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Buriti Grande 
O livro traz uma nostálgica história narrada em primeira 

pessoa por uma garota que viveu a sua infância na casa dos avós. 

Descrevendo detalhes da sua rotina na fazenda, a narradora 

apresenta ao leitor a vida simples no interior. A narrativa, de tal 

modo envolvente, desperta a memória afetiva e sensorial do leitor, 

fazendo _____________ que seja capaz até de imaginar/sentir os 

cheiros e sabores daquele lugar tão especial. Uma obra para nos 

lembrar da importância de se viver uma infância livre, com tempo 

para aproveitar os momentos, sem ansiedade e afazeres urbanos, 

ouvindo os sons da natureza ou uma boa história. O texto de 

Marismar Borém é lindamente ilustrado pelo premiado artista 

Lelis. 
Disponível em: <https://www.aletria.com.br>. 

 Exercício 1

O termo em destaque funciona como uma preposição em 
 

A  “O livro traz uma nostálgica história narrada em 

primeira pessoa […]” 

B  “Descrevendo detalhes da sua rotina na fazenda […]” 

C  “[…] desperta a memória afetiva e sensorial do leitor 

[…]” 

D  “[…] ouvindo os sons da natureza ou uma boa 

história.” 

 

 Exercício 2

O espaço indicado no texto deve ser preenchido com a 

preposição 

A  de 

B  para 

C  por 

D  com 

 

 Exercício 3

No trecho “[…] com tempo para aproveitar os momentos 

[…]”, a preposição “para” mais o verbo “aproveitar” 

indicam a ideia de: 

A  tempo 

B  finalidade 

C  causa 

D  lugar 

 

 Exercício 4

Há outra passagem no texto cujo emprego da preposição 

indica a ideia assinalada na questão anterior. Transcreva-

a. 

 

 

 Exercício 5

“[…] sem ansiedade e afazeres urbanos […]”. Aponte a 

preposição presente nessa parte do texto. Em seguida, 

identifique a relação de sentido por ela expressa. 

 

 

 

 Exercício 6

Complete as frases com a preposição ou a locução 

prepositiva adequada. 
 

a) Viajei ___________ muitas terras, mais ainda não estive 

_____________ Manaus. 

b) Alimento a esperança _______ conhecer Manaus ______ 

breve. 

c)  _______ o túmulo do presidente, muitos choram ________ 

emoção. 

d) Deus dá o frio ______________________ a roupa. 

e) Vendi o televisor _________________ branco e preto e 

comprei __________ cores. 

f)  Quando me vi _______________ o juiz, comecei ______________ 

tremer. 

g) A pesquisa não foi feita _________________ nível nacional, 

mas apenas ________________ nível estadual. 

h) O Brasil será uma potência, __________ curto ou 

____________ médio prazo. 

i)  O Corinthians não jogou bem ____________________ o 

Palmeiras. 

j)  Eu sempre danço ____________________________ a música. 

 

 Exercício 7

Indique o valor semântico das preposições destacadas. 
 

a)  A dez dias da viagem, estava muito ansiosa. 

 

b)  A pipa caiu sobre o telhado. 

 

c)  A cachorra está sob a mesa. 

 

d)  Após tantas provas, ele foi aprovado. 

 

e)  Estamos a bordo. 
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f)  Voltaremos à tarde do passeio. 

 

g) Ela só sai com os amigos. 

 

h) Em determinadas situações devemos agir com calma. 

 

i)  Viajamos para Maceió. 

 

j)  Profissionalize-se para obter sucesso na sua carreira.  

 

k) Por não ter se esforçado, não obteve um bom 

resultado.  

 

l)  Falamos muito do acontecido durante a reunião. 

 

m) Com as fortes chuvas ocorridas, as estradas estão em 

péssimas condições de tráfego. 

 

n) O cão morreu de fome. 

 

o) O avião sobrevoou sobre a cidade por um bom tempo. 

 

p) O portão foi todo pintado a pincel. 

 

 

 Exercício 8

Observe as palavras destacadas e responda: Pode-se 

afirmar que as palavras iguais em cada alternativa 

apresentam a mesma classificação morfológica? Justifique 

a resposta identificando a classe gramatical.  
 

a)   

I. Foi então que o homem voltou-se e deu um GRITO 

com os meninos. 

II. Eu GRITO e eles me obedecem. 

 

 

 

b)  

I. A quinze dias da prova, ela resolveu estudar. 

II. A flor desabrochou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   

I. Desavisados deixam jornais e REVISTAS na porta. 

II. As provas foram REVISTAS pelos especialistas. 

 

 

 

d)  

I. A mulher teve SUA bolsa roubada. 

II. SUA casa foi vendida. 

 

 

 

 

 

 

 


