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ESTUDO EM CASA – DISTANCIAMENTO SOCIAL COVID – 19  

TRABALHO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO A e B – 05 AULAS 

24ª SEMANA – DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2020.  

Professora: Isabel Delgado 

E.M.E.B. Jornalista Granduque José 

Trabalho para ser entregue na escola! 

Nome: ______________________________________________ Nº: _________ 8º ano ________  

 Olá, meninos e meninas! Vamos iniciar mais uma semana! Espero que estejam todos bem! 

 Nessa semana deverá ser realizado um trabalho para nota. São oito questões e a nota 

valerá de 0 a 8,0. Façam com atenção e boa vontade para que alcancem boas notas.  

 Por favor, CUMPRAM O PRAZO DE ENTREGA! 

Boa semana e bons estudos! 

A melancia cura quais doenças? 

 

 Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças, mas alguns médicos 

acreditam que as substâncias dessa fruta melhoraram a circulação do sangue no corpo, o que é 

bom para doenças como a hipertensão (ou pressão alta). Além disso, a melancia é muito nutritiva 

e contribui para a hidratação do organismo, pois contém muita água. E a melhor parte é que é 

uma delícia! 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/noticias/curiosidades/>. 

 

1 – Na passagem “Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças, mas 

alguns médicos acreditam [...]”, a conjunção destacada indica a ideia de: 

a) adição  

b) oposição  

c) comparação  

d) conclusão  

 

2 – Em “... o que é bom para doenças como a hipertensão (ou pressão alta).”, qual é a 

classificação da conjunção “ou”? Explique seu sentido na oração. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3 – Assinale a frase em que o termo grifado é uma conjunção aditiva: 

a) “Não há comprovação científica de que a melancia cure doenças [...]” 

b) “[...] o que é bom para doenças como a hipertensão [...]” 

c) “[...] a melancia é muito nutritiva e contribui para a hidratação do organismo [...]” 
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d) “[...] pois contém muita água.”  

 

4 – "Não me aguardem, porque não poderei chegar a tempo." Neste período a conjunção em 
destaque estabelece uma relação de: 
 
a) adição b) oposição c) alternância d) explicação 

Aquisição à vista 

A Bauducco, maior fabricante de panetones do país, está negociando a compra de sua 

maior concorrente, a Visconti, subsidiária brasileira da italiana Visagis. O negócio vem sendo 

mantido sob sigilo pelas duas empresas em razão da proximidade do Natal. Seus controladores 

temem que o anúncio dessa união - resultando numa espécie de AmBev dos panetones - 

melindre os varejistas.  

Cláudia Vassallo, na Exame, dez./99 

5 – As duas empresas de que fala o texto são:  

a) Bauducco e Visagis  

b) Visconti e Visagis  

c) AmBev e Bauducco  

d) Bauducco e Visconti  

 

6 – A aproximação do Natal é a causa:  

a) da compra da Visconti  

b) do sigilo do negócio  

c) do negócio da Bauducco  

d) do melindre dos varejistas  

 

7 – Uma outra causa para esse fato seria:  

a) a primeira colocação da Bauducco na fabricação de panetones  

b) o fato de a Visconti ser uma multinacional  

c) o fato de a AmBev entrar no mercado de panetones  

d) o possível melindre dos varejistas  

 

8 – Por “aquisição à vista” entende-se, no texto:  

a) que a negociação é provável.  

b) que a negociação está distante, mas vai acontecer.  

c) que o pagamento da negociação será feito em uma única parcela.  

d) que a negociação está próxima. 


