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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

QUEM DECIDE POR MIM? 

 Um colunista conta uma estória em que acompanhava um amigo a uma banca 

de jornal. O amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno 

recebeu um tratamento rude e grosseiro. 

 Pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo do colunista sorriu 

polidamente e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro. 

Quando os dois amigos desciam pela rua, o colunista perguntou: 

─ Ele sempre te trata com tanta grosseria? 

─ Sim, infelizmente foi sempre assim… 

─ E você é sempre tão polido e amigável com ele? 

─ Sim, procuro ser. 

─ Por que você é tão educado, já que ele é tão inamistoso com você? 

─ Porque não quero que ele decida como eu devo agir. 

Nós é que decidimos como devemos agir e reagir ─ não os outros! 

Autor desconhecido 

 

(adaptado de http://www.refletirpararefletir.com.br/textos-para-leitura) 

 

1) No trecho “Um colunista conta uma estória em que acompanhava um amigo a uma 

banca de jornal” temos artigos definidos sublinhados. Analise as três frases abaixo e 

marque a alternativa que NÃO apresenta essa mesma classe gramatical: 

 

I – Queria três blusas, mas comprou só uma. 

II – Aquela aluna era uma pessoa muito simpática.  

III – Este rapaz chegou e bateu no apartamento um. 

 

a) I, II, III 

b) I e III 

c) I e II 

d) II e III 

e) II 
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2) Leia o trecho extraído do texto: “O amigo cumprimentou o jornaleiro 

amavelmente”. As palavras, na ordem em que aparecem, são classificadas como: 

a) artigo definido – substantivo – verbo – artigo definido – substantivo - advérbio 

b) artigo definido – substantivo – verbo – advérbio – substantivo - advérbio 

c) artigo definido – advérbio – verbo – artigo definido – substantivo - advérbio 

d) advérbio – substantivo – verbo – artigo definido – substantivo - advérbio 

e) artigo definido – substantivo – advérbio – artigo definido – substantivo - verbo 

 

3) A palavra sublinhada em “O amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente” 

possui a mesma classificação da palavra sublinhada da alternativa: 

a) Ela era uma mulher amável. 

b) Fernanda a ama muito. 

c) Amanhã choverá. 

d) O lençol estava amassado. 

e) Amanheceu um dia lindo. 

 

4) As palavras “amavelmente”  e “polidamente” são classificadas como:  

a) substantivos 

b) adjetivos 

c) advérbios 

d) numerais 

e) verbos 

 

5) As palavras  “polido”  e “polidamente”  são respectivamente classificadas como: 

a) advérbio - adjetivo 

b) adjetivo - substantivo 

c) substantivo - adjetivo 

d) adjetivo - verbo 

e) adjetivo – advérbio 

 

6) O título do texto “QUEM DECIDE POR MIM?” possui a segunda  e a terceira palavra 

classificada como _____________e______________ respectivamente.    

 

 

BOA ATIVIDADE! 


