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EXERCÍCIO COMPLEMENTAR 

1. Leia o texto abaixo e complete os espaços com os artigos. 

 

O leão e o ratinho 

_____ leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa da árvore. 

Vieram_____ ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos 

um, que _____ leão prendeu debaixo da pata. Tanto_____ ratinho pediu e implorou que 

_____leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois _____ leão 

ficou preso na rede dos caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia _____ floresta inteira 

tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu _____ratinho, e com seus dentes afiados roeu 

_____cordas e soltou _____leão. 

 

Moral: uma boa ação ganha outra. 

Esopo 

 

 

2. Analise o seguinte trecho do texto e explique o que mudaria se houvesse a seguinte 

mudança no emprego do segundo artigo destacado. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

“O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa da árvore. Vieram 

os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que um 

leão prendeu debaixo da pata.” 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



3. Transforme os adjetivos em superlativos analíticos. 

 

Fraquíssimo muito fraco  

Terribilíssimo  

Calmíssimo   

Cheíssimo  

Pouquíssimo   

Agilíssimo   

Fidelíssimo   

Dulcíssimo   

Sacratíssimo   

Belíssimo   

 

4. Leia o texto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale as opções corretas. 

a) Esse texto é: 

(   ) uma notícia. 
(   ) uma reportagem. 
(   ) uma propaganda. 

 

b) De acordo com esse texto, o grau do adjetivo usado em todas as frases é: 

(   ) comparativo de igualdade 
(   ) comparativo de inferioridade 
(   ) comparativo de superioridade 
(   ) superlativo 

 

 

 

 



5. Marque a opção que apresenta a sequência de pronomes que completa as frases 

corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Una as frases, usando um dos pronomes: eles - elas - nós  

 

Paulo foi ao sítio. Eu fui ao sítio. Nós fomos ao sítio. 

 

     a)     A menina toma sorvete. O menino toma sorvete. ___________ tomam sorvete. 

     b)    Meus amigos estão atrasados. Eu estou atrasado. ___________ estamos atrasados. 

     c)     Eunice é minha amiga. Célia é minha amiga. ___________ são minhas amigas. 

     d)    Ricardo joga bola. Plínio joga bola. ___________ jogam bola. 

 

7. Passe as frases para o plural, observando as palavras destacadas: 

     

     a) Ela é minha amiga. _____________________________________________ 

     b) Eu estudo na parte da manhã. ____________________________________ 

     c) Ele esqueceu a caneta na escola.  __________________________________ 

d) Tu fazes bolo muito bem. _________________________________________ 

 

 



8. Como sabemos, a língua escrita requer uma linguagem que esteja de acordo com a norma 

padrão. Assim sendo, as frases a seguir pertencem a um nível mais coloquial. Reescreva-as 

procurando adequá-las à forma correta: 

 

a) Encontrei ela passeando no shopping. 

 

_______________________________________________________________ 

 

b) Deixa eu sossegada, pois preciso descansar. 

 

_______________________________________________________________ 

 

c) Desejas ir comigo e com minha irmã? 

 

_______________________________________________________________ 

 

d) De hoje em diante está tudo terminado entre eu e você. 

 

_______________________________________________________________ 

 

e) Entreguei o livro hoje, portanto poderás pegar ele. 

 

________________________________________________________________ 

 

9. Observe como se forma o grau superlativo sintético e faça como o modelo.  

 

O menino é rápido. 

O menino é muito rápido. 

O menino é rapidíssimo. 

 

 



a) Eu sou feliz. 

________________________________________________________________ 

 

b) O vidro é frágil. 

_______________________________________________________________ 

 

c) Você é capaz. 

_______________________________________________________________ 

 

d) Isso é notável. 

________________________________________________________________ 

 

10. Analise o contexto da frase em que a palavra em destaque foi empregada e responda se 

é artigo indefinido ou numeral. 

 

a) Acabou comprando só um quilo de carne, tão assustado ficou com o preço. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Comprou um produto qualquer da cesta básica para doar à campanha. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

c) O departamento de vendas precisa de um funcionário bem desinibido. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

d) O departamento de vendas precisa apenas de um funcionário. 

___________________________________________________________________________ 

 


