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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

  Interpretação de texto 

  Elementos da comunicação 

  Funções da linguagem 

  Estrutura de palavras  

  Formação de palavras 

  Gêneros textuais 

  Período simples e composto 

  Período coordenado 

  Período subordinado 

  Período composto por coordenação e subordinação 

  Orações coordenadas e subordinadas 

  Sentido das preposições 

  Funções do que 

  Funções do Se 

 Concordância nominal 

 Concordância verbal 

 Regência verbal 

 Crase 

 Vícios de linguagem 

 

 

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 estes textos para responder à questão 01. 

 

Texto I 

 

 
Bill Waterson 

 
 

Texto II 

 

A regra geral básica da conversação é: fala um de cada vez. Pois, na medida em que nem todos falam ao mesmo 

tempo (em geral um espera o outro concluir) e um só não fala o tempo todo (os falantes se alternam), é sugestivo 

imaginar a distribuição de turnos entre os falantes como um fator disciplinador da atividade conversacional.  

Luiz Antônio Marcushi 

 

QUESTÃO 01  

De acordo com a leitura dos textos, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta . 

 

A) A conjunção mas (4° quadrinho) indica que o garoto não compreendeu a fala do amigo tigre.  

B) Os elementos quando e para (1° quadrinho), ao relacionar orações, denotam, respectivamente, 

     circunstâncias de temporalidade e finalidade. 

C) O verbo “rouba” (2º quadrinho) classifica-se nesse contexto como transitivo indireto. 

D) Os dois pontos depois de é (texto II) podem ser substituídos por uma vírgula, sem prejuízo da correção 

     gramatical. 

E) A expressão na medida em que (texto II) reforça a ideia conclusiva introduzida por  pois (texto II). 

 
QUESTÃO 02  

 

O termo interromper no 1º quadrinho é formado pela combinação do prefixo de negação à base mais sufixo. De 

acordo com essa informação, explique como se classifica esse processo de formação de palavras. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 03 

 

A  palavra “arruinado” em relação ao  processo de formação das palavras, apresenta: 

 

A) derivação parassintética 

B) derivação prefixal  

C) derivação sufixal  

D) derivação prefixal e sufixal 

E) derivação imprópria 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões  04 e 05. 

   

(...) Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos haviam de ser 

assim tão tênues que se esgarçavam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo, e não continuavam 

mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam* de luar e o 

espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertenciam à sua 

jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano** lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, e donde 

os fazia sair com as suas caras de vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram 

tudo. Os sonhos antigos foram aposentados, e os modernos moram no cérebro das pessoas. Estes, ainda 

que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo; a ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas 

as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. 

Era uma alusão às Filipinas. Pois que não amo a política, e ainda menos a política internacional, 

fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. 

(Machado de Assis, Dom Casmurro. Adaptado) 
    

       Vocabulário 
      * palejar = tornar-se pálido, empalidecer. 

     ** Luciano= escritor grego, criador do diálogo satírico. 
 

QUESTÃO 04  

 
Considere o trecho a seguir para responder às letras A e B. 

 

 “ ... os sonhos haviam de ser assim tão tênues que se esgarçavam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo...” 

 

A) Identifique  o tipo de relação existente entre as duas orações, de acordo com a conjunção destacada. 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

B) Explique a diferença que há, quanto à morfologia, com a palavra abrir nestas orações. 

 

       I. “... ao menor abrir de olhos...” 

       II. Ao abrir os olhos, viu um mundo que não conhecia. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Atenção!  Para responder às questões 05 e 06, leia este texto, extraído do Jornal do Brasil. 

 

                                                      Bombardeios de Hiroshima e de Nagasaki 

Há 69 anos, o mundo descobria o apocalipse nuclear em Hiroshima e em Nagasaki, primeiros e únicos alvos da 

bomba atômica, mas a ameaça ainda não desapareceu. 



Foi em 6 de agosto de 1945, às 8hl5, numa hora de grande movimento, que o bombardeiro B29 americano 

Enola Gay lançou a bomba A sobre Hiroshima. Explodiu a 600 metros de altitude, arrasando instantaneamente a 

cidade. 

Em 9 de agosto, 74 mil pessoas morreram no segundo bombardeio atômico sobre Nagasaki.  

Mas, apesar de os hibakushas (sobreviventes irradiados), de os mais idosos e políticos comprometidos 

formularem votos de paz durante as cerimônias de homenagem aos mortos, as armas nucleares continuam a 

ameaçar a segurança internacional, como provam as crises norte-coreana e iraniana. 

Há 12 anos, durante o 50° aniversário dos bombardeios de Hiroshima e de Nagasaki, os opositores à arma 

nuclear tinham algumas razões para ter esperanças. A derrocada da União Soviética, pondo fim definitivamente à 

Guerra Fria, afastava a eventualidade de um conflito atômico devastador para o planeta. 

Hoje, pelo menos oito países podem afirmar que têm a arma nuclear: Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, 

China, França, Índia, Israel, Paquistão e, talvez, a Coréia do Norte. Há poucas esperanças de que desistam de seu 

arsenal. 

Jornal do Brasil, 5/8/2014 

 

QUESTÃO 05  

    

Explicite, segundo o autor do texto, o fato das armas nucleares continuarem a ameaçar a segurança internacional. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 06 

 

Explique, com suas palavras, o motivo por que o título do texto pode ser interpretado como uma opinião do autor.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07 

 

Considere estes trechos do texto e observe os termos destacados. 

 

“Foi em 6 de agosto de 1945, às 8hl5, numa hora de grande movimento, que o bombardeiro B29 americano Enola 

Gay lançou a bomba A sobre Hiroshima.” 

 

“Hoje, pelo menos oito países podem afirmar que têm a arma nuclear: Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, 

China, França, Índia, Israel, Paquistão e, talvez, a Coréia do Norte.” 

 

Analise os termos destacados em cada trecho e explique como se classificam em cada caso, respectivamente. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Considere a tirinha a seguir para responder à questão 08. 

 



QUESTÃO 08 

  

“Às vezes’ sempre tem crase!”, afirma uma das personagens. Na realidade, a expressão somente recebe acento grave 

quando se trata de uma locução adverbial de tempo, indicando algo que acontece em apenas algumas ocasiões, sendo 

sinônimo, por exemplo, de “de vez em quando”, “ocasionalmente”. Analise a crase na expressão “às vezes”  nas 

frases a seguir e explique em qual delas o acento grave foi empregado  incorretamente.  

 

I -  Às vezes, é preciso parar e respirar fundo.  

II -  Às vezes, preciso checar a caixa de spam do meu e-mail.  

III - Sinto-me solitária às vezes, mas gosto de morar sozinha. 

IV - Todas às vezes que vou para a praia, bebo uma água de coco.  

V - Você fala muito alto às vezes, mesmo quando não deve. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Leia o trecho a seguir para responder à questão 09.  

 

               O fato é que nenhum tipo de robô pôde ter utilidade prática até meados da década de 70, quando os 

microchips entraram em circulação. Somente então tornou-se possível produzir computadores suficientemente 

pequenos e baratos – ao mesmo tempo que eficientes e versáteis – para controlar um robô a um custo viável.  

                                                 Isaac Asimov. “Sonhos de robô”. Disponível em:<https://drive.google.com 

 

QUESTÃO 09 
 

No texto, as preposições destacadas estabelecem sentido entre os termos. Explique, respectivamente, o sentido 

dessas preposições de acordo com esse contexto. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10  
 

Observe as construções a seguir: 

 

I. Eu me lembrei do final do livro assim que assisti à primeira cena. 

II. Lembre-se que todo filme de ficção científica deve manter a verossimilhança. 

III. O diretor perdoou ao protagonista as suas faltas durante a filmagem. 

IV. O produtor pagou as despesas dos atores aos estabelecimentos que os receberam. 

 

 

Estão corretas as frases 

 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e IV. 

D) I, III e IV. 

E) II e IV. 

 

QUESTÃO 11 -   Valor: 2,0                  
Das frases a seguir, assinale a que está de acordo com a norma gramatical no que se refere à regência.  

A) Ele sempre preferiu comédia do que ficção. 

B) Eu nunca me simpatizei com aquela atriz. 

C) Filmes de ficção implicam em alto orçamento. 

D) É preciso muita verba para pagar ao ator principal. 

E) Ele esqueceu de levar a carteira com os ingressos. 



Leia este texto para responder à questão  12. 

 

                                                                              Vendaval desconcertante 

 

Enquanto um misto de tragédia e pantomima se desenrola aos nossos olhos atônitos, escrevo esta coluna meio 

ressabiada: como estará o Brasil quando ela for publicada, isto é, em dois dias? Estamos no meio de um vendaval 

desconcertante: numa mistura entre público e privado como nunca se viu, correntes inimagináveis de dinheiro sem 

origem ou destino declarados jorram sobre nós levando embora confiança, ética e ilusões.  

O drama é que não somos arrastados por “forças ocultas” ou ventos inesperados. Devíamos ter sabido. Muitos 

sabiam e vários participaram – embora apontem o dedo uns para os outros feito meninos de colégio: “Foi ele, foi 

ele, eu não fiz nada, eu nem sabia de nada, ele fez muito pior”. Espetáculo deprimente, que desaloja de seu 

acomodamento até os mais crédulos.  Se mais bem informados, poderíamos ter optado diferentemente em várias 

eleições – mas nos entregamos a miragens sedutoras e ideias sem fundamento. Agimos como cidadãos assim como 

fazemos na vida: omissos por covardia ou fragilidade, por fugir da realidade que assume tantos disfarces. Deixamos 

de pegar nas mãos as rédeas da nossa condição de indivíduos ou de brasileiros, e isso pode não ter volta. Fica ali 

feito um fantasma pérfido: anos depois, salta da fresta, mostra a língua, faz careta, ri da nossa impotência.  Não dá 

para voltar, nem sempre há como corrigir o que se fez de errado, ou que deixou de ser feito e causou graves 

mazelas. 

(Lya Luft, É hora de agir. Veja, 27 de julho de 2014.) 

 

QUESTÃO 12 

     

Assinale a alternativa em que o trecho do texto, reescrito, apresenta-se de acordo com os princípios de 

concordância e colocação pronominal da norma culta. 

 

A) O drama é que “forças ocultas” ou ventos inesperados não o arrasta. 

B) Sobre nós jorra dinheiro sem origem ou destino, em correntes que não se imaginam. 

C) Escrevo essa coluna mais ressabiada, enquanto nossos olhos atônitos vê se desenrolar um misto de tragédia 

e pantomima. 

D) Se desaloja até os mais crédulos de seu acomodamento, graças a esse espetáculo deprimente. 

E) Poderia-se ter optado diferentemente, em várias eleições, se a população toda estivesse mais bem 

informado. 

 

Leia este texto para responder às questões 13 e 14. 

 

GARANTIA DOS DIREITOS 

 

O Brasil sediará um importante evento sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A 

coincidência de agendas de políticos não foi intencional, mas existe uma forte conexão entre as eleições e o tema 

que será discutido por autoridades e especialistas de 150 países durante o III Congresso Mundial de Enfrentamento 

da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontece entre os dias 25 e 28 de novembro no Rio de 

Janeiro. 

Apesar dos avanços obtidos nessa área por governos, ONGs e sociedade civil, evidências confirmam que a 

exploração sexual de crianças se alastra e atravessa fronteiras geográficas. Mais de uma década após o I Congresso 

Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças, realizado em Estocolmo, a situação é de crescente preocupação. 

O Congresso Mundial vai debater exatamente esses desafios globais, mas é importante lembrar que as ações devem 

ser colocadas em prática. Mas, afinal, o que os políticos eleitos podem fazer? 

Além de programas e ações de combate ao problema, é fundamental que o município adote um plano 

municipal de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, baseado no diálogo entre os principais 

atores do Sistema de Garantia dos Direitos: conselho dos direitos, conselho tutelar; secretarias municipais, 

delegacia de proteção à criança; juízes e promotores da infância. Nesse processo, as lideranças comunitárias, os 

adolescentes e suas famílias são atores fundamentais. 

Ainda que essa etapa de articulação seja essencial, essa iniciativa deve ter orçamento próprio, dedicado a 

programas de atendimento às crianças, às redes de proteção à família e a um serviço de denúncia. Dessa forma, o 

poder público municipal terá condições de cumprir seu papel de prevenir novos casos de exploração, proteger a 

criança que sofreu violência e punir os agressores de forma mais ágil e eficiente. 

Enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes requer persistência. Estamos diante de um 

problema complexo. Mesmo que esse crime tenha como causa a pobreza e a miséria, é importante ressaltar que a 

maior incidência de casos é registrada entre meninas e mulheres afro-descendentes e indígenas, com baixa 



escolaridade e que vivem com suas famílias de baixa renda nas periferias das grandes metrópoles ou municípios de 

baixo desenvolvimento socioeconômico. 

 Os prefeitos e prefeitas serão agentes fundamentais. No entanto, cada um de nós também tem um papel 

nesses esforços: propor e exigir soluções, além de denunciar os casos de violação. Podemos, juntos, colocar um fim 

a essa prática criminosa e cruel, que marca para sempre a mente de quem sofre a violação. Em seus novos 

mandatos, os representantes políticos nos municípios terão uma oportunidade de mudar de uma vez essa realidade. 

(Marie-Pierre Poirier – representante da Unicef no Brasil) 

 

QUESTÃO 13  

    

Nas frases a seguir, retiradas do texto, aquela cujo termo destacado tem seu valor semântico corretamente 

indicado entre parêntese é: 

 

A) “Apesar dos avanços obtidos nessa área por governos, ONGs e sociedade civil, evidências confirmam que 

a exploração sexual de crianças se alastra e atravessa fronteiras geográficas”  ( = concessão) 

B) “Apesar dos avanços obtidos nessa área por governos, ONGs e sociedade civil, evidências confirmam que 

a exploração sexual de crianças  atravessa fronteiras geográficas” (= meio ou instrumento) 

C) “Mais de uma década após o I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças, realizado em 

Estocolmo, a situação é de crescente preocupação” ( = lugar) 

D) “Mais de uma década após o I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças, realizado em 

Estocolmo, a situação é de crescente preocupação”  (= conclusão) 

E) “O Congresso Mundial vai debater exatamente esses desafios globais, mas é importante lembrar que as 

ações devem ser colocadas em prática” ( = finalidade) 

 

 

QUESTÃO 14 

 

De acordo com o ponto de vista do autor, explique o principal objetivo do texto. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Leia o texto a seguir para responder às questões  15 e 16. 

                                                                               

                                                                                   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, possui também uma função da linguagem predominante. IDENTIFIQUE a função da 

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. 

 

QUESTÃO  18 

 

Leia a manchete. 

 

Massacre no Realengo 

Justiça autoriza, e Google deve passar dados de atirador do Rio 

(www.uol.com.br) 

 

Na manchete, tem-se um período composto, no qual a segunda oração, introduzida pela conjunção “e”, coordena-se 

à anterior, expressando sentido de 

 

A) consequência, já que “passar dados” decorre da ação de “autorizar”. 

B) oposição, já que “Justiça” e “Google” se opõem contextualmente. 

C) causa, já que a informação “passar dados” é motivo de “autorizar”. 

D) explicação, já que se justifica o que o Google fez em função da Justiça. 

E) alternância, já que as ações se alternam para a Justiça e para o Google. 

 

QUESTÃO 19   

 

                                                                       Democracia  

No futuro, o eleitor não vai ser apenas persuadido, por meio da internet, a votar naquele ou naquela candidata. 

Ele simplesmente vai votar pela internet de forma contínua e constante. 

(Adaptado de: SANTANA, João. O labirinto da internet. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2007200909.htm>.). 

 

  

 



Observe o parágrafo. 

 

 “Se aprovada sem mudanças pelo Senado, [a lei] vai provocar um forte retrocesso numa área em que o Brasil, 

quase milagrosamente, se destaca no mundo – sua legislação de comunicação eleitoral.” 

 

Assinale a alternativa que expressa corretamente a função sintática das duas palavras sublinhadas. 

 

A) Pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito. 

B) Pronome apassivador e pronome integrante do verbo. 

C) Conjunção subordinativa condicional e pronome integrante do verbo. 

D) Pronome integrante do verbo e conjunção subordinativa causal. 

E) Conjunção subordinativa condicional e índice de indeterminação do sujeito. 

 

QUESTÃO 20 -  Valor: 2,0 

 

Observe o seguinte período: “O que se discutiu, a partir da literatura mais recente, é que, para acontecerem grandes 

mobilizações, é necessária também a participação atuante de uma elite política.”. 

. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br//fsp/mais/fs2607200914.htm>. 

Acesso em: 26 jul. 2009). 

 

Do ponto de vista da norma culta, EXPLIQUE se  o termo destacado foi corretamente flexionado.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


