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1. Leia a carta a seguir. 
 

São Paulo, 25 de novembro de 1977. 
 

 
  
Minha querida Clarice, 
 
Queria apenas dizer-lhe que seu livro A hora da estrela é muito belo e que você é muito 

amada. Segui seu conselho, comprei roupas claras (de preferência, o branco, você disse) e cortei 
o cabelo. Acho que recomeço a viver, vamos recomeçar juntas? Se eu for aí passar o Natal com 
meu irmão, quero te levar um pente (como aquele que te dei) e te dar um beijo. 

Lygia  
 

Carta de Lygia Fagundes Telles à Clarice Lispector publicada em Correspondências. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. 

 
Agora, complete as lacunas do trecho a seguir. 
 
As cartas são textos que podem ser escritos com diferentes intenções. Quem escreve este 

texto é __________________ e foi escrito na data ___________________, na cidade de 

___________________. A carta foi enviada para ______________________. 

  
2. Algumas palavras mostram que elas são amigas. Dentre essas palavras, retire o trecho que 

mostre essa amizade. 
___________________________________________________________________________ 

3. De acordo com o texto, responda: 
 
a) Qual foi o livro escrito por Clarice? 

________________________________________________________________________ 
 

b) Qual foi o conselho que Clarice deu a Lygia? 
________________________________________________________________________ 
 
 

“Mas e mais são duas palavras parecidas, porém com significados bem diferentes.” 
(Livro SAS p.73) 

 
 

4. Numere as alternativas a seguir de acordo com a explicação adequada para as palavras, mas 
e mais. 
 
( 1 ) Mas      (     ) Utilizada para indicar oposição. 
( 2 ) Mais      (     ) Indica intensidade. 
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5. Leia a frase a seguir e depois faça o que se pede. 
 
Poderia te levar um pente de presente, mas ( A ) preciso comprar de mais ( B ) cores. 

 
Justifique o emprego das palavras sublinhadas, numerando corretamente conforme as 
alternativas a seguir. 
(     ) Indica intensidade. 
(     ) Serve para dar sentido ou ideia oposta.  

 
6. Leia a frase a seguir. 

 
“Queria apenas dizer-lhe que seu livro A hora da estrela é muito belo e que você é muito amada.” 
 

a) O que significa o trecho sublinhado na frase? 
________________________________________________________________________ 

 
b) Que expressão poderia substituir o trecho sublinhado? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Leia o texto a seguir e responda às perguntas. 

 
FESTA NA FAZENDA 

 

 
 

Os bichos resolveram fazer uma grande festa na fazenda, eles só esperaram o fazendeiro sair 
para começar a festança. Eram luzes para cá, violão para lá e comida à vontade. 

Mas eles esqueceram de trancar a porta do estábulo, e o fazendeiro voltou de repente, 
pegando todos de surpresa. Pensando que levariam uma bronca, começaram a juntar tudo, mas o 
fazendeiro logo disse: 

— Agora que eu cheguei, vocês vão parar? Não! Quero dançar até o sol raiar. 
E, assim, eles se divertiram juntos sem precisar inventar mentiras. 

 
Fonte: Livro 365 histórias para ler e sonhar. Ed. Ciranda. P.134 

 

 a) Os bichos resolveram fazer uma grande festa.  
  Quais foram as ações providenciadas? 
  ________________________________________________________________________ 
 
 b) Por que o fazendeiro conseguiu entrar? 
  ________________________________________________________________________ 
 
 • Em que parágrafo encontrou a resposta? _______________________________________ 
 

c) Os bichos esperavam levar uma bronca do fazendeiro, mas sua reação foi inesperada. O 
que aconteceu com eles, após a chegada do fazendeiro? 
________________________________________________________________________ 
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8. No texto que leu, foram utilizados vários sinais de pontuação. Destaque o parágrafo onde o 

travessão foi utilizado. 
 

 

 
 
9. Empregue as palavras mais ou mas corretamente. 
 

a) Lygia leu o livro de Clarice, ________ se esqueceu de devolvê-lo. 
 
b) Lygia quer ler ________ livros escritos por Clarice. 
 
c) Os bichos resolveram fazer uma festa, ________ o fazendeiro chegou. 
 
d) O fazendeiro queria ouvir ________ bichos cantando. 

 
 
10. Complete: 
 

• Nas frases _____ e _____ foram usadas a palavra MAS, porque ____________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 
• Nas frases _____ e _____ foram usadas a palavra MAIS, porque ___________________ 

 ________________________________________________________________________ 


