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Você sabe para que estudamos 
gramática e ortografia? Se você acha 
que é para aprender mais sobre a 
nossa língua portuguesa, acertou. 

E para que esse aprendizado é 
importante, você sabe? A resposta 
é simples: para aprender a ler, a 
escrever e a falar cada vez melhor, em 
diversas situações de seu dia a dia. 

Isto é o que você vai encontrar 
neste livro: curiosidades, atividades 
interessantes e desafios sobre a 
nossa língua. 

Temos certeza de que você vai se 
divertir enquanto aprende. 

Nosso abraço,
As autoras
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CAPÍTULO 1

PONTUAÇÃO

1 Veja as fotografias e escreva frases sobre elas usando a 
pontuação indicada. Observe os exemplos.

! Que roda animada!

? Quem está brincando de roda?
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!

?

!

?

2 Imagine que uma atriz de novela foi entrevistada por um 
repórter. Ele registrou apenas as respostas, pois as perguntas já 
estavam escritas em outro papel. Sua função será imaginar as 
perguntas que foram feitas, lembrando-se da pontuação mais 
adequada para essa situação: o ponto de interrogação (?).
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Resposta pessoal.
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   Pergunta: 

   Resposta:  Claro que gosto! Sempre quis ser atriz.

   
   Pergunta: 

 Resposta:  Houve um momento da minha vida em que desejei que 
ninguém me conhecesse. Queria ficar sozinha.

    
    Pergunta: 

   Resposta:  Hoje estou solteira. Mas um novo casamento faz parte  
   dos meus planos.

Procure em revistas ou na internet uma  
foto de atriz de novela e cole-a aqui.  
Ela representará a atriz entrevistada.

Resposta pessoal.
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   Pergunta: 

 Resposta:  Amizade e companheirismo.

    
 Pergunta: 

    Resposta: Quando tiver 100 anos, pensarei na aposentadoria.

3 Em quais situações você utilizaria as frases da primeira coluna? 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

     Amigo, só tem uma   
calça!

     Amigo, só tem uma 
calça?

     Eleitor quer votar antes 
do almoço!

     Eleitor, quer votar antes 
do almoço?

     Fogo!

     Fogo?

        Alguém pergunta se o eleitor 
   deseja votar antes do  
   almoço.

        Para tirar a dúvida se há  
   apenas uma calça.

        Alguém afirma que o eleitor 
   quer votar antes do almoço.

        Está em dúvida se algo  
   está pegando fogo.

        Para informar que existe  
   apenas uma calça.

        Afirma que algo está  
   pegando fogo.

4

2

3

6

1

5
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2
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4

5

6
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4 Nas piadas abaixo faltam apenas dois sinais de pontuação: 
ponto de exclamação (!) ou ponto de interrogação (?). 
Complete o texto das piadas com esses sinais, de forma a  
deixá-lo legível para o leitor.

A professora pergunta para o Luisinho:
– Luisinho, onde podemos encontrar as baleias ?

E ele responde:
– São bichos tão grandes que é impossível perdê-los !

A professora pergunta aos alunos:
– Se eu for à feira e comer 3 peras, 7 bananas,  
15 laranjas e 1 melancia, qual será o resultado ?

Do fundo da sala, alguém grita:
– Uma dor de barriga !

Andando na rua um homem se irrita e fala: 
– Minha senhora, quer me fazer o favor de pedir ao seu  
filho que pare de me imitar ?

A mulher fala para o filho: 
– Joãozinho, eu já disse pra você parar de bancar  
o bobo !

– Qual é a cor que faz muito barulho ?

– É a corneta !
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