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Leia: 

“O amor em primeiro lugar” 
 

Uma tragédia familiar muda tudo na vida das irmãs Josie e Meredith. A tristeza torna-se 

algo recorrente, mas elas fazem de tudo para seguir em frente. E seguem...Quinze anos mais 

tarde, Josie e Meredith não têm um relacionamento harmonioso. As diferenças de personalidade 

delas, que já existiam antes da tragédia, estão ainda mais acentuadas. Elas se veem com 

frequência, mas não se entendem. Uma vida marcada pela tristeza velada e por segredos que as 

afastam cada vez mais. Será que Josie e Meredith vão conseguir se libertar de seus medos e se 

abrir para o novo? Será que, finalmente, elas conseguirão seguir em frente de verdade? O amor 

em primeiro lugar é uma fascinante história sobre família, amizade e a coragem de seguir o 

próprio coração. 

Autora do livro: Emily Giffin. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/>.  

 

Questão 1 – O período “A tristeza torna-se algo recorrente, mas elas fazem de tudo para seguir 

em frente.” é composto porque contém: 
(     ) mais de um sujeito.  

(     ) mais de um núcleo.  

(     ) mais de uma oração.  

 

Questão 2 – No período composto “Elas se veem com frequência, mas não se entendem.”, as 

orações são independentes de sentido entre si. Por isso, são chamadas de: 

(     ) absolutas. 

(     ) coordenadas.  

(     ) subordinadas.  

 

Questão 3 – Sublinhe, no período composto abaixo, a conjunção que indica a soma de fatos: 

 

“Uma vida marcada pela tristeza velada e por segredos que as afastam cada vez mais.” 
 

Questão 4 – No período composto “Será que, finalmente, elas conseguirão seguir em frente de 

verdade?”, o termo destacado exprime uma circunstância de: 
(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

 

Questão 5 – No período composto que encerra o texto, o autor: 

(     ) avalia o livro “O amor em primeiro lugar”.  
(     ) conta o fato principal da história “O amor em primeiro lugar”.  
(     ) levanta uma hipótese sobre o livro “O amor em primeiro lugar”.  
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