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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais
serão anulados.
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada
no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que
devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO.

TAREFA 01
Sustituye los complementos subrayados para los complementos directos: 0,50
a) Juan vende las ropas.
…………… vende.
b) El profesor explicó los ejercicios.
………………….. explicó.
c) Carla compra el cuadro.
………………. Compra.
d) El alumno busca la mochila.
………………. Busca
TAREFA 02
Ahora, sustituye los complementos subrayados por los complementos indirectos y directos; 0,50
a) María compró los bolígrafos a Rosa.
……………………………. Compró.
b) Miguel vende el regalo a Gabriel.
………………………..vende.
TAREFA 03
Traduzca las expresiones idiomáticas: 0,50
a)
b)
c)
d)

Decir piropos - __________________________________________
Ir al grano - ____________________________________________
Estar patas arriba -______________________________________
Estar por miranda - ______________________________________

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
TAREFA 04
Usa los pronombres relativos abajo para hacer frases adecuadamente: 0,50
Que - de quien – cuyo – quienes – los cuales
a)________________________________________________________
b)________________________________________________________
c) ________________________________________________________
d) ________________________________________________________
e) _____________________________________________________
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