
 
LISTA DE RECUPERAÇÃO DE PORTUGUÊS / 6º ANO /3º B 

1. Leia a tirinha, a seguir, com muita atenção, e responda à questão.  

 
http://www.saladeatividades.com.br/ 

Na tirinha acima, há um adjetivo no grau superlativo relativo de inferioridade. Transcreva a frase onde ele se encontra e 
depois circule-o.  

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo no grau superlativo absoluto analítico:  
(a)  Heleninha é carinhosíssima. 
(b)   José é o menos inteligente da classe. 
(c)  Aquela criança é muito carinhosa. 
(d) “Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver...” 
 
3. Assinale a frase em que há um adjetivo no grau comparativo: 
(a)  Cristina é a mais estudiosa de minhas alunas. 
(b)   Joaquim é excessivamente tímido. 
(c)  Mário é mais esforçado do que Manuel. 
(d)  Roberto é o menos estudioso. 
 
Leia a propaganda a seguir e responda às questões.  
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4. Marque a alternativa que apresenta uma informação que o texto não dá sobre o sabão em pó Fofinho. (Valor:1,0 ponto) 
a. É melhor e maior. 
b. Limpa mais. 
c. Tem mais amaciante. 
d. É mais barato.  
 
5. De acordo com essa propaganda, o grau do adjetivo usado em todas as frases é: (Valor:1,0 ponto) 
a. comparativo de igualdade. 
b. comparativo de inferioridade. 
c. comparativo de superioridade. 
d. superlativo. 
 
6. Escreva o grau normal dos adjetivos superlativos abaixo: (Valor:1,0 ponto) 

Exemplo: Velocíssimo: Veloz 

a. Brevíssimo:_______________________________ 

b. Felicíssimo:_______________________________ 

c. Magérrimo:_______________________________ 

d. Paupérrimo:_______________________________ 
 
7. Observe a tirinha de Sarah Andersen e responda às questões. 
 

DOBRANDO ROUPA 

  

 

a. Encontre dois artigos na tirinha acima e, logo em seguida, classifique-os:  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b.  Observe o título da tirinha de Sarah Andersen. Faça um teste: empregue artigos definidos e artigos indefinidos antes 
do substantivo “roupa”. O sentido se mantém o mesmo? Justifique sua resposta.  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c. Transcreva as três preposições presentes na tirinha e explique como elas foram formadas.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
8. Observe atentamente um trecho da história em quadrinhos para responder aos itens. 

 
                                                    http://cdn.editorasaraiva.com.br 

a. Quantos artigos identificamos na historinha lida? 
__________________________________________________________________________________________________ 

b. Escreva os artigos que você identificou no trecho. 
__________________________________________________________________________________________________ 

c. Classifique os artigos escritos no item b. 
__________________________________________________________________________________________________ 

d. Os artigos determinam ou indeterminam os substantivos que acompanham? Justifique. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

9. Justifique o acento gráfico das palavras abaixo utilizando as regras de acentuação.  
 
a. Fátima: _________________________________________________________________________________________ 

b. Já: _____________________________________________________________________________________________ 

c. Alguém: _________________________________________________________________________________________ 

d. Amapá: _________________________________________________________________________________________  

e. Fé: _____________________________________________________________________________________________ 

10. Assinale a alternativa em que todos as palavras são acentuadas por serem oxítonas:  
a. paletó, avô, pajé, café, jiló. 
b. parabéns, vêm, hífen, saí, oásis. 
c. você, capilé, Paraná, lápis, régua. 
d. amém, amável, filó, porém, além. 
 
11. Em cada frase a seguir, há algumas palavras em destaque com a mesma terminação. Entretanto, só uma delas deve 
ser acentuada. Escreva corretamente a palavra que recebe acento gráfico e justifique a sua resposta com a regra de 
acentuação.  
a. Ninguem viu a nuvem negra que se aproximava. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
b. Tinha um no no meio da corda. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 



 
12. Assinale a única alternativa em que todas as palavras são oxítonas:  
a. material – barro – sólida 
b. café – poderoso – pedra 
c. até – capital – urubu 
d. grafite – após – aliança 
13. Leia esta tira, de Fernando Gonsales.  
 

 
 
Observe a acentuação da palavra tem. Ela está de acordo com o que prescreve a regra de acentuação dos monossílabos 
tônicos? Justifique sua resposta.  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

14. Leia a tira a seguir, de Glauco, e responda às questões.  

 
a. Na tira, os acentos gráficos de uma palavra oxítona, uma palavra proparoxítona e um monossílabo tônico 
foram propositalmente eliminados. Reescreva essas palavras abaixo, acentuando-as adequadamente. 
__________________________________________________________________________________________________ 

b. A forma verbal “tô” é redução de outra palavra. Qual é essa palavra? 
__________________________________________________________________________________________________ 

c. Por que a redução “tô” recebe acento? 
__________________________________________________________________________________________________ 

Acentue quando necessário:  

bonus - faceis - orgão - limpido - urubu - horario - tenue - historia - parabens - armazens - cipo - hifen - magoa - convem 
-pure - arvore – cre - passaro - biquinis - reporter - taxi - corroi - moi - ceus - destroi- ilheu- reu - bau  - notavel - medico 
- palido - atraves - Marcio - timida - orfãs - roi -pais - juri - tres – facil- frances - reune - papeis - portugues- – veu – sois  
Venus – campones – cha – lampada – fenix – buscape - ipe  

Agora, complete o quadro com as palavras que você acentuou na questão 2.  
Proparoxítonas  Paroxítonas  Oxítonas  Monossílaba tônica  

   
  

 


