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Na Internet 
Gramática: atividades 
 

RESPOSTAS 
 
1.  

“Jamais dê seu endereço ou o telefone de sua casa. É tão arriscado quanto 

sair distribuindo seu cartão de visita pela arquibancada de um jogo de 

futebol. E principalmente: nunca acredite de cara em tudo o que a outra 

pessoa escrever. O tempo e a convivência vão dizer se você deve ou não dar 

a ela um voto de confiança. Antes disso, só preste atenção. E saiba: tendo 

ou não encontrado alguém para um relacionamento amoroso, ninguém se 

arrepende de ter se inscrito nos sites.” 

  
2.  

Resposta pessoal, utilizando os verbos no presente de subjuntivo.  

 
3.  
 

 
Eu (ser) sou..._________________________ e (ter) tenho...________________. 

Sempre (ler) leio... _______________, (preferir) prefiro... __________________, 

(ouvir) ouço... __________________ e (dizer) digo... _____________________. 

Nunca (perder) perco... _____________________________________________. 

Ontem, eu (ver) vi esse site e (ler) li anúncios interessantes. Eu (poder) pude 

perceber que, com sorte, talvez (poder) possa encontrar meu par perfeito!!!!!!!!!  

É importante que você / (verbo no presente do subjuntivo) 

Tomara que / (verbo no presente do subjuntivo) 

Basta que / (verbo no presente do subjuntivo) 

Você vai gostar de mim, a não ser que / (verbo no presente do subjuntivo) 
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O par perfeito? 
 
 
4.  

Para Rosana, é preciso que haja respeito e tolerância, e que a pessoa queira 

de verdade e se disponha a abrir mão de algumas coisas para que o 

relacionamento dê certo. Rômulo afirma que é importante que a pessoa não 

idealize e esteja aberta para uma relação afetiva, e também que haja uma 

afinidade entre o casal. 

 
5.  

Rosana: “Eu acho que pra uma relação dar certo é preciso que haja respeito e 

tolerância. É… você conviver com alguém não é… não é… não é algo fácil, mas 

também não significa que seja impossível. Basta que a gente queira de verdade 

e que se disponha a abrir mão de certas coisas em favor da relação.” 

Rômulo: “Bom o par perfeito eu acho que é o impor… mais importante do que a 

gente pensar num par perfeito é que a gente não idealize, né… uma… uma 

pessoa. O importante é que a gente esteja aberto para uma relação afetiva, 

então as coisas acontecem naturalmente, né? Então é importante que haja 

também uma afinidade, né, em várias áreas, então… é… deixar acontecer. Estar 

bem consigo mesmo e deixar acontecer.” 

 
6.  

Resposta pessoal  

 
 

Convite para um churrasco 
 
7.  

A) A Daniela descobriu a surpresa antes da festa. ( E ) 

B) O churrasco vai ser na piscina, a não ser que faça sol. ( E ) 
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C) O Thiago ligou para a Heloísa. ( E ) 

D) A mãe dela quer ir ao churrasco, mas talvez tenha que trabalhar. ( C ) 

E) O Thiago só vai ficar um pouquinho no churrasco. ( E ) 

 
 
 
8.  

Heloísa: “Ah, boa idéia, vamos chamar o Thiago pra festa. Eu vou… eu vou ligar 

pra ele. Ih, acho que vai dar caixa postal! Oi, Thiago, aqui é a Helô! Nossa, 

quanto tempo, hein, cara! Espero que teja (esteja) tudo bem por aí. Olha, eu 

tô ligando pra te convidar pra um churrasco aqui em casa no sábado. Eu quero 

muito, muito, que você venha ! Tô chamando todo mundo da nossa turma. Vai 

ser uma festa surpresa pra Daniela porque vai ser o aniversário dela. Quer dizer, 

espero que seja mesmo uma surpresa, porque essa menina é tão xereta... Do 

jeito que ela é, eu acho que pode ser que descubra tudo antes da festa; mas 

tudo bem, pelo menos eu tentei, né? Bom, o churrasco vai ser na piscina, então 

tomara que faça o maior sol. Mas eu tô preparada também caso chova, 

porque tem uma área coberta em volta da piscina onde vai rolar o maior 

samba. Ah, e minha mãe quer muito, muito, te ver! Ela também vem, a não ser 

que tenha que ajudar de novo o chefe dela no trabalho... Então, é isso. Para de 

estudar pra prova de português e vem pro churrasco, mesmo que você fique só 

um pouquinho. Um beijo! Tchau, tchau.” 
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É importante que... 
 
9.  
A)  

Segundo Letícia, é importante que uma boa pesquisadora... tenha muita 

curiosidade, tenha metodologia, tenha vontade de ler e de estar antenada 

com o mundo, de estar sabendo o que acontece; é importante que goste de 

gente, goste de lidar com o aluno, que goste de ensinar, e que tenha muita 

paciência. 

 
B)  

É fundamental que o funcionário... apresente boas referências, saiba 

trabalhar em equipe, tenha disponibilidade para viajar e seja uma pessoa 

séria e honesta. 

 
C)  

Segundo Rosana, para ensinar bem línguas estrangeiras, é fundamental 

que... se tenha domínio da matéria que se vai ensinar e que exista a 

capacidade de se estabelecer uma atmosfera afetiva que facilite o 

aprendizado. 

 
D)  

De acordo com Rômulo, para ser um bom professor de português não basta 

que você conheça a língua e as regras gramaticais. É fundamental que você 

tenha uma formação em linguística aplicada, ensino e relações interculturais. 

É importante que você... ensine o seu aluno a ter tolerância com as 

diferenças, para que ele possa conhecer a sua própria cultura e esteja mais 

preparado para interagir com outras pessoas. 

 
 
10.  

Resposta pessoal  

 


