
 

 

1- A parte do texto “Pensei que estavam maduras, mas vejo agora que ainda estão muito 
verdes”, demonstra que 
a) A raposa desdenha das uvas porque não as pode ter. 
b) A raposa desiste das uvas porque estão verdes. 
c) A raposa realmente não quer as uvas. 
d) As uvas apresentam um aspecto de estragadas, por isso a raposa não as quer. 
e) N.D.A. 
 
2 – A fábula acima passa o ensinamento de que 
 
a) Não devemos nos enganar quando as coisas não saírem como esperamos. 
b) Quem tudo quer, tudo alcança. 
c) Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 
d) Devemos alcançar os nossos sonhos. 
e) N.D.A. 
 
3- De acordo com as características das fábulas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) É  um gênero bastante remoto, nascido na cultura oral. 
b) Nasceu na cultura oral dos povos antigos. 
c) Tem como aspecto essencial transmitir algum ensinamento. 
d) O ensinamento transmitido pela fábula chama-se Moral da história. 
e) É um gênero que surgiu na sociedade atual, criado recentemente para passar 
ensinamentos morais. 
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4) Assinale a única locução adjetiva: 
 
a) luz solar 
b) pessoas sem piedade 
c) raposa esperta 
d) cegonha bicuda 
e) pessoa impiedosa 
 
5) Observa as frases I, II e III e assinale a alternativa que as preenche de forma correta 
com os artigos adequados. 
I . ____________padaria que costumávamos frequentar não existe mais. 
II. Talvez você não conheça, mas existe, neste bairro, ________padaria muito boa. 
III. Roberto Carlos não é somente ________cantor. Ele é ____cantor. 
 
a) A – uma – um – o 
b) Uma – a – o – um 
c) A – um – um – o 
d) A – uma – o – um 
e) Uma – a – um – o 
 
6- Na frase “ O garoto bonito não gosta de brincadeiras de criança”, as palavras 
sublinhadas são, respectivamente 
 
a) Artigo definido, pronome e adjetivo. 
b) Pronome, artigo indefinido e adjetivo. 
c) Artigo definido, adjetivo e locução adjetiva. 
d) Adjetivo, artigo indefinido, artigo definido. 
e) N.D.A. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


