ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________________TURMA:____________
NOME:________________________________________________________________________
Leia:
As coisas mudaram muito em termos do que achamos necessário fazer ________ manter
nossos filhos seguros. Um exemplo: só 10% das crianças americanas vão para a escola sozinhas
hoje em dia. Mesmo quando vão de ônibus, são levadas pelos pais até a porta do veículo.
Chegou a ponto de colocaram à venda vagas que dão o direito de o pai parar o carro bem em
frente à porta na hora de levar e buscar os filhos. Os pais se acham ótimos porque gastam
algumas centenas de dólares na segurança das crianças. Mas o que você realmente fez pelo seu
filho? Se o seu filho está numa cadeira de rodas, você vai querer estacionar em frente à porta.
Essa é a vaga normalmente reservada aos portadores de deficiência. Então, você assegurou ao
seu filho saudável a chance de ser tratado como um inválido. Isso é considerado um exemplo de
paternidade hoje em dia.
“Isto É”, 22/07/09.

Questão 1 – A lacuna indicada deve ser preenchida com uma preposição que exprima a noção
de finalidade. Identifique-a:
( ) “em”
( ) “por”
( x ) “para”
Questão 2 – Na oração “Mesmo quando vão de ônibus [...]”, a preposição “de” indica:
( ) um lugar.
( x ) um meio.
( ) um modo.
Questão 3 – Na frase “[...] são levadas pelos pais até a porta do veículo.”, “até” é:
( x ) uma preposição.
( ) uma conjunção aditiva.
( ) uma palavra denotativa de inclusão.
Questão 4 – Na passagem [...] dão o direito de o pai parar o carro [...]”, a preposição “de” e artigo
definido “o” foram escritos separadamente. Por quê?
Porque o termo “pai” funciona como sujeito da oração. Por isso, ele não pode ser introduzido por
uma preposição (“dos”).
Questão 5 – Na frase “Se o seu filho está numa cadeira de rodas [...]”, o termo sublinhado é
resultado da contração de uma preposição com o artigo indefinido “uma”. Assinale-a:
( )a
( ) de
( x ) em
www.acessaber.com.br

