
 

Aula 
20B Uma aventura na floresta 

Não estou apavorado e nem ansioso (xxxxxxx) achar o caminho certo 
(xxxxxxx) sair daqui, reencontrar meus amigos que, (xxxxxxx) certeza, já se 
convenceram (xxxxxxx) que me perdi na floresta. Talvez já tenham (xxxxxxx) 
dado alarme. Daqui (xxxxxxx) pouco começarão as buscas mais sérias (xxxxxxx) 
soldados, cães farejadores, helicóptero e tudo mais (xxxxxxx) que tem direito um 
rapaz perdido na selva. 

Também não sumi há tanto tempo assim, apenas uma noite, mas que valeu 
(xxxxxxx) todas as que tive e que terei (xxxxxxx) minha vida. Nada mais me 
causará medo daqui (xxxxxxx) frente. Posso dizer que estou definitivamente 
renovado e abraçado à alegria da vida. 

Claro que começo (xxxxxxx) me incomodar (xxxxxxx) as preocupações dos 
amigos que sentiram minha falta e que receiam que algo (xxxxxxx) ruim possa 
ter me acontecido. O dia clareou e vou caminhar naquela direção (xxxxxxx) a 
mais absoluta certeza (xxxxxxx) que acharei o caminho (xxxxxxx) volta. Sinto-me 
tão leve, tão (xxxxxxx) espaço (xxxxxxx) o medo, que vou chegar (xxxxxxx) 
problemas. 

Na verdade, o que mais me preocupa agora é o momento (xxxxxxx) revelar 
(xxxxxxx) todos o que aconteceu comigo. 

Wagner Costa. In: Sete faces da aventura ( projeto literário Márcia Kupstas) . São Paulo, Moderna, 1992, 

 
01. Que palavras completam os espaços destacados no texto? 

02. Qual é a função das palavras que estavam faltando no texto? Explique. 

03. A ausência dessas palavras prejudicou o entendimento do texto? Explique. 
 

 
04. Na tirinha, as combinações “aonde” e “ao” possuem que valor semântico? 

05. Nas frases abaixo, você deve usar preposições combinadas ou contraídas 
com outras palavras para completar o sentido. 
a) Obrigada (xxxxxxx) presente! 
b) O livro que você procura está (xxxxxxx) estante do outro lado da sala. 
c) Entreguei o pacote (xxxxxxx) moço que fica na portaria. 
d) Lembro bem (xxxxxxx) dia em que nos conhecemos. 
e) Vou fazer uma operação (xxxxxxx) joelho. 
f) você desconfia até (xxxxxxx) própria sombra. 
g) Darei um doce (xxxxxxx) primeiro menino que encontrar. 

06. Complete as frases a seguir com locuções prepositivas. 
a) A padaria fica (xxxxxxx) açougue. 
b) Precisamos virar à esquerda (xxxxxxx) esse mapa. 
c) Fique (xxxxxxx) mim. 
d) (xxxxxxx) caixa havia um lindo presente. 
e) A aluna ausentou-se (xxxxxxx) uma fratura na perna. 
g) A filha morava (xxxxxxx) a casa da mãe. 
07. Complete o texto com as preposições e contrações sugeridas. 

de   com   em   do   dos   nos   das   às 
Cada ave tem um tipo (xxxxxxx) casa. Algumas fazem seu abrigo (xxxxxxx) 

galhos e folhas. Outras preferem viver (xxxxxxx) buracos (xxxxxxx) árvores. 
Um (xxxxxxx) ninhos mais curiosos é o (xxxxxxx) joão-de-barro. Ele constrói 

a sua casa (xxxxxxx) palha, lama e esterco, dividindo-a (xxxxxxx) compartimentos 
que protegem os filhotes (xxxxxxx) inimigos e (xxxxxxx) vento. (xxxxxxx) vezes, 
esses pássaros montam seus ninhos um (xxxxxxx) cima (xxxxxxx) outro e 
acabam formando prédios (xxxxxxx) vários andares (xxxxxxx) galhos (xxxxxxx) 
árvores. 
08. Lembrando que as preposições adquirem diversos valores semânticos: 
Assunto; Causa; Companhia; Conformidade; Distância; Finalidade; Instrumento; 

Lugar; Matéria; Meio; Modo; Oposição; Origem; Posse; Tempo; etc. 

Que relações são expressas pelas preposições sublinhadas nas frases a 
seguir? Atenção ao contexto!0 

a) O ferido gritava de dor. 
b) Ganhou uma caneta de ouro. 
c) Não vamos falar de guerra. 
d) Sairei à noite com meus amigos. 
e) Não vá se ferir com os cacos de vidro. 
f) A professora morava em Campinas. 
g) Sentou-se à mesa para comer. 
h) Fomos de motocicleta ao litoral. 
i) O livro trata de culinária. 
j) Fiz bolo de chocolate. 
k) Falei com ela por telefone. 

l) Entreguei tudo como ele pediu. 
m) Ele se machucou por puro descuido. 
n) De onde você é? 
o) A padaria está a poucos metros de você. 
p) Cheguem cedo para não perdermos o ônibus. 
q) Você se machucou com o martelo? 
r) Mudou-se para a Alemanha. 
s) Faz tudo com disposição. 
t) Conseguiu emprego com muito estudo. 
u) Agiu contra a minha vontade. 
v) Este livro é da biblioteca? 

 


