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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

Capítulo 1 - O fascínio pelas palavras - Gênero: Carta pessoal | Gênero: E-mail  

Capítulo 3 - Palavras têm personalidade - Gênero: HQ (charges, tirinhas etc). 

Capítulo 5 - Amizade... é preciso cultivar - Gênero: Monólogo. 

Capítulo 7 - Amigo da onça - Gênero: Stand up. 

Capítulo 9 - X, Y ou Z? - Gênero: Cartum. 

Capítulo 10 - Naquela época - Gênero: Sinopse e ficha técnica  

Capítulo 12 - A gente se adapta - Gênero: Texto teatral. 

Capítulo 16 - Estamos derretendo? - Gênero: Dossiê/Portfólio. 

Capítulo 17 - Aventuras - Gênero: Diário de bordo. 

Capítulo 18 - Do outro lado do mundo - Gênero: Impressos publicitários 

Capítulo 20 - O melhor lugar do mundo - Gênero: Texto descritivo 

Capítulo 24 - Grandes amores - Gênero: Mitos  

Capítulo 25 - Já vi esse filme - Gênero: Relato de memórias  

Capítulo 26 - E aí, o que achou? - Gênero: Resenha crítica 

Capítulo 27 - Por trás das câmeras - Gênero: Roteiro de cinema  

Capítulo 28 - Gravando... - Gênero: Curta- metragem  

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 5 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 seus estudos pelo livro didático de Ciências e as 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 e as questões devem 

ser respondidas em ordem numérica. 

 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 

  Data de entrega: dia da prova final 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos 

  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 12 - Gênero: Texto teatral. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 1, 2 e 3. 

 

Busca Ao Tesouro (Monteiro Lobato) 

    1ª CENA 

    Dona Benta: Bom dia! (ou Boa tarde). Gosto muito de contar histórias para as crianças. Hoje estou aqui para contar 

mais uma história muito interessante a vocês. É a história de um tesouro escondido. Um tesouro muito valioso. Todos que 

tinham alguns problemas e     tocassem naquele tesouro, os problemas desapareciam. A nossa história começa, quando 

Pedrinho sonha numa noite de luar. 

   Pedrinho: (Deitado em sua caminha, luar ao fundo, a boneca Emília entra) 

    Emília: Pedrinho, acorda. Você tem uma grande missão a realizar. Pedrinho: O quê? (acordando) Quem está falando? 

    Emília: Sou eu, a boneca Emília. Não me conhece mais não? Sou a boneca de Narizinho. 

    Pedrinho: Boneca Emília? Mas bonecas não falam. Deve ser um sonho. Vou voltar a dormir. (deita se) 

    Emília: Será que eu vou ter que beliscar o seu bumbum? 

     Pedrinho: Acho bom, prá eu ter certeza que não é um sonho. 

    Emília: (Se aproxima e belisca o seu bumbum) Pedrinho: Ái, doeu sabia.! Emília: Você não pediu? 

    Pedrinho: Pedi, mas não precisava exagerar. Emília: E então, está preparado? 

    Pedrinho: Preparado prá que? 

    Emília: Preparado para encontrar um grande tesouro. 

    Pedrinho: Tesouro? Que tesouro? 

    Emília: O que você vai procurar. 

    Pedrinho: Mas é necessário que eu vá mesmo? Por que eu? 

    Emília: Porque você foi o escolhido. Pedrinho: Essa história não está me cheirando bem. Mas se é para o bem de todos, 

diga aos seus superiores que eu vou. 

     2ª CENA 

    Dona Benta: Pedrinho, então, juntou as suas coisas de viagem, colocou em uma maletinha e saiu estrada a fora. Em 

busca daquele tal tesouro. Mas quando ele estava no meio do caminho, descobriu que não tinha pego as pistas, e 

imaginou… 

    Pedrinho: Caramba, mas prá que lado eu vou? Prá lá ou para cá.? Estou perdido. E agora. O que faço? Visconde: 

(entrando) Bom dia Pedrinho? Prá onde você está indo? 

Pedrinho: Não sei. Acho que me perdi. Eu tinha que encontrar um grande tesouro, mas não me deram as pistas. 

 

    Visconde: Que tesouro é esse? Pedrinho: Não sei te informar, só sei que é um grande tesouro. 

 

    Visconde: Posso ir com você? 

 

    Pedrinho: Eu acho que pode. 

 

    Visconde: Então vamos por ali. Acho que sei o caminho. (sai na frente) 

 

    Pedrinho: Mas como que ele sabe o caminho? (sai também) 

 

    3ª CENA 

    Dona Benta: Mas eis que naquela estrada uma vilã muito ruim resolve aparecer para atrapalhar tudo. Porque ela tinha 

muito interesse naquele tesouro. Era a bruxa Cuca. 

 

    Cuca: Então quer dizer que esses dois estão indo procurar um grande tesouro. Pois fiquem sabendo que eu também 

estou procurando esse tesouro. Ele é muito valioso. É mágico. E como eu já sei fazer algumas mágicas, com ele vou fazer 

muito mais, e serei a Dona do Sítio do Pica-pau amarelo. Mas sozinha acho que não vou conseguir, preciso de um aliado. 

(aparece o Saci) Acho que já encontrei alguém. 



    Saci: Bom dia Cuca? O que está fazendo por aqui? 

 

    Cuca: Procurando um grande tesouro. Um super tesouro. Um baita de um tesouro. Será que você não podia me ajudar, 

não? Saci: Ajudar? Eu? Será que eu devo em crianças? 

 

    Cuca: Repartirei a metade com você, está bem? Saci: A metade? Um grande tesouro? Quem sabe assim com esse 

grande tesouro eu não consigo melhorar a minha aparência… Então eu vou.   

 

 

QUESTÃO 01. (Valor: 1,0 ponto) 

ASSINALE a resposta correta. O texto acima apresenta: personagens, 1ª, 2ª e 3ª cenas, rubricas, falas das personagens. 

Essas características são: 

 

A) de um texto teatral                              

B) de uma notícia 

C) de uma narrativa ficcional 

D)de uma carta  

E) uma festa 

 

QUESTÃO 02. (Valor: 1,0 ponto) 

Que personagens atuam nessas cenas? Qual o seu preferido? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 03. (Valor: 1,0 ponto) 

As frases entre parênteses se chamam rubricas. Para que elas servem? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 1 - Gênero: Carta pessoal | Gênero: E-mail  

 

Leiao texto abaixo e responda às questões 4, 5, 6 

 

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2016.  

Amado filho Carlito,  

    Há duas semanas você viajou para fazer o tão sonhado intercâmbio em Londres, e já sinto imensas saudades.  

    Como foi a viagem? Estranhou o clima e a alimentação britânicos? Você vai  ficar aí dois anos, por isso, trate de 

escrever mais, já que nem sempre será  possível telefonar. O que você está achando da cidade e dos londrinos?  

    Seu pai e seus irmãos enviam fortes abraços, e Brendo pede que você entre em  contato com ele pela internet. Na 

próxima semana será o aniversário de sua irmã Ana Maria; não se esqueça de telefonar.  

    Aqui em Porto Alegre tem chovido bastante, e o calor continua intenso. Nas férias de janeiro, vamos pra 

Camboriu.  Vai ser tudo tão estranho sem você!  

   Cuide-se bem, proteja-se do frio que é terrível nessa época e veja bem com quem vai andar. Seu irmão pretende passar o 

mês de julho com você, se tudo correr bem. Se precisar de qualquer coisa, ligue para nós imediatamente.  

    Responda logo e envie fotos.  

    Mil beijos.  

    Kátia.  

 

 

 

 



QUESTÃO 04. (Valor: 1,0 ponto) 

A carta pessoal costuma apresentar uma estrutura padrão, composta de local e data, vocativo (geralmente com o nome  da 

pessoa a quem se dirige a carta), texto e assinatura. Na carta em estudo, IDENTIFIQUE todos esses elementos e 

transcreva-os no local indicado. 

Local:________________________________________________________________________________ 

Data:_________________________________________________________________________________ 

Vocativo:_____________________________________________________________________________ 

Despedida:____________________________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 05. (Valor: 1,0 ponto) 

Quanto é a variedade de linguagem empregada na carta? Por que foi utilizado esse tipo de linguagem? JUSTIFIQUE sua 

resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 06. (Valor: 1,0 ponto) 

Qual é a mensagem da carta? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07. (Valor: 1,0 ponto) 

Para qual local a família do Carlito irá viajar nas férias? Qual é o pesar da mãe a respeito da viagem? JUSTIFIQUE sua 

resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 18 - Gênero: Impressos publicitários 

Leia o texto abaixo. 

 
(Cabelo armado e com frizz? // Cabelo com volume controlado e sem frizz.) 

 



QUESTÃO 08. (Valor: 1,0 ponto) 

Quais argumentos o autor da propaganda utilizou para convencer o consumidor desse produto? JUSTIFIQUE sua 

resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 09. (Valor: 1,0 ponto) 

Quem é o público alvo da propaganda da Seda? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Capítulo 3 - Gênero: HQ (charges, tirinhas etc). 

 

Leia a tirinha abaixo. 

 

 
 

 

QUESTÃO 10. (Valor: 1,0 ponto) 

IDENTIFIQUE o traço de humor presente na tira: 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11. (Valor: 1,0 ponto) 

ASSINALE a resposta correta. No trecho “Mas ele te examinou?”, a forma pronominal sublinhada poderia ser substituída 

em consonância com a norma culta por:  

 

A) lhe 

B) o 

C) ti 

D) se  

E) me 



 

QUESTÃO 12. (Valor: 1,0 ponto) 

ASSINALE a resposta correta. Em “Você parece preocupado”, o termo destacado exerce a função de: 

 

A) complemento nominal 

B) predicado verbal 

C) predicativo do sujeito 

D) adjunto adnominal 

E) advérbio 

 

QUESTÃO 13. (Valor: 1,0 ponto) 

ASSINALE a resposta correta. No contexto da tira, funciona como verbo de ligação: 

A) parece 

B) disse 

C) jogar 

D) jogando 

E) pensar 

 

Leia o texto abaixo. 

 

 

 

QUESTÃO 14. (Valor: 1,0 ponto) 

De acordo com o texto, podemos dizer que a charge: 

 

A) faz um elogio à implementação da nova ortografia da Língua Portuguesa. 

B) ironiza a falta de hábito de leitura do povo brasileiro de modo geral.  

C) faz uma crítica contra uma decisão política que não resolverá problemas educacionais para a maioria do povo 

brasileiro. 

D) traz o personagem de óculos feliz e muito otimista com a notícia sobre o acordo ortográfico, e isso se evidencia em 

todas as suas falas.  

E) demonstra que o povo brasileiro vai se beneficiar dessa aprovação feita pelo presidente. 

 

 

 

 



QUESTÃO 15. (Valor: 1,0 ponto) 

Leia as afirmações acerca dessa charge: 

 

I – Traz linguagem verbal e não verbal na sua composição.  

II – Utiliza regionalismos nas falas dos personagens. 

III – Vale-se de linguagem não verbal para justificar um fato recente.  

 

Quais são as afirmações corretas em relação à charge? JUSTIFIQUE a sua resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 25 - Gênero: Relato de memórias  

 

Leia o texto abaixo. 

 

Tempo de Infância 
 

   Quando se é criança, o mundo é apenas um grande parque de diversões. E são essas as primeiras lembranças que trago 

em mim. 

   Lembro que, ainda bem pequeno, gostava de sair correndo atrás de meus irmãos e primos maiores. Era uma corrida sem 

finalidade. Corria-se por correr ou, apenas, para repetir os gestos dos calangos que dividiam com a gente o espaço da 

aldeia.Meus irmãos e eu andávamos sem paradeiro e sem destino. Íamos a todos os cantos que nos eram permitidos pelos 

adultos. O igarapé era nosso principal objetivo, mas também tínhamos as árvores, enormes mangueiras que cresciam por 

toda a aldeia. As maiores subiam com destreza e depois me ajudavam a subir também. 

   Passávamos horas ali, brincando de navegar nos galhos da velha árvore, comendo mangas com farinha de mandioca 

(...). 

Daniel Munduruku 

 

 

QUESTÃO 16. (Valor: 1,0 ponto) 

Que pistas nos dá o texto de que a criança era indígena? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 17. (Valor: 1,0 ponto) 

Qual era o principal objetivo das crianças na brincadeira? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 18. (Valor: 1,0 ponto) 

Este texto tem uma estrutura diferente. É um texto de memórias. Quais são as memórias apresentadas? JUSTIFIQUE sua 

resposta. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 19. (Valor: 1,0 ponto) 

RETIRE do texto o trecho que exemplifica esta narrativa de memória. 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 20. (Valor: 1,0 ponto) 

Túnel do tempo 

 

Inspire-se numa fotografia em que você, bem criança, esteja em algum lugar com outras pessoas, familiares, colegas de 

escola ou amigos. Observe-a com atenção e embarque no túnel do tempo: RELATE o que você e as pessoas da foto 

faziam naquele momento, de que evento participavam, o que falavam, do que riam, o que acontecia, etc.  

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


