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  Exercício 1

Leia a notícia do jornal Folha de São Paulo sobre a Copa do 

Mundo na Rússia para responder às questões a seguir. 

 

Rússia vira a Copa do Mundo dos pênaltis até aqui, 

com ajuda do árbitro de vídeo 
Até agora tem sido marcado um pênalti a cada 2 jogos, 

ante 1 a cada 5 em 2014 

Esta é a Copa do Mundo dos pênaltis, pelo menos até aqui. 

Desde o início da competição na Rússia, em 14 de junho, foram 

marcadas oito penalidades máximas em 14 jogos disputados. Uma 

média de um pênalti a cada dois jogos. 

No Mundial de 2014, no Brasil, em comparação, foram 

necessários 25 jogos para se chegar a esse número de penalidades. 

Ao final da primeira fase, a média foi de uma cobrança a cada cinco 

jogos. 

Em 2006, na Alemanha, a marca de oito pênaltis foi 

atingida apenas na 38ª partida. 

Um fator que pode estar influenciando diretamente nessa 

marca é a inédita adoção nesta Copa do VAR, o sistema de 

arbitragem de vídeo. 

Uma equipe de árbitros, fora do campo, assiste em tempo 

real à partida. Eles podem sugerir ao árbitro que revise uma 

decisão, como um pênalti não marcado inicialmente. 

Ou o próprio juiz, se estiver em dúvida de um lance, pode 

solicitar e assistir à reprise, dentro do gramado. 
Internet:<https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2018/06/russia-vira-a-copa-dos-penaltis-ate-aqui-

com-ajuda-do-arbitro-de-video.shtml>. Acesso em: 19 jun. 2018. 

 

a) Com relação à notícia, podemos interpretar que a Copa 

do Mundo que está acontecendo na Rússia tem mais 

incidência de pênaltis que os mundiais de futebol 

anteriores? Justifique sua resposta com base no 

texto. 

 

 

 

b) De acordo com o texto, o que é o VAR? Explique com 
suas palavras. 

 

 

 

 

c)  Encontre uma oração na notícia em que o sujeito esteja 

deslocado, ou seja, em sua ordem inversa. Reescreva-a 

abaixo em sua ordem direta. 

 

 

 

 Exercício 2

Ainda em relação à notícia, identifique nas orações a 

seguir o sujeito da oração principal, o predicado, o núcleo 

do sujeito, o tipo de sujeito (simples, composto, 

desinencial, indeterminado ou oração sem sujeito) e 

classifique o período em simples ou composto. 

 

a)  “Em 2006, na Alemanha, a marca de oito pênaltis foi 

atingida apenas na 38ª partida.” 

Sujeito:  ___________________________________________________________  

Predicado:  _______________________________________________________  

Núcleo do sujeito:  _______________________________________________  

Tipo de sujeito:  __________________________________________________  

Tipo de período:  _________________________________________________  

 

b) “Até agora tem sido marcado um pênalti a cada 2 

jogos, ante 1 a cada 5 em 2014.” 

Sujeito:  ___________________________________________________________  

Predicado:  _______________________________________________________  

Núcleo do sujeito:  _______________________________________________  

Tipo de sujeito:  __________________________________________________  

Tipo de período:  _________________________________________________  

 

c)  “Um fator que pode estar influenciando diretamente 

nessa marca é a inédita adoção nesta Copa do VAR, o 

sistema de arbitragem de vídeo.” 

Sujeito:  ___________________________________________________________  

Predicado:  _______________________________________________________  

Núcleo do sujeito:  _______________________________________________  

Tipo de sujeito:  __________________________________________________  

Tipo de período:  _________________________________________________  

 

d) “Eles podem sugerir ao árbitro que revise uma decisão, 

como um pênalti não marcado inicialmente.” 

Sujeito:  ___________________________________________________________  

Predicado:  _______________________________________________________  

Núcleo do sujeito:  _______________________________________________  

Tipo de sujeito:  __________________________________________________  

Tipo de período:  _________________________________________________  
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Leia a tirinha com atenção e responda às questões a seguir. 

 
(DAVIS, Jim. Garfield de bom humor. Porto Alegre: L&PM, 2013. p. 7.) 

  Exercício 3

Explique o efeito de humor da tira. 

 

 

 

 Exercício 4

Na passagem “Fiquei aqui o dia inteiro”, o verbo 

sublinhado indica 

A  uma ação. 

B  um estado permanente. 

C  um estado transitório. 

 

  Exercício 5

Pode-se concluir que, no contexto da tira, o verbo “fiquei” 

exerce a função de 

A  verbo de ligação. 

B  verbo significativo. 

 

  Exercício 6

Relacione: 

 

V.L (Verbo de ligação)  

V.S (Verbo significativo) 

  

 Garfield estava cansado. 

 Garfield estava espojado no sofá quando Jon chegou. 

 Garfield permaneceu entediado. 

 Jon permaneceu ao lado de Garfield. 

 

  Exercício 7

Na oração “Até que seria bom.”, o verbo destacado 

exprime 

 

A  uma ordem. 

B  uma certeza. 

C  uma possibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


