Provão
Língua Portuguesa – 4o ano
• Texto

Vida da gente
Todos os dias nós jogamos fora muitas coisas de que não precisamos mais.
Para onde será que elas vão? Será que daria para usá-las novamente?
Todo dia da nossa vida a gente pega tudo o que não interessa mais e joga
fora, certo? Daí vem o lixeiro e leva. Parece simples, mas... para onde o lixeiro
leva o lixo? Há lugares onde eles jogam tudo, que são os lixões. Lá, os homens
ficam pondo lixo e enterrando, até que junta tanto lixo que nem todas as
máquinas do mundo conseguiram enterrar. Nessa hora, é preciso encontrar
novos lugares para fazer novos lixões. A gente nunca pensa nisso, afinal os lixões
são todos longe da casa da maioria de nós. Mas fique sabendo que isso é um
problema desse tamanho!
Algumas coisas que nós jogamos fora são tão venenosas que contaminam a
terra dos lixões por muitos anos. O problema é que não existe mágica. Enquanto
a gente viver, vai produzir lixo. O jeito menos besta de ajudar nisso é criar a
menor quantidade de lixo possível. Como? Reciclando. Reciclar não é só juntar
vidro e jornal e vender para o garrafeiro que vai vender para a fábrica de vidro ou
papelão. Ou então dar para o lixeiro nas cidades que coletam lixo recolhido.
A gente precisa aprender a gastar bem as coisas antes de jogar fora! Usar
sempre o papel dos dois lados, usar vidros e saquinhos para guardar outras coisas
depois de bem lavadinhos... Se a gente não se preocupar com isso, logo vai haver
uma montanha fedida perto da nossa casa! Escute o que eu estou falando!
Fernando Bonassi. Vida da gente. Belo Horizonte: Formato.

1

O texto trata de um assunto ecológico muito importante:
a) animais em extinção.
b) queimadas e desmatamentos.
c) lixo que produzimos.
d) sujeira dos mares, rios e lagos.
e) n.d.a.
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A quantidade excessiva do lixo pode gerar uma grave consequência relatada no
texto:
a) acabar chegando perto das fábricas.
b) acabar chegando perto dos parques.
c) acabar chegando perto dos hospitais.
d) acabar chegando perto da nossa casa.
e) n.d.a.

3

Marque uma maneira de criar a menor quantidade de lixo possível:
a) economizando.

d) juntando.

b) reciclando.

e) n.d.a.

c) limpando.
4

Qual é a denominação do autor do texto para o termo “reciclar”?
a) aprender a gastar bem as coisas antes de jogar fora.
b) dar para o lixeiro nas cidades que coletam lixo recolhido.
c) juntar vidro e jornal e vender.
d) fazer a coleta seletiva em sua escola.
e) n.d.a.

5

Você considera que a mensagem do texto se refere a:
a) uma bronca.

d) um relato.

b) um alerta.

e) n.d.a.

c) uma piada
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Pronome é a palavra que substitui
um substantivo.
6

Na frase: “Há lugares onde eles jogam tudo, que são os lixões.” A palavra
grifada se trata de:
a) pronome pessoal do caso oblíquo, na 3a pessoa do plural.
b) pronome pessoal do caso reto, na 1a pessoa do singular.
c) pronome pessoal do caso reto, na 3a pessoa do plural.
d) pronome pessoal do caso oblíquo, na 1a pessoa do singular.
Verbo é uma palavra que indica ação, estado
ou fenômeno da natureza.

7

“Todo dia da nossa vida a gente pega tudo o que não interessa mais e joga
fora, certo?” São os verbos contidos na frase:
a) nossa, gente e não.

d) pega, interessa e joga.

b) tudo, fora e joga.

e) n.d.a.

c) dia, vida e pega.
8

Leia atentamente a frase e classifique os verbos quanto às conjugações em que se
encontram:
“Enquanto a gente viver, vai produzir lixo.”
a) 2a conjugação – 3a conjugação
b) 1a conjugação – 2a conjugação
c) 2a conjugação – 1a conjugação
d) 3a conjugação – 3a conjugação
e) n.d.a.
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Além de identificarmos os verbos e classificarmos a conjugação, devemos observar
o tempo em que se encontram. No trecho “Algumas coisas que nós jogamos
fora [...]” determine o tempo do verbo:
a) presente ou futuro.
b) pretérito ou futuro.
c) presente ou pretérito.
d) futuro ou presente.
e) n.d.a.
Artigo é a palavra que colocamos antes do
substantivo.

10 Ao escrevermos normalmente utilizamos artigos, como na frase a seguir: “Daí o
lixeiro vem e leva.” Assinale a alternativa que corresponde ao artigo selecionado:
a) indefinido, masculino, plural.
b) definido, masculino, singular.
c) definido, feminino, plural.
d) indefinido, masculino, singular.
e) n.d.a.
Substantivo é a palavra que designa o nome
dos seres.

11

Analise e marque os substantivos existentes na frase: “Usar sempre o papel dos
dois lados [...]”
a) papel e dois.

c) lados e usar.

b) sempre e papel.

d) papel e lados.
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12 Tendo como base o substantivo LIXO, podemos afirmar que é:
a) um substantivo próprio e composto.
b) um substantivo próprio e simples.
c) um substantivo comum e simples.
d) um substantivo comum e composto.
e) n.d.a.
13 Na frase há um substantivo do gênero masculino, antecedido por um artigo,
ambos no plural. Assinale-o:
“Lá, os homens ficam pondo lixo e enterrando [...]”
a) pondo lixo.

c) ficam pondo.

b) os homens.

d) e enterrando.

e) n.d.a.

14 Determine a classificação correta para a palavra LIXÕES:
a) substantivo próprio, composto, feminino, plural, aumentativo.
b) substantivo comum, simples, masculino, singular, diminutivo.
c) substantivo próprio, composto, feminino, singular, diminutivo.
d) substantivo comum, simples, masculino, plural, aumentativo.
e) n.d.a.
Adjetivo é a palavra que exprime qualidade ou característica
de um ser, objeto, lugar etc.
Advérbio é a palavra que modifica o sentido de um verbo,
adjetivo ou outro advérbio.
15 Indique o adjetivo e os advérbios desta frase: “[...] logo vai haver uma
montanha fedida perto da nossa casa!”
a) fedida, logo, perto.

c) casa, fedida, perto.

b) montanha, logo, haver.

d) nossa, haver, montanha.
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16 Com base nos advérbios que você selecionou na frase do exercício anterior,
podemos classificá-los como:
a) advérbio de tempo e advérbio de modo.
b) advérbio de intensidade e advérbio de lugar.
c) advérbio de tempo e advérbio de lugar.
d) advérbio de modo e advérbio de intensidade.
e) n.d.a.
Frase é a palavra ou o conjunto de palavras
que tem sentido completo.
17 A frase passa a ser chamada de oração quando há a presença de:
a) substantivo.
b) adjetivo.
c) pronome.
d) verbo.
e) n.d.a.
18 A quantidade de orações de uma frase se define pelo número de verbos. Indique
quantos verbos há na afirmação do texto:
“Reciclar não é só juntar vidro e jornal e vender [...]”
a) há 4 verbos
b) há 2 verbos
c) há 5 verbos
d) há 3 verbos
e) n.d.a.
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19 Já sabemos que o sujeito é o ser que pratica a ação, é o ser do qual se diz alguma
coisa. Encontre o sujeito da frase a seguir:
“Todos os dias nós jogamos fora muitas coisas [...]”
a) os
b) nós
c) todos
d) dias
e) n.d.a.
20 A definição de predicado é:
a) tudo aquilo que se diz do artigo.
b) tudo aquilo que se diz do adjetivo.
c) tudo aquilo que se diz do sujeito.
d) tudo aquilo que se diz do pronome.
e) n.d.a.
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