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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Interpretação de texto 

 Elementos da comunicação 

 Funções da linguagem 

 Período simples e composto 

 Gêneros textuais 

 Ambiguidade/palavras homônimas e polissêmicas 

 Figuras de sintaxe 

 Período coordenado 

 Período subordinado 

 Regras de ortografia 

 Pontuação das orações subordinadas 

 Orações adverbiais  

 Sentido das preposições 

 Funções do que 

 Funções do Se 

 Concordância nominal 

 Concordância verbal 

 Regência verbal 

 Crase 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 Leia este texto para responder às questões de 01 a 04. 

 

Um mundo escuro 

  

Está cada vez mais difícil, em nosso mundo de hoje, encontrar inocentes. No   exato momento em que estiver 

lendo estas linhas, o leitor poderá muito bem estar sendo culpado pela prática de algum delito sério, mesmo que 

não saiba disso – e   provavelmente não sabe. Como poderia saber? As noções de certo ou errado, de bem   ou mal 

ou de justo e injusto, cada vez mais, são definidas por dezenas de “causas”,  em relação às quais é indispensável 

estar do lado correto. E que lado é esse? É o lado   dos donos ou dos militantes dessas causas Todas essas cruzadas 

se declaram proprietárias exclusivas do bem e têm,  cada vez mais, a certeza de que a lógica, os argumentos 

baseados em fatos e o livre   debate devem ceder lugar à fé – a fé dos dirigentes e militantes das “causas”, que se   

julgam moralmente superiores e, portanto, autorizados a exigir que todos abram mão   de seu direito de raciocinar e 

simplesmente concordem com eles. O lado escuro disso   tudo é que a defesa de tais bandeiras está se tornando 

cada vez mais fanática – e o   resultado é a criação, pouco a pouco, de um novo totalitarismo. Os efeitos práticos 

são muito parecidos com os que se   produzem nas ditaduras – e sua primeira vítima é a liberdade de pensar e de 

exprimir   o que se pensa. 

  Muito de todo esse ruído é simplesmente cômico; além disso, ao contrário do   que acontece nas tiranias, os 

líderes das novas causas não têm a seu dispor a força   armada para obrigar o público a obedecer a suas decisões. 

Mas, em ambos os casos,  sua atividade está gerando cada vez mais consequências na vida real. Ainda há  pouco, 

um anúncio da agência AlmapBBDO mostrava um gato preto subindo no capô  de um Volkswagen, numa 

brincadeira 100% inocente a respeito de sorte e azar. Ideia   proibida, hoje em dia. Grupos que defendem a causa 

dos gatos, de qualquer cor,   decidiram que o comercial estimulava a “perseguição” e o “desrespeito” ao gato preto   

e exigiram da empresa que o comercial fosse retirado do ar 

  Com certeza há pessoas boníssimas, e sinceramente interessadas no bem   comum, na maioria das “causas” 

em cartaz hoje em dia – não lhes passaria pela   cabeça, também, imaginar que estão construindo um mundo 

totalitário. Mas sua   recusa em raciocinar um pouco mais, e em agredir a lógica um pouco menos, acaba  levando-

as, mesmo que não percebam, a uma postura de autoritarismo aberto diante   da vida. A modelo Gisele Bündchen, 

por exemplo, propõe nada menos que uma “lei  internacional” obrigando todas as mulheres a amamentar seus 

filhos. Gisele pode ser   mesmo uma devota dessa postura, mas, ao querer que sua opinião pessoal seja   

transformada em “lei”, ela mostra uma outra devoção: o desejo de mandar no   comportamento dos outros. E as 

mulheres que não querem amamentar – como ficam   os seus direitos? Qualquer pessoa que quer nos impor uma 

escolha forçada, diz o   psicanalista Contardo Calligaris, de São Paulo, provavelmente está interessada, acima   de 

tudo, em “afirmar e consolidar seu poder sobre nós”.  

 Por essa trilha, caminhamos para um mundo de escuridão.   

GUZZO, J. R. Um mundo escuro. Veja. ed. 2318, ano 46,  

 

QUESTÃO 01    
 

Considerando as ideias do autor, explicite o objetivo principal do texto. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Considere o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03.  

  

É muito pouco provável que a AlmapBBDO volte a criar comerciais com algum gato no enredo, ou qualquer outro 

animal. Para quê? Outras agências vão tomar, ou já tomaram, a decisão de cortar o reino animal de seu universo 

criativo – e também, por via das dúvidas, o reino vegetal e o reino mineral, pois é possível que provoquem 

objeções dos movimentos que atribuem direitos civis às árvores ou às pedras, ou sabe-se lá ao que mais.  

 

QUESTÃO 02    
O autor do texto se vale de diversos recursos retóricos para construir sua argumentação. Com base nessa 

informação e na leitura desse trecho, explique esse  recurso retórico. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 



QUESTÃO 03    
 

Observe a passagem destacada nesse trecho e interprete a possível intenção do autor ao apresentar essas ideias.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04   
No título, “Um mundo escuro”, o autor se vale  de uma figura de linguagem, a partir da qual é possível identificar 

sua opinião frente ao tema tratado. Com base nessa informação, e na leitura do texto, identifique  essa figura de 

linguagem e justifique sua resposta.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Leia este fragmento do poema para responder à questão 05. 

 

Profundamente  

 

Estavam todos dormindo  

Estavam todos deitados  

Dormindo  

Profundamente  

Quando eu tinha seis anos  

Não pude ver o fim da festa de São João  

 Porque adormeci  

Bandeira. Manuel. Profundamente. 

                                    Texto adaptado. Disponível em: <http://revistaepoca.globo. 

 

QUESTÃO 05   

Identifique as  formas  nominais dos verbos em negrito destacados nesse poema.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto para responder às questões 06 e 07. 

 

  A erosão da confiança dos cidadãos em seus dirigentes e nas instituições políticas é o principal problema 

das democracias atuais. Em tempos de capitalismo global o individualismo se exacerbou, a esfera pública se erodiu, 

a vontade política declinou e os interesses privados se impuseram nos altares do mercado. As segundas hipotecas e 

os subprimes só ocorreram porque os cidadãos norte-americanos foram induzidos ao consumo conspícuo pela 

propaganda, levando-os a imaginar que a escalada absurda de preços dos seus imóveis seria permanente. O mundo 

macroeconômico havia entrado numa fase de alta complexidade e especialização, em que dominam opiniões 

tecnocráticas muito distantes da sensibilidade do cidadão; o capitalismo financeiro global disso se aproveitou e 

vendeu-lhe fantásticas miragens e ilusões. 

  A era da abundância de recursos naturais já havia terminado antes da crise, mas o poder econômico 

continuava garantindo que as novas tecnologias "dariam um jeito". Cientistas respeitáveis, no entanto, alertavam 

que – mais alguns passos da humanidade na direção errada – a crise ecológica poderia ser irreparável, vitimando 

gerações futuras. A questão é de quem são as escolhas e a quem elas beneficiam. 

  A crise iniciada pelo colapso do sistema financeiro pode, de fato, gerar uma nova era de regramento do 

lado desenfreado do capitalismo global? Quem serão seus agentes? Políticos movimentam- se de forma hiperativa, 

outorgando-se poderes de épocas de guerra, mas ainda estão tão perdidos como os economistas e os intelectuais. 

Suas posições oscilam entre a antevisão das "folhas de outono" do fim do capitalismo e a assunção de que esta é 

uma mera crise de ajuste e será resolvida com certa socialização de prejuízos e alguma regulação. Mas a sua 

verdadeira natureza é tão complexa que conduz a uma cegueira relativa. 

  Em suma, a profundidade e a qualidade desta crise tanto pode ser de fundamentos quanto de forma, ou de 

ambos. Estruturas e equilíbrios de poder vão-se alterar, tanto na política quanto na economia, e muito exigirão de 

seus atores principais. 

(Trecho do artigo de Gilberto Dupas. O Estado de S. Paulo, 15 de novembro de 2016, A2, com adaptações) 

 



QUESTÃO 06  

Explicite, segundo o autor do texto, as causas da crise econômica que afetaram os mercados financeiros do mundo 

todo. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07  
Identifique o tempo e o modo dos verbos em destaque nestas frases. 

 

A) “... a vontade política declinou e os interesses privados se impuseram nos altares...” 

____________________________________________________________________________________________ 

 

B) “... mas o poder econômico continuava garantindo que as novas tecnologias "dariam um jeito". 

____________________________________________________________________________________________ 

 

C)   “...tanto na política quanto na economia, e muito exigirão de seus atores principais. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

D) “... se os políticos movimentassem de forma hiperativa, outorgando-se poderes ...” 

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 08  

 Leia a seguinte passagem na voz passiva: "O receio é substituído pelo pavor, pelo respeito, pela emoção ..." 

                                                                                                                                          (Fernando Sabino) 

Reescreva essa oração na voz ativa. 

____________________________________________________________________________________________ 

Leia a tira a seguir para responder às questões 09 e 10. 

 

 
SCHULZ, Charles. Snoopy: como você é azarado, Charlie Brown!. Porto Alegre: LP&M, 2008. p. 114. 

 

QUESTÃO 09  

A fala da personagem no segundo quadro é um exemplo de discurso indireto. Reescreva esse período empregando  

 o  discurso direto, faça  apenas as adequações estritamente necessárias. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10  

Explique a diferença de sentido estabelecida pela substituição da forma verbal “seria” (segundo quadro) pela 

expressão “pode vir a ser” (terceiro quadro). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 11  
Assinale a alternativa correta em relação aos tempos verbais sublinhados 

 

A) O clímax, o ponto que todos pensávamos ser inatingível foi enfim alcançado — o verbo no pretérito 

imperfeito do indicativo expressa a obrigatoriedade de todos pensarmos do mesmo modo. 

B) Essa tecnologia é o sonho de cientistas para a solução definitiva do excruciante problema de fornecimento 

de energia no futuro. É uma alternativa não poluente — os verbos no presente do modo indicativo indicam 

que os fatos talvez se concretizem. 

C) o Brasil associar-se-ia a Portugal, o que seria garantido por acordos já existentes entre os dois países — os 

verbos no futuro do pretérito do modo indicativo indicam que os fatos que futuramente poderiam se 

concretizar não se concretizaram. 

D) O Brasil teria pleno e irrestrito acesso a resultados experimentais, nossos pesquisadores podendo (ou 

melhor, devendo) participar dos experimentos e dos cálculos. A adesão custaria aproximadamente US$1 

milhão — os verbos no futuro do pretérito do modo indicativo indicam que os fatos voltaram a se 

concretizar. 

E) A proposta rolou, rolou... e nada aconteceu — o pretérito perfeito do indicativo indica que ainda há chance 

de a proposta de associação entre Brasil e Portugal, que continuou em discussão, se efetive. 

 

QUESTÃO 12   
 

“Nunca escreva um anúncio que você não gostaria que sua família lesse. Você não contaria mentiras para a 

sua própria esposa. Não conte para minha.” (David Ogilvy) 

 

Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais. 

 

A) Caso a autor da frase preferisse usar o pronome tu, as formas verbais corretas seriam, respectivamente, 

escrevas, gostarias, lesses, contarias, conteis. 

B) Os verbos escreva, contaria e conte estão sendo usados no pretérito perfeito do indicativo. 

C) Se autor tivesse escolhido o pronome nós, as formas verbais corretas seriam, respectivamente, 

escrevemos, gostaríamos, lesses, contaríamos, contamos. 

D) Os verbos gostaria e lesse estão sendo usados, respectivamente, no futuro do pretérito do indicativo e no 

pretérito imperfeito do subjuntivo. 

E) Os verbos escreva e conte, se conjugados no imperativo afirmativo, na terceira pessoa do plural, teriam, 

respectivamente, as seguintes formas: escrevais e conteis. 

 

Leia os dois textos a seguir para responder à questão 13. 

Texto I 

   

 
Disponível em: < http://estudareaprender.com.br/artigo/detalhe/concordancia-nominal-4-top-10-. 

 

Texto II 

“A charge, no texto, apresenta um casal fictício formado pela personagem “adjetivo”, que representa uma 

mulher, e pelo “substantivo”, que, na charge, seria do sexo masculino. O humor do texto se confere pelo fato de a 

mulher (adjetivo) afirmar, numa sessão de terapia de casal, que seu marido (substantivo) nunca concorda com ela, o 

que, em se considerando os princípios de concordância nominal, seria uma situação esperada, uma vez que o 

adjetivo é que deve concordar com o substantivo em gênero e número, não o contrário. Além do adjetivo, artigos, 

pronomes adjetivos, numerais adjetivos e particípios também fazem a concordância com o substantivo.” 

                                                                                                   Disponível em: < http://estudareaprender.com.br 

 



QUESTÃO 13    
 

Com base na charge e nas informações do texto II, assinale a única alternativa CORRETA quanto à aplicação dos 

princípios de concordância nominal. 

 

A) Banana é boa para repor o potássio perdido na atividade física.  

B) Consegui pagar aquele empréstimo e agora estou quites com meu sogro.  

C) Depois de dois dias de viagem, ela está meia estressada.  

D) É proibido a entrada neste recinto de pessoas não autorizadas.  

E) Surgiram bastantes novidades desde a sua viagem para a Bahia. 

 

 (UFRGS/2017 – adaptada) Leia este trecho para responder à questão 14  

 

DO QUE TRATAM AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS 

   

Muita gente que ouve a expressão “políticas linguísticas” pela primeira vez pensa em algo solene, formal, 

oficial, em leis e portarias, em autoridades oficiais, e pode ficar se perguntando o que seriam leis sobre línguas. De 

fato, há leis sobre línguas, mas as políticas linguísticas também podem ser menos formais – e nem passar por leis 

propriamente ditas. [...] 

 

Adaptado de: GARCEZ, P. M.; SCHULZ, L. Do que tratam as políticas linguísticas. ReVEL, v. 14, n. 26, 2016. 

 

QUESTÃO 14   
 

Se a expressão “políticas linguísticas” fosse para o singular, quantas outras alterações seriam necessárias no 

período para manter-se a concordância? 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

QUESTÃO 15  
 

Considere o trecho do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078 de 11 de setembro de 1990). 

 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

     Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

     I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos; 

     II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de 

escolha e a igualdade nas contratações; 

     III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; 

     IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 

contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

     V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em 

razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

     VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 

     VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos 

necessitados; 

     VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; 

     IX – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

 (www.planalto.gov.br) 

  



Observe os incisos a seguir. 

 

  II  -   “asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade das contratações”  

 VII-  “assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados”, 

 

 Explique se a concordância dos adjetivos em destaque está correta em relação à norma culta.. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16    
 

(IFSP/2016 – adaptada) Leia esta teoria gramatical. 

   

“Concordância é o mecanismo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente 

na frase.” Considerando o conceito de concordância e a norma padrão da Língua Portuguesa, associe as colunas 

indicando a alternativa que ordena corretamente as frases e a avaliação dos eventos de concordância: 

 

  I - Haviam muitos problemas. 

 II - Existiam muitos problemas. 

III - A garota e o menino simpáticas. 

IV - A garota e o menino bonitos. 

 

1. (     ) a concordância verbal está correta. 

2. (     ) há um erro de concordância verbal. 

3. (     ) há um erro de concordância nominal. 

4. (     ) a concordância nominal está correta. 

 

A) I, II, III, IV. 

B) II, I, III, IV. 

C) II, III, I, IV. 

D) III, IV, I, II. 

E) IV, III, II, I. 

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 17. 

 

É preciso contar direitinho 

Para ninguém se enganar 

A rebeldia dessa negrada 

Lutando para se libertar 

Foi antes da Balaiada 

Pelo Norte se espalhar 

 

     “A guerra da Balaiada”. Disponível em: <www.geledes.org.br/guerra-da-balaiada/>.  

 

QUESTÃO 17 
 

O vocábulo “se” é empregado três vezes nesse trecho do cordel. Indique a função do “se” nessas ocorrências. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Leia os quadrinhos a seguir para responder à questão 18. 

 
(Diário da Região, 15.10.2017)  

QUESTÃO 18   

 

No período: “ – Acho que já sei qual será o novo toque do meu celular.”, explique a classificação  da oração 

destacada. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 19 

 

Leia o trecho a seguir. 

 “Se permitirmos que essa doença maligna – o preconceito, pai do ódio e filho da ignorância – nos 

domine, seremos em breve o mais atrasado no círculo dos povos atrasados, uma manada confusa obedecendo a 

qualquer chibata ideológica” 

 

Com base nesse trecho, interprete a possível intenção da autora ao empregar essa passagem destacada. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 20  

 

Classifique os pronomes  destacados nas orações a seguir. 

 

A) ‘Não me refiro apenas ao preconceito contra pobres ou ricos, mas também ao lamentável preconceito contra a 

classe média”.  

____________________________________________________________________________________ 

 

B) “Aqueles rapazes e moças sabem que os mais duros obstáculos nos esmagam, se não os controlamos até onde 

permitem nossas forças”. 

____________________________________________________________________________________ 

 

C) “Quando se falou em preconceito, um rapaz, com sabedoria e maturidade, disse que para eles não existia 

preconceito, existia a vida, que procuram viver da melhor forma possível”. 

___________________________________________________________________________________ 


