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ATIVIDADE	01	
	
Você	vai	ler	o	que	sete	jovens	fizeram	no	final	de	semana	e	a	descrição	de	dez	destinos	turísticos	da	região	
sul	brasileira.	Relacione	cada	jovem	(1-7)	com	o	destino	turístico	que	ele	visitou.	(A-J).	Atenção!	Dois	textos	
NÃO	deverão	ser	relacionados.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MÁRIO	
A	viagem	que	fiz	neste	fim	de	semana	foi	muito	interessante.	Passeamos	pelo	centro	da	
cidade,	 visitamos	 um	 museu	 e,	 para	 finalizar	 o	 dia,	 conhecemos	 uma	 igreja	 muito	
diferente	de	todas	que	eu	já	tinha	visto.	

LUIZA	
No	último	final	de	semana	fizemos	uma	coisa	muito	diferente:	conhecemos	todo	o	centro	
de	uma	cidade	 caminhando.	Depois,	 já	muito	 cansados,	 eu	e	meus	amigos	 fomos	ver	o	
entardecer	na	beira	de	um	rio.	

FELIPE	

Sábado	 levei	minha	namorada	para	uma	viagem	romântica.	 	Passeamos	pelas	praças	da	
cidade	 durante	 o	 dia	 e	 de	 noite	 assistimos	 a	 um	 espetáculo	 de	 danças	 tradicionais.	 No	
domingo,	 provamos	 as	 deliciosas	 comidas	 que	 são	 oferecidas	 nesta	 cidade	 e	 voltamos	
para	casa	no	final	do	dia.	

GABRIEL	

Domingo	decidimos	passar	o	dia	em	contato	com	o	sol	e	com	o	mar.	Pegamos	o	carro	e	
saímos	bem	cedo	 rumo	ao	nosso	destino.	 Chegando	 lá,	 ainda	 fomos	 surpreendidos	por	
um	 evento	 que	 acontece	 poucas	 vezes	 no	 ano.	 Foi	 muito	 divertido	 e	 ano	 que	 vem	
queremos	repetir	essa	aventura.	

AMANDA	
Neste	final	de	semana	viajei	com	meus	pais	e	conheci	uma	cidade	de	fronteira.	Durante	o	
passeio,	almoçamos	em	um	restaurante	que	tinha	uma	loja	e	eu	aproveitei	para	comprar	
presentes	para	os	meus	amigos.		

SIMONE	

Eu	e	meu	marido	decidimos	passar	um	final	de	semana	diferente.		Como	ele	sabe	que	eu	
adoro	 doces,	 me	 levou	 para	 conhecer	 esta	 cidade	 que,	 além	 de	 linda	 e	 charmosa,	 é	
famosa	 por	 seus	 doces.	 Foi	 um	 passeio	 muito	 agradável,	 pois	 a	 cidade,	 além	 de	 ser	
agradável,	possui	árvores	por	todos	os	lados.		

GUILHERME	
Este	final	de	semana	quis	fazer	uma	viagem	para	conhecer	mais	sobre	a	cultura	e	sobre	a	
história	do	Rio	Grande	do	Sul.	Nesta	cidade,	tive	a	possibilidade	de	voltar	ao	passado	e	de	
aprofundar	meus	conhecimentos.	

CRISTINA	
Sábado	 fazia	 um	 dia	 tão	 lindo	 que	 decidimos	 ir	 à	 praia.	 Passamos	 o	 dia	 todo	 tomando	
banho	de	mar	e,	antes	de	voltar	para	nossa	cidade,	 fizemos	uma	parada	para	conhecer	
mais	sobre	organismos	marinhos.		

	
	

	 PESSOA	 TEXTO	
0	 MÁRIO	 B	
1	 LUIZA	 	
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7	 CRISTINA	 	
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DESTINOS	TURÍSTICOS	
A	 Foz	do	 Iguaçu	está	 localizada	no	extremo	Oeste	do	Estado	do	Paraná,	na	divisa	do	Brasil	 com	

Paraguai	e	Argentina.	Foz	do	Iguaçu	oferece	muitas	atrações,	como	o	Parque	Nacional	do	Iguaçu,	
uma	das	mais	belas	reservas	ecológicas	do	mundo.	Conta	também	com	um	Centro	de	Visitantes,	
ônibus	 elétrico	 e	 o	 Porto	 das	 Canoas,	 um	 espaço	 com	 lojas	 de	 souvenirs	 e	 restaurante	
panorâmico.	

B	 Bento	Gonçalves	oferece	inúmeros	atrativos.	Passeie	pelo	centro,	contemplando	o	comércio	e	os	
prédios	históricos	da	Via	Del	Vino.	Reflita	ao	observar	os	templos	religiosos,	 tais	como	a	 Igreja	
Metodista	ou	a	peculiar	Igreja	São	Bento,	construída	em	forma	de	Pipa	de	Vinho.	Conheça	mais	
sobre	a	história	do	município	visitando	o	Museu	do	Imigrante.	

C	 Com	 seus	 jardins,	 praças	 e	 parques	 floridos,	 Nova	 Petrópolis	 pode	 ser	 comparada	 com	
longínquas	aldeias	e	pequenas	cidades	que	povoam	os	 sonhos	dos	apaixonados.	O	 turismo	de	
Nova	 Petrópolis	 está	 fundamentado	 nas	 tradições	 mantidas	 vivas	 pelos	 grupos	 folclóricos	 e	
sociedades	culturais	do	município.	Entre	outros	atrativos	locais,	destacam-se	o	clima	excelente	e	
os	cafés	coloniais.	

D	 É	no	centro	de	Porto	Alegre	que	estão	as	atrações	mais	interessantes	da	cidade.	Em	um	passeio	
a	 pé	 descobre-se	 a	 arquitetura	 de	 museus,	 teatros,	 igrejas	 e	 de	 outros	 prédios	 públicos	 e	
comerciais.	 Os	 tradicionais	 cafés,	 espalhados	 nas	 ruas	 centrais,	 são	 paradas	 estratégicas	 para	
descanso.	Também	não	deixe	de	experimentar	o	churrasco	e	o	chimarrão	e	de	conhecer	o	cartão	
postal	de	Porto	Alegre:	o	pôr-do-sol	nos	passeios	de	barco	pelo	Rio	Guaíba.	

E	 Além	de	ser	um	dos	destinos	de	veraneio	mais	sofisticados	do	Estado,	Torres	é	sede	de	festivais	
de	balonismo.	Seu	clima	agradável	e	a	vastidão	de	suas	praias	de	areias	brancas	também	fazem	
parte	das	atrações	locais.	A	cidade	possui	uma	grande	variedade	de	belezas	naturais,	formando	
um	ecossistema	único	no	Estado.		

F	 Conhecer	a	região	das	Missões	é	viajar	por	400	anos	de	História.	Essa	volta	no	tempo	permite	
reviver	a	fantástica	obra	evangelizadora	dos	Padres	da	Companhia	de	Jesus	e	sua	determinação	
em	 converter	 à	 fé	 cristã	 os	 indígenas	 que	 habitavam	 esta	 região	 da	 América.	 São	Miguel	 foi	
reconhecido	como	Patrimônio	Histórico	e	Cultural	da	Humanidade	em	1983.	

G	 Em	Lages,	o	 clima	predominantemente	 frio,	 combinado	aos	prédios	de	 fachadas	 suntuosas	do	
início	 do	 século	XX,	 confere	 às	 ruas	 um	ar	 romântico.	A	 riqueza	do	 conjunto	 arquitetônico	de	
Lages	 está	 também	 nos	 diversos	 monumentos	 construídos	 em	 homenagem	 aos	 personagens	
que	construíram	a	história	local,	como	o	Monumento	ao	Imigrante	e	o	Monumento	ao	Tropeiro.		

H	 Entre	 os	 atrativos	 mais	 procurados	 em	 Matinhos	 está	 o	 Balneário	 de	 Caiobá.	 Ali,	 as	 praias	
Mansa,	Bela,	Brava	e	dos	Amores	figuram	entre	as	preferidas,	com	belas	paisagens	e	deliciosos	
banhos	de	mar.	 Para	 completar	o	passeio,	uma	ótima	opção	é	 visitar	o	Museu	Ecológico	 João	
José	 Bigarella,	 que	 fica	 no	 centro	 da	 cidade	 e	 apresenta	 em	 seu	 acervo	 coleções	 de	 corais,	
minerais,	crustáceos	e	conchas,	além	de	outras	raridades.	

I	 Em	 Balneário	 Camboriú,	 no	 verão,	 a	 vida	 noturna	 atrai	 jovens	 turistas	 hospedados	 nos	
municípios	vizinhos.	Fora	da	temporada,	a	prioridade	são	as	convenções	e	o	turismo	de	terceira	
idade.	Inaugurou	um	teleférico	que	liga	Barra	do	Sul	à	Praia	de	Laranjeiras,	um	percurso	de	1,6	
km.	 A	 cidade	 é	 usada	 como	 base	 para	 se	 divertir	 no	 Beto	 Carrero	World,	 fazer	 compras	 em	
Brusque	e	beber	cerveja	na	Oktoberfest,	em	Blumenau.	

J	 Em	Gramado,	o	clima	agradável	é	realçado	pelo	cuidado	paisagístico	da	cidade,	muito	arborizada	
e	 repleta	de	parques	e	 lagos.	Durante	o	verão,	as	hortênsias	dominam	a	paisagem.	Crianças	e	
adultos	se	divertem	no	Mini	Mundo,	cidade	em	miniatura	com	réplicas	de	construções	alemãs	e	
ferrovias,	e	na	Aldeia	do	Papai	Noel.	Chocolates	e	malhas	podem	ser	comprados	no	Centro	ou	na	
estrada	para	Canela.	É	um	dos	poucos	lugares	da	serra	com	gastronomia	diversificada.	

	
Textos	adaptados	de	http://www.guiabrasilturismo.com.br	
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ATIVIDADE	02	
	
Você	 vai	 ler	 três	 relatos	 de	 viagens	 de	 pessoas	 que	 conheceram	 as	 Cataratas	 do	 Iguaçu.	 Relacione	 as	
perguntas	 (8-14)	 com	os	 relatos	que	estão	na	página	 seguinte	 (A/B	ou	C).	Atenção!	Cada	pergunta	possui	
apenas	UMA	possibilidade	de	resposta	(A/B	OU	C).	
	
	 	 A.	FERNANDA	 B.	MANOELA	 C.	PEDRO	
8	 Quem	deixou	de	fazer	o	passeio	em	função	das	

condições	climáticas?	
	 	 	

9	 Quem	achou	o	preço	do	passeio	muito	caro?	
	

	 	 	

10	 Quem	fez	uma	longa	caminhada?		
	

	 	 	

11	 Quem	não	precisou	agendar	o	passeio?	
	

	 	 	

12	 Quem	afirma	que	todos	ficam	deslumbrados	
com	as	Cataratas	do	Iguaçu?	
	

	 	 	

13	 Quem	conheceu	os	dois	lados	do	parque?	
	

	 	 	

14	 Quem	pensou	muito	se	fazia	ou	não	o	passeio?	
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RELATOS	DE	VIAGENS	
FERNANDA	 O	lado	brasileiro	das	Cataratas	do	Iguaçu	é	muito	bonito,	mas	admito	que	gostei	mais	

do	 lado	 argentino.	 Para	 mim,	 nenhuma	 visão	 do	 lado	 brasileiro	 é	 equivalente	 à	
grandiosidade	da	Garganta	do	Diabo.	Se	você	tiver	tempo	sobrando,	vá	nos	dois	lados	e	
faça	sua	comparação.	Talvez	você	prefira	um	lado,	talvez	ame	igualmente	os	dois.	Bom,	
até	hoje	não	conheci	ninguém	que	não	tenha	ficado	impressionado	com	as	Cataratas.	
O	 lado	 brasileiro	 é	menor	 e	 não	 tem	 tantas	 trilhas	 como	o	 lado	 argentino.	 Logo	 que	
você	entra	no	parque,	você	já	é	direcionado	para	um	ônibus	de	2	andares	que	percorre	
uns	10	km	até,	 finalmente,	 chegar	nas	Cataratas.	Aí	você	 faz	uma	breve	caminhada	e	
pronto!	É	água	para	tudo	que	é	lado.	Outra	coisa	que	me	falaram	é	que	o	restaurante	
do	 lado	 brasileiro	 é	 muito	 melhor	 que	 o	 restaurante	 do	 lado	 argentino.	 Não	 tive	 a	
chance	 de	 comer	 lá,	 mas	 vi	 que	 esse	 restaurante	 tem	 uma	 visão	 privilegiada	 das	
Cataratas.	

MANOELA	 Estive	 em	 Foz	 do	 Iguaçu	 recentemente	 e	 aproveitei	 para	 fazer	 um	daqueles	 passeios	
incríveis	e	que	todo	mundo	deveria	ter	a	chance	de	fazer	uma	vez	na	vida:	o	passeio	de	
helicóptero	pelas	Cataratas	do	Iguaçu.	Começo	dizendo	que	foram	os	dez	minutos	mais	
caros	da	minha	vida.	Nem	o	passeio	de	helicóptero	pela	barreira	de	corais	da	Austrália	
foi	 tão	caro.	Relutei	muito	 (confesso),	mas	acabei	 fazendo.	O	passeio	é	 rápido	e	bem	
emocionante.	Mesmo	eu,	que	não	tenho	medo	de	voar,	fechei	os	olhos	na	“curvinha”	
próxima	 à	Garganta	do	Diabo	e	 senti	minha	pressão	baixar.	 A	 vista	 que	 se	 tem	 lá	 de	
cima	 é	 inacreditável.	 Podemos	 perceber	 como	 as	 Cataratas	 são	magníficas	 e	 como	 a	
força	 da	 água	 é	 surreal,	 principalmente	 porque	passamos	 pelo	 rio	 Iguaçu	 e	 ele	 é	 tão	
calminho	antes	e	depois	das	Cataratas.	Os	voos	saem	todos	os	dias,	mas	dependem	das	
condições	 climáticas.	Não	é	 necessário	 reservar.	 Eu,	 por	 exemplo,	 visitei	 as	 Cataratas	
primeiro	e	depois	fui	lá	na	Helisul	comprar	o	voo.	

PEDRO	 Depois	do	almoço,	fizemos	a	trilha	inferior	que	é	maior	e	leva	pelo	menos	uma	hora	e	
meia	 para	 ser	 completada.	 Se	 você	 for	 fazer	 o	 passeio	 de	 barco	 (aquele	 que	 você	 se	
molha	inteiro)	necessariamente	terá	que	fazer	essa	trilha.	Observei	de	longe	o	barco	e	
achei	 que	 deve	 ser	 uma	 experiência	 única.	 O	 barco	 passa	 duas	 vezes	 embaixo	 das	
cataratas.	Eu	me	programei	para	fazer	o	passeio	de	barco	do	lado	brasileiro,	o	Macuco	
Safari,	mas	o	 clima	de	Foz	do	 Iguaçu	não	colaborou.	Voltando	para	o	 circuito	 inferior	
das	 Cataratas:	 é	 um	 pouco	 mais	 puxado,	 tem	 muita	 escada,	 mas	 é	 relativamente	
tranquilo,	 até	porque	 você	 faz	bem	devagar,	 porque	é	 impossível	 não	parar	 a	 cada	5	
metros	para	observar	duas	coisas:	os	arco-íris	e	as	borboletas.	O	parque	abre	às	9h00,	
então	se	você	chegar	cedo	e	não	fizer	o	passeio	de	barco,	consegue	ir	embora	no	meio	
da	tarde	e	ainda	aproveitar	o	restinho	do	dia	em	Puerto	Iguazú.	Caso	faça	o	passeio	de	
barco,	precisará	de	um	dia	inteiro	para	não	ter	que	fazer	os	circuitos	correndo.	

	
Textos	adaptados	de:	http://www.precisoviajar.com	
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ATIVIDADE	03	
Leia	o	texto	e	assinale	a	alternativa	correta	(A/B/C/D).	
As	questões	15	a	20	referem-se	ao	texto	01.	
	
TEXTO	01	
	
01	
02	
	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
	
17	
18	
19	
20	
	
21	
22	
23	
24	
25	
	
	

Feira	do	Livro	deste	ano	encolheu,	mas	primeira	leva	de	vendas	foi	boa	
Espaços	vazios	denunciam:	o	evento	está	menor	em	relação	a	anos	anteriores.		
 
Há	poucos	anos,	algumas	das	discussões	mais	acaloradas	envolvendo	a	Feira	do	Livro	de	Porto	Alegre	
versavam	 sobre	por	 quanto	 tempo	a	 crescente	 expansão	do	número	de	bancas	 e	 da	programação	
acabaria	por,	 inevitavelmente,	 levar	a	festa	para	longe	de	uma	Praça	da	Alfândega	pequena	demais	
para	 as	 dimensões	 do	 evento.	 Não	 mais.	 Este	 ano,	 uma	 perplexidade	 compartilhada	 por	 muitos	
frequentadores	e,	às	vezes,	apresentada	para	o	livreiro	atrás	do	balcão,	é	outra:	é	só	impressão	ou	a	
Feira	está	menor	em	2015?	
	
De	fato	está,	e	a	diferença	é	atestada	pela	simples	matemática.	Havia	127	bancas	na	edição	passada,	
há	 113	 nesta.	 Alguns	 expositores,	 como	 a	 Livraria	 do	 Advogado,	 preferiram	 não	 vir.	 Outros,	 que	
normalmente	se	 instalam	com	duas	barracas,	como	a	L&PM,	desta	vez	estão	na	praça	com	apenas	
uma.	Para	participar	da	Feira,	os	expositores	precisam	estar	em	dia	 com	suas	 contribuições	para	a	
Câmara	Rio-Grandense	do	Livro	(CRL)	e	ainda	pagar	uma	taxa	para	instalação	da	barraca.	Então,	este	
ano	 alguns	 resolveram	 não	 participar.	 E	 isso	 ao	 lado	 de	 livrarias	 tradicionais	 da	 cidade	 que,	 por	
opção,	não	vão	à	Feira,	como	a	Bamboletras,	que	há	anos	oferece	descontos	em	sua	loja,	mas	não	se	
instala	no	evento.		
	
De	 acordo	 com	 o	 presidente	 da	 CRL,	 Marco	 Cena	 Lopes,	 o	 encolhimento,	 motivado	 pela	 crise	
financeira,	também	atingiu	o	orçamento	da	festa:	
–	No	ano	passado,	o	orçamento	da	Feira	do	Livro	foi	de	R$	3,8	milhões.	Este	ano,	estamos	fazendo	a	
coisa	toda	com	R$	1,8	milhão.	E	isso	em	um	ano	de	crise	e	alguma	inflação	–	comenta.	
	
Para	equilibrar	as	contas,	a	Câmara	cancelou	alguns	eventos	que	já	estavam	praticamente	acertados	
–	um	show	de	Emicida,	por	exemplo.	Na	Praça,	a	Feira	ocupa	uma	área	menor	e,	mesmo	assim,	sobra	
espaço.	 Sem	 o	 cais,	 do	 qual	 a	 organização	 abriu	mão	 devido	 à	 possibilidade	 de	 enchentes,	 e	 sem	
parte	das	bancas	na	Rua	da	Praia	devido	a	uma	obra,	ainda	assim	os	estandes	ficam	a	uma	distância	
sem	atropelo	uns	dos	outros.	
	

Texto	adaptado	de:	<http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2015/11/feira-do-livro-deste-ano-
encolheu-mas-primeira-leva-de-vendas-foi-boa-4894700.html>.	Acesso	em:	11	nov.	2015	
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15.	Segundo	a	notícia,	a	Feira	do	Livro	deste	ano:	
a) Não	está	vendendo	tanto	quanto	vendeu	no	ano	passado.	
b) Não	possui	tantos	expositores	quanto	no	ano	passado.	
c) Ampliou	seu	espaço	físico.	
d) Foi	removida	da	Praça	da	Alfândega.	

	
	
16.	Ao	ler	a	notícia,	é	possível	afirmar	que:	

a) A	Feira	do	Livro	de	Porto	Alegre	vem	aumentando	a	cada	ano.	
b) Existe	a	possibilidade	de	a	Feira	do	Livro	não	ser	mais	realizada	na	Praça	da	Alfândega.	
c) A	Feira	do	Livro	vinha	aumentando,	mas	este	ano	surpreendeu.	
d) A	Feira	do	livro	deste	ano	surpreendeu	de	forma	positiva	os	visitantes.	

	
17.	Segundo	o	texto,	por	que	alguns	expositores	não	estão	participando	da	feira?	

a) Devido	à	redução	do	espaço.	
b) Porque	estão	oferecendo	desconto	em	suas	próprias	lojas.	
c) Porque	é	preciso	muita	infraestrutura	para	se	instalar	no	evento.	
d) Em	função	das	condições	impostas	para	a	participação.	

	
18.	A	notícia	afirma	que:	

a) Algumas	livrarias	tradicionais	preferem	não	participar	da	Feira.	
b) Todas	as	livrarias	tradicionais	oferecem	descontos	em	suas	lojas.	
c) Não	há	nenhuma	livraria	tradicional	na	Feira	do	Livro.	
d) A	Bamboletras	é	uma	das	livrarias	mais	tradicionais	da	cidade.	

	
19.	Por	que	a	Feira	não	ocupou	o	espaço	do	cais?	

a) Porque	não	havia	muitos	expositores.	
b) Porque	o	orçamento	foi	reduzido.	
c) Porque	uma	obra	está	sendo	realizada	no	local.	
d) Por	risco	de	alagamentos.	

	
20.	Com	a	redução	do	valor	no	orçamento,	o	que	aconteceu?	

a) A	Câmara	equilibrou	as	contas.	
b) Alguns	eventos	foram	retirados	da	programação.	
c) A	Feira	não	alugou	tantos	espaços	como	nos	anos	anteriores.	
d) Alguns	eventos	foram	adiados.	
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ATIVIDADE	04	
Leia	o	relato	de	viagem	e	assinale	a	alternativa	correta	(A/B/C/D)	para	preencher	cada	uma	das	lacunas.	
As	questões	21	a	30	referem-se	ao	texto	02.	
	
TEXTO	02	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
	
07	
08	
09	
10	
	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

“Realmente	a	cidade	se	prepara	para	receber	o	turista	durante	__(21)__	o	mês	de	junho.	__(22)__ser	
uma	cidade	pequena,	__(23)__	muito	a	oferecer,	tanto	durante	a	noite	__(24)__	durante	o	dia.	Todas	
as	noites	o	Parque	do	Povo	__(25)__	excelente	estrutura	para	quem	gosta	e	quer	curtir	o	autêntico	
forró.	 Todo	 o	 evento	 é	 de	 __(26)__	 e,	 mesmo	 assim,	 mostra	 uma	 organização	 impecável!!	 Atrai	
multidões...Por	 isso,	 quem	 gostar	 de	 lugares	menos	 povoados,	 indico	 que	 vá	 ao	 evento	 durante	 a	
semana,	pois	os	__(27)__	costuma	receber	muita	gente.	
	
Tudo	 muito	 legal!	 Indico	 o	 Hotel	 Garden,	 que	 __(28)__	 não	 seja	 muito	 barato	 oferece	 uma	 boa	
estrutura	 de	 resort,	 ótima	para	 quem	quer	mesmo	unir	 o	 confortável	 com	as	 festividades	 juninas.	
Algo	que	também	curtimos	na	cidade	é	a	sua	temperatura	de	noite	que,	durante	os	meses	de	junho	e	
julho,	apresenta-se	amena	-	__(29)__	18	e	20	graus.	
	
Se	hospedar	durante	o	mês	de	junho	é	muito	caro	e,	por	isso,	indico	__(30)__	hospedagem	em	João	
Pessoa,	pois	os	hotéis	da	capital	costumam	oferecer	bate	e	volta	via	empresas	de	receptivo.	E,	neste	
caso,	 terá	 a	oportunidade	de	 curtir	 as	 praias	 de	 João	Pessoa	durante	o	dia	 e	o	maior	 São	 João	do	
mundo	durante	a	noite.	
Este	foi	o	nosso	terceiro	ano	consecutivo	e	na	volta	de	lá	já	planejávamos	o	São	João	de	2016.	Que	
pena	que	acabou,	sempre	vem	junto	com	o	gostinho	de	quero	mais,	com	certeza!	
	

Texto	adaptado	de:	http://www.feriasbrasil.com.br/pb/campinagrande/dicas.cfm?IDgrupo=26	 	
	

	
	
21.	a)	tudo	 	 	 b)	toda		 	 c)	tudos	 	 d)	todo	
	
22.	a)	mesmo	que	 	 b)	apesar	de	 	 c)	com	 	 	 d)	para	
	
23.	a)	tinha	 	 	 b)	têm	 	 	 c)	tem	 	 	 d)	terá	
	
24.	a)	quanto	 	 	 b)	como	 	 c)	cuanto	 	 d)	tanto	
	
25.	a)	oferecia	 	 	 b)	ofereceu	 	 c)	oferecerá	 	 d)	oferece	
	
26.	a)	grátis	 	 	 b)	gratuito	 	 c)	graça		 	 d)	livre	
	
27.	a)	final	de	semana	 	 b)	fim	de	semanas	 c)	finais	de	semanas	 d)	finais	de	semana	
	
28.	a)	embora	 	 	 b)	mesmo	 	 c)	apesar	de	 	 d)	além	de	
	
29.	a)	de	 	 	 b)	entre	 	 c)	desde	 	 d)	com	
	
30.	a)	a		 	 	 b)	o	 	 	 c)	na	 	 	 d)	com	a	
	


