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Professor: Letícia





PNEU FURADO
O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando 
desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha.
Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo
"Pode deixar". Ele trocaria o pneu.
- Você tem macaco? - perguntou o homem.
- Não - respondeu a moça.
- Tudo bem, eu tenho - disse o homem - Você tem estepe?
- Não - disse a moça.
- Vamos usar o meu - disse o homem.
E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça.
Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de 
boca aberta, vendo o ônibus se afastar.
Dali a pouco chegou o dono do carro.
- Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado.
- É. Eu... Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar.
- Coisa estranha.
- É uma compulsão. Sei lá. 
(Luís Fernando Veríssimo. Livro: Pai não entende nada. L&PM, 1991).

1) Sabe-se que fonema e letra são coisas diferentes. “ Em “o carro estava encostado no meio-fio...”, 
copie a palavra que possui um dígrafo e quatro fonemas: ________________________________

2) O “x” nem sempre apresenta som igual. Nas frases abaixo, a única que apresenta fonema 
diferente do que ocorre em “Puxa, que estranho” é:
a) Coxas de frango sempre são maravilhosas
b) Uma menina apareceu no exato momento em que saí.
c) O lixo estava rodeando a cidade toda.
d) É impressionante como a lixeira da rua fica lotada.

3)  No trecho “Não, respondeu a moça”, a palavra em destaque pode ser substituída sem mudar a 
quantidade de sílabas e sem alterar o sentido que em|:
a) Não, informou a moça.
b) Não, observou a moça.
c) Não, viu a moça.
d) Não, perguntou a moça.

4) Sabe-se que  a fala da personagem está marcada pelo discurso direto. Retire de uma dessas falas:
a) um dígrafo
b) um encontro consonantal:

5) Observe:
“– Não - disse a moça.”
  Substitua a palavra que possui ditongo nasal por outra que possua valor contrário:

TEXTO 1



6) Sabe-se que as palavras podem ser aplicada em sentido denotativo ou conotativo. No trecho “uma 
moça muito bonitinha.”, substitua o termo em destaque por uma palavra de mesmo sentido, porém 
conotativo:

7) Em “Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado.” há uma palavra que segue a mesma 
regra de acentuação que:

a) rabicó
b) pássaro
c) pátio
d) Iguaçu

8)A frase em que deveria haver uma vírgula é:

a)) Comi uma fruta pela manhã e outra à tarde
b)) Eu usei um vestido vermelho na festa e minha irmã usou um vestido azul
c)) Ela tem lábios e nariz vermelhos
d)) Não limparam a sala nem a cozinha

9) Dê o número de letras e fonemas destas palavras:
Chamada: Lhe: Passado: Chega: Quero: 

10) Reescreva o diálogo utilizando a pontuação adequada:
Oi Como vai você 
Tudo bem E você 
Eu vou bem 
Você vai na aula 
hoje Eu vou 
Estudou para a 
prova Vai ter 
prova 
Sim E é hoje 
Estou perdido 

11) Circule as palavras em que o X tem o valor fonético de CS:

fluxo máximo tóxico trouxe exótico intoxicar exortar léxico maxilar 

12) Acentue as palavras quando necessário:

ninguem ultima lapis mensagem cor atlantico sol umido 
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