
    

 

 

 
 

Goiânia, _____ de _____________________ de 2020. 

Nome: _______________________________________ 

Ano: 5º Turno: ______________ 1º Bimestre  

    

 

ATIVIDADE DE REVISÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 

 
Leia o texto ”A floresta do contrário” de Ricardo Lima. 
                              

                                             A floresta do contrário 
   

    Todas as florestas existem antes dos homens. 

    Elas estão lá e então o homem chega, vai destruindo, derruba as árvores, começa a construir 

prédios, casas, tudo com muito tijolo e concreto. E poluição também. 

    Mas nessa floresta aconteceu o contrário. O que havia antes era uma cidade dos homens, dessas 

bem poluídas, feias, sujas, meio neuróticas.  

    Então, as árvores foram chegando, ocupando novamente o espaço, conseguiram expulsar toda 

aquela sujeira e se instalaram no lugar. 

    É o que se poderia chamar de vingança da natureza – foi assim que terminou seu relato o amigo 

beija-flor. 

    Por isso ele estava tão feliz, beijocando todas as flores - aliás, um colibri bem assanhado passa- 

va por ali, ele já sapecava um beijão. 

    Agora o Nan havia entendido por que uma ou outra árvore tinha parede por dentro, e ele achou  

bem melhor assim. 

    Algumas árvores chegaram a engolir casas inteiras. 

    Era um lugar muito bonito, gostoso de se ficar. Só que Nan não podia, precisava partir sem 

demora. 

    Foi se despedir do colibri, mas ele já estava namorando apertado a uma outra florzinha, era 

melhor não atrapalhar.” 
  

a) De que modo a floresta apresentada no texto difere-se das outras?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 b) Explique por que algumas árvores tinham paredes por dentro. 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 c) Quem é o narrador da história A floresta do contrário? Justifique sua resposta com 

passagens do texto. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 d) Esse texto é uma ficção, ou seja, o autor criou uma fantasia para fazer uma crítica à atuação 
do homem.  
                Que crítica é essa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02 – Procure, no dicionário, o significado dos adjetivos primitivo e derivado. Anote abaixo a 

principal ideia dessas palavras de maneira simplificada. 

 

. Primitivo_________________________________________________________________________ 

 

. Derivado ________________________________________________________________________ 

 

    . As palavras podem ser classificadas como primitivas ou derivadas. Pensando nisso, responda: 

qual das palavras abaixo é primitiva e qual é derivada? 

 

. Declarar _______________________________________ 

 

. Declaração_____________________________________ 

 

a) Releia este trecho de texto de Ruth Rocha e Otávio Roth. 

 

 

 

 

. Organize abaixo as palavras destacadas no texto. 

 

. Palavras primitivas__________________________________________________________________ 

 

. Palavras derivadas__________________________________________________________________ 

    Não importa que ele seja rico ou pobre, nem que o país de onde ele 
venha seja uma república ou um reinado. 
 
 
 



 

. Agora, escreva uma palavra derivada para as que são primitivas. 

 

. rico_____________________                      . pobre ____________________ 

. república ________________                      . reinado __________________ 

. carro ___________________                       . possível _________________ 

. direta __________________                         . certo ____________________ 

 

Questão 03 – Releia este trecho e observe as palavras destacadas. 

      Abriu os olhos: o sol estava ali, sólido, o carro de portas abertas à frente da casa, o irmão em 

sua bermuda colorida, a voz do pai e da mãe em alternância, a realidade a se espalhar, o mundo 

bom, o cheiro do dia recém-nascido. O menino se levantou, vestiu seu destino, foi fazer o que lhe 

cabia antes da partida, tomar o café da manhã, levar as malas até o carro onde o pai as ajeitava 

com ciência [...] 

 

a) Que adjetivos podem substituir as expressões da manhã, do pai e da mãe? 

 

______________________________________________________________________ 

 

    . Nos exemplos que você viu, as expressões da manhã, do pai e da mãe têm a mesma função 

dos adjetivos matinal, paterno e materno. 
       Expressões desse tipo, em que duas ou mais palavras desempenham juntas a função de um 
adjetivo, são chamadas de locuções adjetivas. 
 

Questão 04 – Leia esta pergunta curiosa e sua resposta. 

 

              Por que lavar as mãos com água e sabão é importante?   

    Em primeiro lugar, porque em nosso organismo existem micro-organismos que, em contato com 

nosso corpo, podem nos causar problemas graves, como infecções, diarreia, gripe, como o 

coronavírus ( COVID-19).  

 

a) Observe as informações destacadas. 

    . Por que lavar as mãos com água e sabão é importante? 

. Por que - Usado em perguntas - duas palavras separadas 

 

    . Porque em nosso organismo existem micro-organismos que... 

. Porque – Usado em respostas – uma só palavra. 



    Veja outras maneiras de se fazer essa mesma pergunta. 

     . Gostaria de saber o porquê de se lavar as mãos com água e sabão. 

. Porquê – É um substantivo; equivale a motivo – escreve-se junto e com acento. 

        .  Lavar as mãos com água e sabão é importante por quê? 

. Por quê – Usado em final de frase interrogativa – escreve-se separadamente e com acento. 

 

b) Leia as frases e escreva a explicação dos itens destacados. 

  

 

 

 

 

  

 

 

    . Você não vai à festa de amanhã por quê? 

_______________________________________________________________________________ 

 

    . Explique o porquê dessa atitude. 

_______________________________________________________________________________ 

 

    . Por que você não entregou o trabalho ainda? 

_______________________________________________________________________________ 

 

    . Não sei por que eles chegaram tão tarde! 

_______________________________________________________________________________ 

 

    . Cheguei tarde porque o despertador não tocou. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Questão 05 – Agora, complete as frases do texto seguinte com mais ou mas. 

 

    A capoeira era considerada uma atividade perigosa, ______ hoje é ensinada em escolas. Foi trazida 

para o Brasil pelos escravos e, atualmente, cada vez______ as crianças se interessam por ela. É 

considerada uma luta, _______ exige também muita harmonia de movimentos. 

  Equivalente a um substantivo     Final de frase interrogativa 

    Início de frase interrogativa     Resposta a uma pergunta 

    Pergunta indireta (sem o uso da interrogação) 



 


