinho, adoro jogar futebol.

b) “Algo assim: Abelardo e Heloísa, amigos de sempre.”

c) Preciso tanto de alguém que me aceite como sou!

d) Onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros?

10-
A-

a) Segunda - indica
b) Manhã – pessoal 
c) Manhã – pessoal – claro 

 B – 

PALAVRAS DIVISÃO SILÁBICA
TIPO DE ENCONTRO

CONSONANTAL

chave Cha – ve CH – dígrafo

palavra Pa – la – vra VR – encontro consonantal

sempre Sem – pre PR - encontro consonantal

nenhuma Ne – nhu – ma NH – dígrafo

arranjar Ar - ran - jar RR - dígrafo

REDAÇÃO

1- 
a) Identificação de mais 2 casos do novo coronavírus.
b) Em São Paulo.
c) Em 04/03/2020.
d) Os pacientes estiveram na Europa há pouco tempo.


