
 

 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

 

DATA: 16/12/2019 

 

VALOR: 20 PONTOS 

 

NOTA: 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

SÉRIE: 1ª SÉRIE 

 

TURMA: ANCHIETA 

 

NOME COMPLETO:  

 

 

Nº: 

 

01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Classe de Palavras I 

  substantivos 

  Adjetivos  

  Classe de palavras II 

 Estrutura e formação de palavras. 

 Ambiguidade/palavras homônimas e polissêmicas 

 Sujeito e predicado 

 Tipos de sujeito 

 Tipos de predicado 

 Termos da oração ligados ao verbo I 

 Termos da oração ligados ao verbo II  

 Termos da oração ligados ao nome  

 Sentido das preposições 

 Funções do que 

 funções do Se 

 Figuras de linguagem  

 Sintaxe dos pronomes 

 Pronomes oblíquos  

 Linguagem coloquial e culta 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões:12 abertas e 8 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 se orientar pelo livro e pelas anotações feitas no caderno, sendo também importante, a 

pesquisa em outros meios de informação.  

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

durante o ano.  

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

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 

  Data de entrega:  16/12/2019 (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  

 

                                  A gente anda na linha para levar sua empresa mais longe 

 

Mudamos o jeito de transportar contêineres no Brasil e Mercosul, por meio do modal ferroviário, oferecemos 

soluções logísticas econômicas, seguras e sustentáveis. 

                                                                                Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/internacional 

 

Nesse anúncio, aparece um recurso linguístico, que dá ao texto uma maior expressividade. Trata-se de um “duplo 

sentido” ou de uma “ambiguidade”? Identifique essa palavra (ou expressão) e explique-a sucintamente. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Leia Poesia, texto extraído da obra  de Carlos Drummond de Andrade para  responder à questão 02. 

 

                    POESIA 

 

Gastei uma hora pensando um verso 

que a pena não quer escrever. 

No entanto ele está cá dentro 

inquieto, vivo. 

Ele está cá dentro 

e não quer sair. 

Mas a poesia deste momento 

inunda minha vida inteira. 

 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia. In: Alguma Poesia. Rio de Janeiro: Editora Record.  

 

QUESTÃO 02  

 

 Explique do ponto de vista semântico, a classificação dos substantivos destacados nesse poema. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

Observe esta frase de um texto publicitário, veiculado na revista Veja, para responder às questões  03 e 04 . 

 

 
 
 

 
 

Por meio dessa propaganda, uma instituição bancária mostra as vantagens dos serviços oferecidos aliadas à 

competência de seus funcionários, utilizando expressões da linguagem coloquial. De posse dessas informações e 

com base em seus conhecimentos, faça o que se pede nas questões a seguir. 

 

QUESTÃO 03  

 

Expressões coloquiais são frequentemente marcadas pela polissemia. Analise as expressões pertencentes à 

linguagem coloquial presentes nessa propaganda e substitua essas referidas expressões por outras equivalentes que 

pertençam à esfera da língua escrita-padrão. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

“Quando os ecologistas descobrirem a quantidade de galhos que os nossos gerentes 

quebram todo dia, estamos fritos.” 
 



QUESTÃO 04  

 

A linguagem publicitária se utiliza muito de expressões coloquiais, observe o emprego desse recurso e explicite o 

humor desse texto, associado ao termo “ecologistas”. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 05. 

 
QUESTÃO 05 – Valor 2,0    

 

Quando efetuamos a leitura dessa tira, observamos que o pronome demonstrativo ‘essa’(1° quadrinho) é 

substituído, também, pelo pronome demonstrativo ‘esta’, (2° quadrinho). Explique o emprego desses pronomes 

nessa tirinha. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto para responder às questões 06 e 07. 

                                                        Nova roupagem 

 

Animais que falam, princesas que sofrem,  reis e rainhas, fadas madrinhas, gigantes. As  histórias se 

passam em um lugar longínquo,  muitas começam com “era uma vez” e os  personagens têm nomes simples, às 

vezes  apelidos. E, como se fosse mágica, o leitor  mergulha em um mundo onde tudo é possível: um  pé de feijão 

pode crescer até o céu e um tapete,  voar. 

Conforme atravessaram os séculos, os contos  de fadas foram ganhando nova roupagem. A  narrativa 

central permaneceu, mas, em geral, eles  se tornaram mais leves, açucarados. Na versão  original de Chapeuzinho 

Vermelho, por exemplo,  o Lobo come a Vovó e a menina − e não há nem  sombra dos caçadores. 

O mesmo aconteceu com a história da Rainha  Má que tenta a todo custo acabar com a vida da  enteada, 

apontada pelo Espelho como a mulher  mais bela do reino. Criado entre os séculos 16 e  17, o conto foi reescrito 

pelos irmãos Jacob  (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) e  ganhou o mundo com a versão de Walt Disney  

para o cinema, em 1937. Mas, nesse caso, foi o  americano quem colocou o açúcar. 

 Na versão dos irmãos Grimm de Branca de  Neve, cujo texto está sendo relançado pela  Geração 

Editorial, após receber do caçador  pulmões e fígado de um javali, a madrasta pede ao  cozinheiro que ferva os 

órgãos e os come  pensando que fossem da moça. 

 A Rainha Má tenta matar a enteada não uma,  mas três vezes. Primeiro, vai à casa dos sete anões  e, 

disfarçada de vendedora, oferece laços para  espartilho. Branca de Neve deixa que a senhora  coloque a fita, e ela a 

aperta com tanta força que  faz a garota desmaiar. Depois, a rainha tenta  matá-la com um pente envenenado para,  

finalmente, lançar mão de sua estratégia mais  conhecida: a maçã cheia de veneno. 

O fim da história também é mais dramático.  Não há o famoso beijo e o “então viveram felizes  para 

sempre”. Branca de Neve volta à vida  quando, ao ser carregada pelos servos do príncipe,  um deles tropeça e, com 

o solavanco, um pedaço  de maçã envenenada sai da garganta da moça. 

A madrasta é convidada para o casamento de  Branca de Neve com o príncipe, e os dois se  vingam da 

rainha cruel fazendo com que ela calce  sapatos de ferro aquecidos sobre carvões em brasa  e dance. (...)                                                                                                 
                  Bia Reis − O Estado de S. Paulo (Texto adaptado. Disponível em:<http://www.estadao.com.br/noticias) 

 



QUESTÃO 06   

 

A expressão destacada neste trecho exemplifica uma figura de linguagem. 

 

“...o conto foi reescrito pelos irmãos Jacob  (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) e  ganhou o 

mundo com a versão de Walt Disney  para o cinema, em 1937. Mas, nesse caso, foi o  americano quem colocou 

o açúcar.” 

 

Identifique essa figura e explique o sentido dessa expressão no contexto em que foi empregada. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07  
 

Analise as proposições a seguir e explique se todas estão corretas em relação à flexão e à formação de palavras. 

 

I. Os vocábulos “reescrito”, “relançado” e “receber”  têm em comum o prefixo “re-”, que indica repetição. 

II. No vocábulo “açucarados”, o sufixo “-ado” forma um adjetivo a partir do substantivo “açúcar”. 

III. O vocábulo “envenenado”  é formado a partir de “envenenar”, em que há adição simultânea de prefixo e 

de sufixo: en + veneno + ar. 

IV. Em “Animais que falam”, a desinência número-pessoal “-m” indica que se trata de forma da terceira 

pessoa do plural. 

V.  O vocábulo “personagens”, embora possa ter referentes tanto do sexo masculino (“príncipe”, por 

exemplo) quanto do sexo feminino (“princesa”), é tratado pela autora do texto como sendo do gênero 

masculino pela anteposição do artigo “os”. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Leia a tira de Laerte Coutinho para responder à questão 08. 

 
(Classificados, vol. 02.) 

QUESTÃO 08  
 

Assinale a alternativa cujos termos completam, correta e respectivamente, as lacunas. 

 

A) meço ... comprimento ... meço 

B) meço ... cumprimento ... meço 

C) mesço ... comprimento ... mesço 

D) messo ... cumprimento ... messo 

E) messo ... comprimento ... messo 

 



Leia o texto a seguir para responder à questão 09. 

   

 
(http://educacao.uol.com.br/album/tiras_reforma_album.jhtm#fotoNav=15) 

 

QUESTÃO 09  
 

Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao emprego do hífen, todas as  

palavras estão de acordo com as novas regras, EXCETO 

 

A) mega-empresa 

B) autorretrato. 

C) autoajuda. 

D) micro-ondas. 

E) anti-inflamatório. 

 

Leia o trecho do livro Iracema, de José de Alencar para responder à questão 10. 

 

 Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu 

talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito 

perfumado. (...) Cedendo à meiga pressão, a virgem reclinou-se ao peito do guerreiro, e ficou ali trêmula e 

palpitante como a tímida perdiz (...) A fronte reclinara, e a flor do sorriso expandia-se como o nenúfar ao beijo do 

sol (...). Em torno carpe a natureza o dia que expira. Soluça a onda trépida e lacrimosa; geme a brisa na folhagem; o 

mesmo  silêncio  anela  de opresso. (...) A tarde  é a  tristeza  do  sol.  Os  dias de Iracema vão se longas tardes sem 

manhã, até que venha para ela a grande noite. 

 

QUESTÃO 10  

 

Os fragmentos acima constroem-se estilisticamente com figuras de linguagem, caracterizadoras do estilo poético de 

 Alencar. Apresentam eles, dominantemente, as seguintes figuras:   

 

A) antíteses e inversões.                            

B) comparações e antíteses.                      

C) comparações e metáforas. 

D) metonímias e prosopopeias. 

E) pleonasmos e hipérboles. 

 

 Leia o texto a seguir para responder à questão 11. 

 

Os puristas e a mentira do “vale-tudo” 

 

Atenção! Cuidado! Alerta! Não acredite nos puristas que andam declarando nos meios de 

comunicação que os linguistas são defensores do “vale-tudo” na língua. É claro que, numa perspectiva 

exclusivamente linguística, de análise da língua em seu funcionamento interno, tudo tem o seu valor. Para o 

cientista da linguagem, toda manifestação linguística é um fenômeno que merece ser estudado, é um objeto digno 

de pesquisa e teorização, e se uma forma nova aparece na língua, é preciso buscar as razões dessa inovação, 

compreendê-la e explicá-la cientificamente, em vez de deplorá-la e condenar seu emprego. Mas o linguista 

consciente também sabe que a língua está sujeita a avaliações sociais, culturais, ideológicas, e que precisa também 

ser estudada numa perspectiva sociológica, antropológica, política etc. Nessa perspectiva, existem formas 

linguísticas que gozam de maior prestígio na sociedade, enquanto outras – infelizmente – são alvo de estigma, 

discriminação e até de ridicularização. As mesmas desigualdades, injustiças e exclusões que ocorrem em outras 

esferas sociais – no que diz respeito, por exemplo, ao sexo da pessoa, à cor da pele, à orientação sexual, à religião, 

à classe social, à origem geográfica etc. – também exercem seu peso sobre a língua ou, mais precisamente, sobre 

modos particulares de falar a língua. 

                                              BAGNO, Marcos. Não é errado falar assim! – São Paulo: Parábola, 2009, p.35-36. 

 



QUESTÃO 11  

   

As regras ortográficas, mesmo sendo oficialmente sancionadas, passam por alterações de tempos em tempos. 

Acerca das regras ortográficas da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 

A) A supressão do trema, a partir do Acordo Ortográfico que entrou em vigor em janeiro de 2009, alterou a 

 grafia, por exemplo, das palavras ‘distinguir’ e ‘sequidão’. 

B) A regra que prevê acento em todas as palavras proparoxítonas justifica o acento de palavras como ‘rúbrica’ e 

  ‘púdica’. 

C)  Ainda que a letra h não represente um fonema no início de algumas palavras, ela deve estar presente, por 

              exemplo, em: ‘humidade’ e ‘hojeriza’. 

D) Devem ser grafadas com c palavras como: ‘pretencioso’ e ‘ancioso’. 

E) Deve grafar-se com ç a palavra ‘exceção’; e com ss a palavra ‘repercussão’. 

 

Leia este texto para responder à questão 12. 

Reduza a marcha para viver melhor 
 

Plugados, conectados, acelerados. Assim vivemos esses dias modernos. Assumimos muitos compromissos e 

esperamos realizá-los em tempo recorde. Fazemos horas extras na empresa, checamos nossos e-mails a cada 

instante e somos constantemente acompanhados pela incômoda sensação de que não vamos conseguir cumprir tudo 

o que temos agendado. 

Em resumo: são muitos deveres e pouco repouso. Além disso, muita gente confunde agenda lotada com 

sucesso profissional e competência. Isso não passa de um equívoco. Pequenas pausas são fundamentais e ajudam a 

reencontrar nossa identidade, que foi perdida no meio dessa correria sem fim.  

Em contrapartida, quantas vezes, ao desacelerar um pouco, atingimos um silêncio interior tão grande que chega 

a incomodar? Segundo a psicóloga Patrícia Gebrim, autora do livro Enquanto Escorre o Tempo (Editora 

Pensamento Cultrix), isso acontece porque as pessoas que estão sempre com a cabeça nas atividades tornaram-se 

meras cumpridoras de papéis, perdendo assim a sua essência. Elas correm tanto que se esquecem de quem são e 

passam a se identificar com o que compram, fazem ou com o trabalho. Portanto, é preciso utilizar momentos de 

sossego para dar um passo para trás e redescobrir quem somos. "Caso contrário, boicotaremos qualquer tentativa de 

melhorar a qualidade de vida", pontua a psicóloga. 

Adaptado de: Angela Tessicini. Revista Vida Natural.  

Ano III.  Edição 43 – novembro/2010. 

QUESTÃO 12  

  

Quando  se  escreve  um  texto, de  qualquer  gênero, elege-se  elementos  que  possam  lhe  dar  unidade  estrutural e 

também para atender ao meio em que ele circula. Em relação a isso, analise o que for correto nas proposições a    

seguir e justifique sua resposta.  

 

  I. O uso do chamado sujeito não expresso (o tradicional sujeito oculto) é constante no primeiro parágrafo do 

texto, sem alterar a clareza das ideias expostas.  

 II. Na oração: “ Assumimos muitos compromissos...” a expressão destacada classifica-se como objeto 

indireto. 

III. O pronome complemento em "esperamos realizá-los em tempo recorde" que se refere a compromissos, foi 

usado em concordância aos padrões da escrita com maior formalidade e classifica-se como objeto direto. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atenção! Para responder à questão 13, observe este texto publicitário. 

 
Disponível em: <https://istoe.com.br/ 

QUESTÃO 13  
 

Explique as funções sintática e semântica dos termos “na vida” e “da vida” em “Um limite na vida não pode ser 

o limite da vida”. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Analise a tira para responder à questão 14. 

 

 
 

QUESTÃO 14 
 

Observe a função sintática da expressão “o carnaval”, no primeiro quadrinho, e de “adiamentos”, no segundo. 

Explique como se classificam sintaticamente   essas palavras nesse contexto.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto para responder à questão 15. 

VOCÊ CONSEGUIRIA FICAR 99 DIAS SEM O FACEBOOK? 

 

Uma organização não governamental holandesa está propondo um desafio que muitos poderão considerar 

impossível: ficar 99 dias sem dar nem uma “olhadinha” no Facebook. O objetivo é medir o grau de felicidade dos 

usuários longe da rede social. 

O projeto também é uma resposta aos experimentos psicológicos realizados pelo próprio Facebook. A 

diferença neste caso é que o teste é completamente voluntário. 



Ironicamente, para poder participar, o usuário deve trocar a foto do perfil no Facebook e postar um 

contador na rede social. 

Os pesquisadores irão avaliar o grau de satisfação e felicidade dos participantes no 33o dia, no 66o e no 

último dia da abstinência. 

Os responsáveis apontam que os usuários do Facebook gastam em média 17 minutos por dia na rede 

social. Em 99 dias sem acesso, a soma média seria equivalente a mais de 28 horas, que poderiam ser utilizadas em 

“atividades emocionalmente mais realizadoras”. 

(http://codigofonte.uol.com.br. Adaptado.) 

QUESTÃO 15  
 

De acordo com os pressupostos da campanha holandesa, Explicite o que se pode inferir a respeito  do usuário do 

Facebook. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 16 e 17. 

                                                                               

                                                                              A arte de esperar 

 

     O bem mais valioso de nossa época não é o diamante nem o petróleo: é o tempo. Obedecendo à lei da oferta e da 

procura, quanto mais escasso ele fica, mais caro nos é. A seca temporal é geral: eu não tenho tempo, você não tem 

tempo, o empresário Eike Batista não tem tempo, o cara que está vendendo bala no farol, em agônica marcha 

atlética para recolher os saquinhos dos retrovisores, antes que abra o sinal, também não tem. 

     Há quem diga que a culpa é da melhora das comunicações e, consequentemente, da maior agilidade no envio de 

dados. Com a informação viajando tão rápido, desaprendemos a arte da espera. Antigamente, aguardar era normal. 

Estávamos sempre esperando alguma coisa chegar. Uma carta, pelo correio. Um disco, do exterior. Uma foto, um 

texto ou um documento, via portador. Esses hiatos eram tidos como normais, uma brecha saudável, pausa para o 

café, a prosa, o devaneio, a conversa na janela, a morte da bezerra. Hoje, não. Tá tudo aqui, e, se não está, nos 

afligimos. 

     Enquanto não descobrimos a cura para este mal, a única saída é aprender a lidar com ele. Há que cercar com 

muros altos certas horas do relógio, para que nada as possa roubar de nós. Fazer diques de pedra em torno da hora 

de ficar com nosso amor, da hora de trabalhar no projeto pessoal, da hora do esporte, de ler um livro, encontrar um 

amigo. Mesmo assim, vira e mexe, vêm as obrigações, como um tsunami, ou os eventos sociais, como meteoros, e 

derrubam as barragens. Não há nada a fazer, senão reconstruir os muros, ainda mais fortes do que antes. 

 (http://antonioprata.folha.blog.uol.com.br. Adaptado.) 

 

QUESTÃO  16  

 

Todo texto, de acordo com as características linguísticas, possui um tipo textual predominante e, de acordo com a 

intenção do falante. Identifique uma figura de linguagem e o tipo textual predominantes nesse texto, explicando a 

ocorrência desses recursos.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

QUESTÃO  17  

 

Considere as frases do texto. 

 

I. O bem mais valioso de nossa época não é o diamante nem o petróleo: é o tempo. 

II. Obedecendo à lei da oferta e da procura, quanto mais escasso ele fica, mais caro nos é. 

III. Há quem diga que a culpa é da melhora das comunicações e, consequentemente, da maior agilidade no 

envio de dados. 

IV. Há que cercar com muros altos certas horas do relógio, para que nada as possa roubar de nós. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação CORRETA sobre as frases apresentadas. 

 



A) Em I, o termo destacado tem o mesmo sentido e a mesma função sintática que em: Hoje, o tempo pode ser 

considerado bem mais valioso que o diamante ou o petróleo. 

B) Em II, os termos em destaque têm valor adversativo e estabelecem entre as orações uma relação de 

contraste. 

C) Em III, o termo “ consequentemente” estabelece uma relação de causa e efeito entre as orações e pode ser 

substituído por portanto. 

D) Em IV, o termo certas indica precisão e tem o mesmo sentido e a mesma função sintática que em: Este 

relógio sempre marcou a hora certa, sem adiantar nem atrasar. 

E) Em IV, o termo para é empregado com o sentido de direção, destino, e tem significado equivalente na 

frase: Nossos pais viajaram para a cidade de Maceió. 

 

Leia este texto para responder às questões 18 e 19. 

 

Dedico este livro aos que morreram na guerra e aos que sofreram por causa dela. 

Pelos que morreram nada há a fazer. A não ser a recordação, a medalha póstuma e a magra pensão para as viúvas. 

Para os que sobreviveram há o apelo de que não permitam outras guerras como esta. 

Sendo o Homem o único animal que fala, a sua espingarda deve ser a palavra e a sua estratégia militar o diálogo. 

Tudo o resto é responder aos apelos da irracionalidade. 

Só quem viveu uma guerra pode saber, verdadeiramente, o que é a PAZ.  

José Niza. Golden gate – um quase diário de guerra. Portugal: Publicações Dom Quixote, 2012.  

 

QUESTÃO 18  
 

Assinale a alternativa em que se destacou do texto uma oração subordinada adjetiva: 

 

A) “Pelos que morreram nada há a fazer.”  

B) “A não ser a recordação, a medalha póstuma e a magra pensão para as viúvas.” 

C) “[...] há o apelo de que não permitam outras guerras como esta.”  

D) “Tudo o resto é responder aos apelos da irracionalidade.”  

E) “Só quem viveu uma guerra pode saber, verdadeiramente, o que é a PAZ.” 

 

QUESTÃO 19  

 

Os vocábulos “que” e “se” são elementos que, além de colaborarem com a coesão textual, apresentam diferentes 

sentidos, dependendo da classe morfológica à qual pertencem. Diante disso, marque  a alternativa correta quanto à 

utilização desses termos nos excertos a seguir.  

 

A) Em “[...] o recomendado pelos especialistas é que se durma, no mínimo, nove horas por noite.”, o termo 

destacado funciona como partícula apassivadora, utilizada para destacar a ação em detrimento ao sujeito 

oracional.  

B) Em “Os smartphones são pré-requisitos para a vida moderna, tanto que se tornaram extensões do nosso 

corpo [...]”, o termo destacado classifica-se como índice de indeterminação do sujeito, utilizado como 

forma de generalizar o agente da ação verbal. 

C) Em “Dada a importância do sono para a saúde física e mental, adolescentes e adultos devem considerar se 

os smartphones não estão interferindo na qualidade de seu sono.”, o termo destacado classifica-se como 

uma conjunção integrante, com intenção de suscitar a reflexão de uma possibilidade.  

D) Em “Um novo estudo mostra que os jovens não estão dormindo tempo o suficiente [...]”, o termo 

destacado é um pronome relativo, que introduz uma restrição ao estudo divulgado.  

E) Em “Os smartphones são pré-requisitos para a vida moderna, tanto que se tornaram extensões do nosso 

corpo.”, o termo em destaque é uma conjunção integrante, pois estabelece uma relação de completude 

entre o verbo da oração principal e a subordinada que o completa. 

 

QUESTÃO 20  

 

As frases a seguir apresentam cinco direitos garantidos por lei às pessoas com deficiência. Indique qual destes itens 

citados representa uma frase verbal. 

 

A) Proibição de cobrança extra no processo de inclusão escolar. 

B) Reserva de 10% do trabalho como taxista para pessoas com deficiências. 

C) Reserva de, pelo menos, uma vaga em estacionamentos. 

D) Acessibilidade em quartos de hotéis e pousadas. 

E) Multa para quem negar qualquer direito a pessoas com deficiência. 


