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1) Leia o texto abaixo e responda às questões: 

O Eco 

 

Pai e filho caminhavam por uma montanha. De repente o menino cai e grita: “Aaaaaaiii!!!” 

Para a sua surpresa, escuta a voz repetir-se, em algum lugar da montanha: “Aaaaaaiii!!!”. 

Curioso, pergunta “quem és?” e recebe como resposta “quem és?” Contrariado, grita, “covarde!” 

e a resposta é “covarde!”.  

Então, olha para o pai e pergunta, aflito: “O que é isso?”  

O pai sorri e fala “Filho, presta atenção”. E grita em direção à montanha: “Eu admiro-te!!!” e a 

voz responde: “Eu admiro-te!!!”. De novo o homem grita: “És um campeão!” e a voz responde “És um 

campeão!”.  

O menino fica espantado. Não entende. O pai explica:  

– As pessoas chamam a isto eco, mas na verdade isso é a vida. Ela nos dá de volta tudo o que 

dizemos. Nossa vida é o reflexo de nossas ações. 

                                                                                                                 Autor Desconhecido. 

 

Questão 1 – Note que as aspas foram empregadas em diferentes partes do texto. Por quê? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – “Aaaaaaiii!!!”. O uso repetitivo do sinal de exclamação reforça o sentimento de: 

a) alívio  

b) alegria 

c) dor 

d) espanto  

 

Questão 3 – No decorrer do texto, os dois-pontos anunciam: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – No último parágrafo do texto, o travessão indica: 

a) o início da fala de uma pessoa.  

b) a separação de frases explicativas. 

c) uma observação feita pelo narrador.  

d) a conclusão da história.  
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Questão 5 - 10. Indique qual conjunto de sinais de pontuação completa as lacunas de 
forma correta. 

Na realidade__ nada mais havia para fazer__ Os assuntos foram falados__ as dúvidas foram 

esclarecidas__ os problemas foram evitados__ Apesar disso__ um enorme clima de mal-estar 

continuava a existir__ 

a)vírgula, ponto final, vírgula, vírgula, ponto final, vírgula, ponto de interrogação; 

b) vírgula, vírgula, ponto final, ponto final, ponto final, vírgula, ponto final; 

c) vírgula, ponto final, vírgula, vírgula, ponto final, vírgula, reticências; 

d) vírgula, ponto de exclamação, vírgula, vírgula, ponto final, vírgula, ponto de 

exclamação. 

Questão 6-  

 

 

                                  


