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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia o texto e responda às perguntas a respeito das classes gramaticais:  

Como uma conta de Facebook ou Twitter é verificada como oficial? 

Pergunta da leitora Ellen Samara Rocha, Presidente Epitácio, SP 

1. No caso do Twitter, há alguns requisitos básicos: a conta deve ser vinculada a um 

2.telefone e um e-mail verificados, deve conter foto de perfil e de capa e deve manter seus 

3.tuítes públicos, entre outras exigências. Até perfis falsos podem receber o selinho azul de 

4.certificação, desde que tenham impacto e que deixem claro que se trata de uma página de 

5.humor. Até julho, isso era uma via de mão única: o Twitter é quem dava o certificado a 

6.celebridades, marcas e personalidades relevantes. Mas agora qualquer usuário já pode 

7.solicitá-lo, seguindo os critérios acima. 

8.   Já o Facebook distribui dois tipos de selinhos. O cinza é destinado a organizações ou 

9.empresas e pode ser requisitado por elas mesmas ─ a ideia é confirmar que existem e que 

10.elas são responsáveis pelas páginas. O badge azul é concedido automaticamente a figuras 

11.públicas e marcas em geral conforme elas demonstram alto grau de impacto e 

12.engajamento com o público. 

 Adaptado de <http://mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/como-uma-conta-de-facebook-ou-twitter-e-

verificada-como-oficial> 

 

1) No trecho, “a conta deve ser vinculada a um telefone” (linha 1), as palavras que aparecem 

destacadas são, nessa ordem: 

a)artigo – preposição. 

b)preposição – artigo. 

c) artigo – artigo. 

d) preposição – preposição. 

e) substantivo – artigo. 

 

2) A palavra “Twitter” (linha 1), apesar de não pertencer à língua portuguesa, pode ser 

analisada no contexto em que aparece: 

a) como um adjetivo, pois dá ideia de característica.  

b) como um substantivo, pois está determinada pelo artigo definido “o”. 

c) como um advérbio, pois é uma palavra invariável. 

d) como um verbo, pois está sendo conjugada. 

e) como um numeral, pois apresenta quantidade.  

Observação: qualquer palavra marcada por artigo fica substantivada. 
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3) A palavra “Mas” (linha 6) é classificada como: 

a) substantivo  

b) adjetivo 

c) verbo 

d) conjunção 

e) advérbio 

 

4) A palavra “critérios” (linha 7) é classificada como: 

a) substantivo  

b) adjetivo 

c) verbo 

d) conjunção 

e) advérbio 

 

5) Em relação às palavras “distribui” e “é” ( linha 8), marque a afirmativa correta: 

a) as duas palavras são adjetivos. 

b) só a última palavra é adjetivo. 

c) só a primeira palavra é verbo. 

d) as duas palavras não são verbos. 

e) as duas palavras são verbos.  

 

6) Em relação às palavras “empresas” e “ideia” ( linha 9), marque a afirmativa correta: 

a) as duas palavras são substantivos. 

b) só a última palavra é um substantivo. 

c) só a primeira palavra é um substantivo. 

d) as duas palavras são advérbios. 

e) as duas palavras são numerais. 

 

7) As três últimas palavras do texto “com o público” são respectivamente: 

a) artigo – artigo – substantivo. 

b) preposição – artigo – substantivo. 

c) preposição – artigo – adjetivo. 

d) verbo – artigo – substantivo. 

e) substantivo – artigo – substantivo. 

                                                                                                

                 

BOA PROVA ! 

 


