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Estou fazendo planos para viajar 
 

 

(extraído do livro Muito Prazer, página 238) 

Diálogo  
(extraído do livro Muito Prazer, página 237) 
 

Luís: Que papelada é essa? 
Ana: São minhas contas... 
Luís: Você tem que pagar tudo isso? 
Ana: Não. Estou fazendo planos para viajar. 
Luís: Nossa, que legal, mas precisa de tanta coisa assim? 
Ana: É. Quero ficar uns dois meses fora. Vou em dezembro, quando a escola fecha, e 

retorno em fevereiro, antes de a escola reabrir. 
Luís: Pra onde você vai? 
Ana: Estou planejando uma viagem para o Egito e depois quero visitar o Oriente Médio. 
Luís: Você enloqueceu? Com toda aquela violência no Oriente Médio e você quer ir para lá? 
Ana: A Carla foi e adorou. 
Luís: A Carla é endinheirada e, além disso, tem parentes em Jerusalém. 
Ana: Eu sei, por isso estou fazendo tantas contas. 
Luís: Mas você não está planejando ir sozinha, está? 
Ana: Não. Tenho mais dois amigos interessados na viagem. Quer ir também? 
Luís: Não, obrigado. Não sou tão aventureiro assim. 
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Prefixos e sufixos 
 

 

 

 

 
 

Adicione o sufixo –ada ou o prefixo re- às palavras abaixo: 
 

moço:  criança:  
conhecer:  escrever:  

forno:  mulher:  
vassoura:  ler:  
dinheiro:  unir:  

 
Adicione os prefixos re- ou en-(em-) às palavras abaixo, transformando os substantivos em verbos: 
 
Exemplo: raiz - enraizar 

bola:  agendar:  
candidatar:  pilha:  

bolor:  dívida:  
afirmar:  cara:  

tirar:  vergonha:  
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Substitua as palavras e expressões sublinhadas por palavras com os sufixos –ada, ar, er ou com os 
prefixos re- e en-. Faça as adaptações necessárias. 
 

Laerte: Nossa, o que é aquele monte de mulher reclamando perto da máquina de café? 
 

Nilton: É que a máquina quebrou e não sai nenhum café ou chocolate light. 
Laerte: Mas, a secretária já enviou o pedido de conserto faz tempo. 
Nilton: Então, tem que enviar de novo. 

 
Laerte: Iiiiii. Mais um monte de papel. Sempre que tem pedido é isso. 

 
Nilton: Acho que é urgente. As garotas não querem ficar gordas. Eu mesmo vou escrever 

o pedido de novo. 
 

Laerte: Melhor fazer isso já. 
  
 

Oral: Entreviste os colegas. Ache alguém na turma que... 
 ... odeia trabalhar com papelada. 
 ... já enlouqueceu no trânsito. 
 ... relê os e-mails que escreve antes de mandar. 
 ... engorda com facilidade. 
 ... tem amigos endinheirados. 
 
Os entrevistados devem responder SIM ou NÃO e completar a ideia com POR ISSO. 
 
Exemplo:  A: Você odeia trabalhar com papelada? 
  B: Não, até gosto. Por isso sou secretária. Minha mesa tem sempre muita papelada. 
 

 
Complete as frases abaixo fazendo as adaptações necessárias com sufixos ou prefixos. Não esqueça 
de conjugar o verbo, quando necessário: 

1. Maria Joaquina .......................................... (PILHA, pretérito perfeito) a roupa no armário. 
2. Emily gasta uma .......................................... (DINHEIRO) com bobagens. 
3. Ai, vai chover... Essa parede .......................................... (BOLOR, futuro) mais ainda. 
4. O presidente vai se .......................................... (CANDIDATAR, infinitivo) nas próximas eleições.  
5. Moreira se .......................................... (DÍVIDA, pretérito perfeito) comprando um carro novo. 
6. O padeiro tirou uma .......................................... (FORNO) de pães quentinhos agora mesmo. 
7. Sidney .......................................... (AGENDA, futuro) uma consulta com o médico. 
8. Kátia se .......................................... (VERGONHA, pretérito perfeito) do que fez. 
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