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1) Complete as frases com os antônimos da palavras em destaque. 

 

a) O que não é grande é ___________________. 

b) O que não está vazio está ________________. 

c) O que não é velho é ____________________. 

d) O que não é barato é ___________________. 

e) O que não é forte é _____________________. 

f) O que não é novo é _____________________. 

g) O que não é claro é ____________________. 

h) O que não é alto é _____________________. 

i) O que não é bom é _____________________. 

j) O que não está alegre está _______________. 

k)O que não é gordo é ____________________. 

l) O que não está chorando está ____________. 

m)Um sobe, mas o outro __________________. 

n) Quando não é noite é __________________. 

o) O café quente, o sorvete ________________. 

 

 

 

2) Marque com X a resposta certa: 

 Selecione o sinônimo de roubar. 

a) devolver 

b) entregar 

c) furtar 

São palavras que 

possuem o mesmo 

significado ou sentido. SINÔNIMOS 

ANTÔNIMOS São palavras que 

possuem significados 

diferentes contrários, 

opostos. 

Exemplos:  

Bonito – Lindo 

      Grande – Enorme 

       Afeto  - Carinho 

                          

 
Exemplos:  

Claro – Escuro 

Bonito – Feio 

Seco - molhado 
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 Selecione o sinônimo de ilícito 

a) ilegível 

b) ilegal 

c) ilustre 

 Selecione o sinônimo de carecer 

a) comprar 

b) precisar 

c) faltar 

 Selecione o sinônimo de cabecear 

a) dormitar 

b) encabeçar 

c) sobressair 

 Selecione o sinônimo de materializar 

a) visualizar 

b) comprar 

c) concretizar 

 Identifique o sinônimo de cárcere 

a) subterrâneo 

b) castelo 

c) prisão 

 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões: 

Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) que se refere a todas as formas de atitudes 

agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são 

exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir 

outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma 

relação desigual de forças ou poder. 

O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer contexto no qual as 

pessoas interajam, tais como escola, faculdade/universidade, família, mas pode ocorrer também no 

local de trabalho e entre vizinhos. 

(...) As crianças ou adolescentes que sofrem bullying podem se tornar adultos com sentimentos 

negativos e baixa autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo, 
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inclusive, contrair comportamento agressivo. Em casos extremos, a vítima poderá tentar ou cometer 

suicídio. 

No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com alunos de escolas públicas e particulares revelou que 

as humilhações típicas do bullying são comuns em alunos da 5ª e 6ª séries. (...) 

Orson Camargo 

 

1) Assinale V ou F, de acordo com as informações do texto:  

a. (___) Bullying é um tipo de violência restrita ao ambiente escolar, ou seja, que ocorre nas escolas, 

cursos e universidades. 

b. (___) O bullying ocorre sem motivos claros, causando dor e angústia e pode praticado por uma ou 

mais pessoas. 

c. (___) Embora seja um problema bastante sério, o bullying sofrido na infância não gera transtornos 

na vida adulta. 

d. (___) Os casos de bullying ocorrem, principalmente, nas escolas públicas. 

e. (___) As atitudes agressivas de quem pratica bullying tem a finalidade de intimidar ou agredir 

alguém que não pode ou não é capaz de se defender. 

f.  (___) Qualquer atitude agressiva, ainda que ocorra apenas uma vez, é classificada como bullying. 

  

 

 

 

 

 

                        TENHA UMA ÓTIMA SEMANA!!! 

  

                                                 BONS ESTUDOS!!! 

 

                                                             PROFª VANUSA 

 


