Professor: Paulo
1º) Complete com: Afim, a fim, enfim, em fim
______ estamos juntos! (Finalmente)
Aquele paciente se encontra ______ de vida. (No final)
Após tanto trabalho poderemos, _______, descansar. (Por fim)
_________, realizaremos as tarefas de acordo com o combinado. (Em conclusão)
Aquele paciente se encontra _______de vida. (No final)
O diretor do hospital já está ________ de carreira. (No término)
O espanhol é uma língua __________com o português.
A aluna estudou muito ______ de tirar boa nota na prova.
Nesta fase das nossas vidas, não temos objetivos _______.
Você está contando essa história _______ de me comover, mas não vai conseguir.
Para meu aniversário, convidarei parentes e ________.
Neste momento eu estou _______ de ficar sozinha.
2º) Faça a concordância, utilizando adequadamente a palavra entre parênteses:
a) Vão .............. os documentos da casa.( anexo)
b) Estão .......... as despesas com o frete. (incluso)
c) Elas ............. providenciaram os documentos. (mesmo)
d) Elas ............ encaminharam a solicitação. ( própria)
e) Maria Helena responde: muito .............. (obrigado)
f) Naquela sala, havia ......alunas. (menos)
g) As tropas inimigas estavam .......... (atento)
h) Ela estava ........... aborrecida. (meio)
i) A porta está .......... aberta. (meio)
j) Tomou sozinha ............. garrafa de vinho. (meio)
l) Ele chegou ao meio dia e ............ (meio)
m) ............. alunos foram ao acampamento.(bastante)
n) Não havia ............. motivos para ele faltar.(bastante)
o) Eram alunas ................ simpáticas. (bastante)
p) Eram assuntos .................. interessantes. (muito)
q) Compareceram àquele lugar ................. vezes. (muito)
r) Naquela loja havia mercadorias .....................(barato)
s) Paguei ......................... aquela moto. (caro)
10º) Marque a alternativa cuja sequência preencha adequadamente as lacunas do seguinte período:
“Nós ...................... socorremos o rapaz e a moça ............., ...............
a)mesmos – bastante – machucados.
b) mesmo – bastantes – machucados
c) mesmos – bastantes - machucados
d) mesmo – bastante – machucada.
e) mesmos – bastantes – machucada
11º) As frases abaixo apresentam erros de concordância. Reescreva-as, corrigindo-as:
a) Água sanitária é boa para a limpeza._______________
b) Era necessário a autorização dos pais._____________
c) Disseram meios verdades..______________________________________
d) Eram pessoas as mais elegantes possível__________
e) Os juros estão o mais elevado possíveis.___________
f) Esta viagem sairá caro.__________________________
g) Fiquem alertas rapazes._________________________
h) É necessário a virtude dos bons.__________________
i) Bebida alcoólica não é boa para o fígado.___________

