
 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 
 

 
DATA:  17 /12/2019 

 
Etapa: Recuperação Final 

 
VALOR: 20 pts. 

 
NOTA: 

 
DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

 
SÉRIE:  6º ANO 

 
TURMA: ANCHIETA 

 

NOME COMPLETO:  
 

 

Nº: 

 

01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Interpretação textual 
 Classe de palavras: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo, advérbio, interjeição, numeral, preposição e 

conjunção. 

 Uso de tem e têm 

 Uso de por que 

 Homônimos  
 Vozes verbais 

 
 
 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões:     05     abertas e     15   fechadas no valor total de 20 pontos. As respostas 
deverão ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O aluno deverá orientar-se, em seus estudos, pelo livro e pelas anotações feitas no caderno, sendo também 
interessante a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios dados durante 
o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 
 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 
▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 
  Data de entrega: 17 /12/2019 (no dia da prova final de Língua Portuguesa). 
 
▪ Prova – Valor: 80 pontos 
  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

QUESTÃO 01 – VALOR: 1,0 PONTO 
 
Complete as lacunas na fábula a seguir com os artigos adequados. 

 

O cão e o osso 

 
  dia,  cão ia atravessando         ponte, carregando        osso na boca. Olhando para baixo, 

viusua  própria imagem refletida  na  água.  Pensando  ver outro  cão,   cobiçou-lhe  logo                  osso  e  pôs-se  a  

latir. Mal, porém, abriu boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. 

Disponível em: <http://brinquedoteca.net.br/?page_id=67#lenda20>. 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 02 a 04. 

 

Os Duendes e o Sapateiro 
Havia uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto, mas ainda assim não conseguia ganhar o 

suficiente para viver, e chegou um dia em que tudo o que possuía no mundo era um pedaço de couro de tamanho suficiente 
para fazer apenas um par de sapatos. Ele aprontou o couro para confeccionar os sapatos no dia seguinte, com a intenção de 
acordar bem cedo pela manhã. Trazia a consciência limpa e o coração leve em meio a todos os seus problemas, portanto 
deitou-se em paz, entregando aos céus as suas preocupações, e logo adormeceu. Pela manhã, depois de dizer as preces, sentou-
se para dar início ao trabalho quando viu, com grande espanto, os sapatos já acabados sobre a mesa. O bom homem não 
sabia o que dizer ou pensar, de tão estranho acontecimento. Examinou a execução do trabalho e não havia uma costura 
malfeita: tudo era bem feito e adequado, uma obra-prima. 

Neste mesmo dia, um freguês entrou e agradou-se tanto dos sapatos que espontaneamente pagou por eles um preço 
bem mais alto do que o habitual. E o pobre, com o dinheiro, comprou couro suficiente para dois outros pares.  

De tardinha, cortou o couro, indo deitar-se mais cedo para acordar e começar o trabalho de costura logo ao nascer 
do dia seguinte. Mas foi poupado deste trabalho, pois, ao acordar pela manhã, os sapatos estavam prontos. Logo vieram os 
fregueses, que o compensaram regiamente pelas mercadorias, de modo que comprou couro suficiente para quatro outros 
pares. Cortou novamente os sapatos de tardinha acabados pela manhã como antes; e assim ocorreu por algum tempo. O que 
quer que deixasse por fazer, de tardinha, era terminado antes do amanhecer, e a clientela do bom homem crescia e ele 
prosperava. 

Uma tarde, por volta da época do Natal, quando ele e sua esposa sentavam junto à lareira conversando, ele disse a 
ela: 

− Vou ficar acordado e vigiar durante toda esta noite, pois gostaria de saber quem vem e faz o trabalho para mim. 
A mulher achou a ideia boa; sendo assim, deixaram uma vela acesa e se esconderam em um canto da sala  por trás 

de uma cortina, aguardando para ver o que aconteceria. 
Logo que bateu meia-noite, dois anõezinhos completamente nus entraram na casa e sentaram-se no banco do 

sapateiro. Logo tomaram todo o couro já cortado e começaram a moldá-lo com seus dedinhos ágeis, costurando, batendo e 
martelando com tal rapidez que o sapateiro era todo admiração e não conseguia tirar os olhos de cima por um momento. E 
assim continuaram até todo o trabalho estar bem terminado, e os sapatos prontos a serem usados, lado a lado sobre a mesa. 
Tudo isso se deu bem antes do amanhecer, e então eles se foram, rápidos como o relâmpago. 
No dia seguinte, a mulher disse ao sapateiro: 

− Estas criaturinhas nos enriqueceram e devemos ser-lhes gratos e fazer de bom em troca. Sinto pena vendo-os 
correr de lá para cá como o fazem, sem roupa para aquecê-los. Vou te dizer uma coisa, farei, para cada um, uma camisa, um 
colete, um casaco e ainda um par de calças; e você, faça, para cada um, um par de sapatinhos. 

A ideia agradou muito ao sapateiro e, uma tarde, quando tudo estava pronto, colocaram as roupinhas e os 
sapatinhos sobre a mesa, ao invés do couro cortado. Então foram esconder-se para observar o que os duendes fariam. Por 
volta de meia-noite, eles chegaram e já iam sentar-se para o trabalho, como de costume, mas, ao verem as roupinhas que os 
esperavam, riram e ficaram muito contentes. Então vestiram-se num piscar de olhos, e dançaram e deram cambalhotas e 
saltitaram aqui e ali de pura alegria, até que saíram dançando pela porta para a floresta e o sapateiro nunca mais os viu. Mas 
tudo correu bem com o sapateiro e sua esposa daquele dia em diante enquanto viveram. 

(Extraído de Contos de Grimm, A Bela Adormecida e outras histórias. Porto Alegre: L&PM, 2010.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://brinquedoteca.net.br/?page_id=67&amp%3Blenda20


 

QUESTÃO 02 – VALOR: 1,0 PONTO 
 

A alternativa que mostra a finalidade do texto é: 

A) Noticiar um acontecimento inédito. 
B) Informar às pessoas sobre a existência de duendes. 
C) Divulgar o trabalho do sapateiro. 
D) Contar uma história que pode ter ocorrido na vida real. 
E) Narrar um fato imaginário. 

 

QUESTÃO 03 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Leia este trecho do conto, prestando atenção na palavra destacada. 

“Logo que bateu meia-noite, dois anõezinhos completamente nus entraram na casa e sentaram-se no banco do 

sapateiro. Logo tomaram todo o couro já cortado e começaram a moldá-lo com seus dedinhos ágeis, costurando, 

batendo e martelando” [...] 

 
Cite o sentido do verbo moldar utilizado no texto. 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 04 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Classifique o narrador do texto como observador ou narrador-personagem. Justifique sua resposta. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 05 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Observe o parágrafo abaixo e classifique as palavras em destaque em: artigo, substantivo, verbo, pronome, adjetivo, 
preposição, conjunção, locução conjuntiva, advérbio, interjeição. 
 

 

 

“Ora”  “não”   
 

“autonomia”  “isso”   

 

“um”  “acontece”   

 

“ Ora, autonomia não se ganha: conquista-se. E isso acontece em um processo em que haja ofertas graduais de 

condições para que os alunos caminhem, passo a passo, rumo ao estado de poder fazer boas escolhas, ou seja, 

pensadas, ponderadas, informadas. Se hoje os alunos que terminam o Ensino Médio já sofrem para escolher um 

curso universitário, imagine, caro leitor, o que acontecerá com o aluno iniciante !” 



 

 

ofertas”  “graduais”   

 

“para”  “os”   

 

“caminhem”  “ao”   

 

“boas”  “ou seja”   
 

“se”  “hoje”   
 

“o”  “já”   

 

“escolher”  “curso”   
 

“universitário”  “acontecerá”   
 

“aluno”  “iniciante”   

 

 
Considere a charge abaixo para responder à questão. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 – VALOR: 1,0 PONTO 

A interjeição “Oba!”, empregada no 2º quadrinho, expressa 

 
A) dúvida, incerteza. 
B) dor, tristeza. 
C) espanto, admiração. 
D) alegria, satisfação. 
E) alívio, consolo. 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões: 



Arionauro. Disponível em: <www.arionaurocartuns.com.br/search/label/desmatamento>. 

 
QUESTÃO 07 – VALOR: 1,0 PONTO 
 
Qual é o assunto abordado na charge? Explique. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 08 – VALOR: 1,0 PONTO 
 

Você reconhece alguma personagem dessa charge? Cite-a. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 09 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Explique o que justifica o uso da imagem da personagem mencionada na questão anterior na charge. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Observe a propaganda a seguir: 

http://www.arionaurocartuns.com.br/search/label/desmatamento


 

 
Projeto Psit. Disponível em: <http://projetopsit.zip.net/arch2009-07-05_2009-07-11.html>. 

 

A alternativa correspondente à pessoa, ao número, ao tempo e ao modo que está conjugada a forma verbal em destaque no 
trecho “Nossas matas têm mais vida” é: 

 
A) 3ª pessoa do plural, pretérito perfeito, modo indicativo. 
B) 3ª pessoa do singular, pretérito perfeito, modo subjuntivo. 
C) 3ª pessoa do plural, presente, modo indicativo. 
D) 1ª pessoa do singular, presente, modo imperativo. 
E) 3ª pessoa do singular, pretérito perfeito, modo subjuntivo. 
 

QUESTÃO 11 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Leia o trecho a seguir: 

Lygia Fagundes Telles. Disponível em: <http://meioscontos.blogspot.com/2012/08/dezembro-no-bairro.html>. 

A alternativa em que o termo destacado, assim como trecho apresentado, é empregado de forma adequada é: 

 
A) Porque o bairro está tão enfeitado? 
B) Avise o porque de chegar com atraso. 
C) Subiu a rua, porque não havia outro trajeto. 
D) Ele continuou insistindo. Porque? 
E) As ruas porque passamos eram encantadoras. 

 

QUESTÃO 12 – VALOR: 1,0 PONTO 

“O cinema no porão da nossa casa não tinha dado certo porque antes mesmo do intervalo o Pedro Piolho 

pôs-se a berrar que não estava enxergando nada, que aquilo tudo era uma grandessíssima porcaria.” [...] 

http://projetopsit.zip.net/arch2009-07-05_2009-07-11.html
http://meioscontos.blogspot.com/2012/08/dezembro-no-bairro.html


Leia a tirinha a seguir para responder aos itens. 
 

http://guilhermebrasilunb.blogspot.com 

 

A) Indique em que voz verbal está empregada a oração do primeiro quadrinho “nossos destinos são controlados pelas 
estrelas”. Justifique sua resposta com base em aspectos linguísticos. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

B) Considerando a oração do item “a”, reescreva-a na voz passiva sintética. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 13 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Complete as lacunas com o por que adequado a cada contexto. 

 

A) ___________________ você não foi à aula? 
 

B) Não fui à aula   estava com febre. 

 

C) Explique    está tão irritada. 
 

D) Não entendo o  de tanta braveza. 

 

E) Sei   Marina não quis ir à festa. 
 

 

QUESTÃO 14 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Leia o trecho da Lenda do guaraná, de Israel Foguel. 

 
 
 

Conta a Lenda que em uma aldeia dos índios Maués havia um casal, com um único filho, muito 

bom, alegre e saudável. Ele era muito querido por todos de sua aldeia, o que levava a crer que no futuro 

seria um grande chefe guerreiro. 

http://guilhermebrasilunb.blogspot.com/


 
No trecho destacado, cite a informação que o pronome “o” recupera. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 15 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Assinale a alternativa em que a palavra em destaque na frase esteja escrita corretamente e em conformidade com o sentido. 
 
A) O atleta vai ASCENDER a pira olímpica na abertura dos jogos Olímpicos.. 
B) Chapeuzinho Vermelho usa uma SEXTA de taquara para levar doces à vovozinha. 
C) O ASSENTO das arquibancadas do estádio foi completamente reformado. 
D) O ACENTO das arquibancadas do estádio foi completamente reformado. 
E) O TRÁFICO de veículos é intenso nesta avenida. 
 

QUESTÃO 16 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância que a eles se referem: 

 

(  A ) Intensidade                           ( D ) Tempo                 ( G ) negação 

(  B ) Lugar                                    ( E ) Modo 

(  C ) Afirmação                             ( F ) Dúvida 

 

(       ) Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

(       )  Não me incomodo com sua impaciência.   

(       )  Talvez eu compareça ao seu aniversário. 

(       ) Estamos muito contentes com sua aprovação. 

(       ) Alegremente, Pedro se despediu de sua família. 

(       ) Os alunos se portaram muito bem. 

(       ) Eram pessoas bastante simpáticas. 

(       ) Eles certamente assistirão à corrida. 

(       ) Talvez as meninas não compareçam. 

(       ) Meus irmãos sempre vão ao baile. 

(       ) Ali estava o que procurava. 
 

QUESTÃO 17 – VALOR: 1,0 PONTO 
 
Quanto ao uso de tem e têm, observe as seguintes manchetes de jornal e corrija-as quando necessário: 
 
A) Vítimas de assalto não tem a quem recorrer 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
B) Preços dos carros têm novo aumento 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
C) Casal paulista têm quadrigêmeos 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
D) Vereador tem contas secretas no exterior 
 
____________________________________________________________________________________ 



 

QUESTÃO 18 – VALOR: 1,0 PONTO 
 
Leia, com atenção, o seguinte trecho: 
 
A corrida de hoje começou com o triplo do número de participantes da de ontem, mas logo na sexta volta, metade deles já 

havia desistido da prova e, no final, apenas cinco cruzaram a linha de chegada. 
 

Transcreva desse trecho o numeral que indica: 
 
Quantidade: _________________________________________________________ 
 
Posição de uma sequência: _____________________________________________ 
 
Fração, divisão: ______________________________________________________ 
 
Multiplicação: ________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 19 – VALOR: 1,0 PONTO 
 
Identifique e classifique os pronomes possessivos das frases a seguir.  
 
Exemplo:  

Eu observava meus  irmãos em suas brincadeiras. 
1ª pessoa do plural / 3ª pessoa do plural 

 
A) Seus olhos eram tão doces como o seu sorriso.  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
B)Tua escola não se parece com a nossa.  
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
C)A vossa decisão é esperada por todos. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

QUESTÃO 20 – VALOR: 1,0 PONTO 
 
Diga se o verbo destacado está no gerúndio, infinitivo ou particípio: 
 

A) Enfrentando as atuais dificuldades, você ganhará bastante experiência. _____________________________ 

B) Acabada a tarefa, fomos ao clube. __________________________________________________________ 

C) Ao comunicar o fato, a telefonista se emocionou. ______________________________________________ 

D) Aqui, plantando, dá. _____________________________________________________________________ 

E) Para acampar, você deve ter espírito esportivo. ________________________________________________ 

F) Vencida a primeira batalha, tudo fica mais fácil. _______________________________________________ 

 

Acredite em seu potencial como eu acredito! 
 

Sucesso!  
 

Profª Débora Brandão 





 


