
 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 
 

DATA: 16 /12/2019 VALOR: 20 PTS. NOTA: 

DISCIPLINA: L. PORTUGUESA  SÉRIE: 9º ANO TURMA: ANCHIETA 

NOME COMPLETO:  Nº: 

 

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 o texto a seguir para responder às questões de 01 a 09. 

 

 

                                                              A EDUCAÇÃO NO PAÍS 

 

Não sei se começo com uma estorinha verdadeira ou comentando outro fato igualmente verdadeiro. Ambas 

as verdades, como diria Al Gore, são inconvenientes. E se complementam. 

Começo pelo fato: a Prefeitura do Rio, seguindo o que ocorre em vários estados, e foi até estimulado 

anteriormente pelo governo Fernando Henrique, resolveu nivelar por baixo a educação. Conforme documento que 

chegou às escolas em 25 de abril, extingue os conceitos "O" (ótimo) e "I" (insuficiente) e institucionaliza a 

APROVAÇÃO AUTOMÁTICA. Quer dizer, cancelando o “ótimo” e o “insuficiente”, sobra a mediocridade. 

E mais: não haverá nota separada para português, matemática, história, artes etc. Valerá um “conceito 

global”. Leitores me escrevem dizendo que isso vai aprofundar mais ainda a diferença entre ensino público e 

privado, pois escolas particulares não seguirão essa vocação para o rebaixamento. 

Esse, portanto, é o fato. Agora vamos à estorinha, que é também um triste fato. Só que o que vou narrar já 

vem acontecendo há 30 anos. Se já vínhamos nesse descalabro, imagine agora, que vai se institucionalizando a 

“aprovação automática”, com a ilusão de que assim manterão os alunos nas escolas, tirando-os do tráfico ou das 

ruas.  

Estava outro dia fazendo palestra em Frederico Westallen. Não, não é na fronteira da Áustria, é no Rio 

Grande do Sul, uma cidade que nem eu sabia existir e que tem bela universidade comunitária nas margens do Rio 

Uruguai, fronteira com a Argentina. Pois ali reencontrei antigo amigo, o professor Dino Del Pino, que não via havia 

quase 30 anos. 

Conversa vai, conversa vem, começamos a tratar de livros, literatura, educação, típico e vicioso papo de 

quem está nesse meio. E Dino, então, me conta algo que se passou com um dos seus livros. Algo que é o retrato do 

que vem ocorrendo com os leitores desses livros, enfim, com a educação no país. 

Quando este seu livro (Introdução geral aos estudos literários) foi publicado, passou a ser largamente 

usado pelos alunos do ensino médio público, a quem era efetivamente dirigido. Alguns anos se passaram e, um dia, 

o editor o procura e disse: 

– Olha, nosso livro estava vendendo bem, mas acho que precisamos fazer uma reformulação; temos que 

simplificá-lo um pouco, porque os professores estão dizendo que os alunos agora estão tendo dificuldades para 

compreender o que você diz. 

Dino achou estranho aquilo, porque o livro já era uma simplificação do assunto para alunos do ensino 

médio. Um pouco constrangido, simplificou o que já era simples. 

O livro continuou vendendo. Um dia o editor lhe telefonou de novo e disse: 

– Olha, vou lhe pedir que simplifique ainda mais, porque agora os professores estão tendo dificuldade em 

acompanhar você. 

O escritor recusou-se a simplificar-se. Mas o livro, de algum modo, continuou no mercado, só que, agora, 

usado não pelos alunos do ensino médio, mas pelos alunos da universidade. E as coisas iam desse jeito, quando o 

saudoso mestre Guilhermino César, que havia sido professor também de Dino, um dia o encontrou numa livraria, 

pôs a mão no seu ombro e disse: 

– Sabe, Dino, aquele seu livro de introdução à literatura brasileira? Será que você já pensou em simplificá-

lo? 

E ante o olhar atônito de Dino, Guilhermino César, tristemente irônico, lhe disse: 

– É que os alunos de pós-graduação o estão achando muito difícil. 

 

Moral da história: “Assim caminha a humanidade”, como dizia o filósofo James Dean, já expulso do Éden. 

Affonso Romano de Santana  

Estado de Minas, 20 de maio de 2011 

______ 

QUESTÃO 01 – VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Com base numa leitura global do texto, INTERPRETE o seu título. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



QUESTÃO 02 – VALOR: 2,0 PONTOS 

 

De acordo com as informações do autor, todos estes sentimentos estão presentes no texto, EXCETO: 

 

A) Sarcasmo. 

B) Frustração. 

C) Angústia. 

D) Indiferença 

E) Decepção 

 

QUESTÃO 03 – VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Sobre a constituição do texto, é correto afirmar que 

  

A) utiliza-se de uma linguagem informal o que dá ao leitor a ideia de um bate-papo.  

B) no 1º parágrafo, apresenta-se a tese que será defendida ao longo do texto. 

C) como tem, ao final, a moral da história pode ser considerado do gênero fábula. 

D) o uso da 1ª pessoa do singular, ao longo do texto, é incorreto, pois perde-se a credibilidade na fala do narrador. 

E) utiliza-se de uma linguagem formal para persuadir o leitor em relação ao bom funcionamento da escola. 

 

QUESTÃO 04 – VALOR: 2,0 PONTOS 

 

O objetivo do texto é demonstrar que 

 

A) a qualidade do ensino brasileiro tem se deteriorado nos últimos anos  

B) as escolas públicas terão um ensino de pior qualidade. 

C) os livros usados em épocas anteriores não devem ser usados para os estudantes de hoje. 

D) a aprovação dos estudantes brasileiros deve ser observada com mais atenção. 

E) as escolas públicas apresentarão um ensino de qualidade superior em todo país. 

 

QUESTÃO 05 - VALOR: 2,0 PONTOS 

 

TRANSCREVA do texto um exemplo de interlocução entre narrador e leitor. 

 ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 06 - VALOR: 2,0 PONTOS 

 

REESCREVA as frases, substituindo as palavras destacadas por um sinônimo. 

  

A) “Se já vínhamos nesse descalabro, imagine agora, que vai se institucionalizando a “aprovação automática” [...]”  

  ___________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

 

B) “Quer dizer, cancelando o “ótimo” e o “insuficiente”, sobra a mediocridade”.  

  ___________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

 

C)“E ante o olhar atônito de Dino, Guilhermino César, tristemente irônico, lhe disse [...]” 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

   

 

 



QUESTÃO 07 – VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Há escolhas vocabulares no texto que indicam o tom de oralidade, por parte do cronista. RETIRE do texto um 

trecho que exemplifique essa afirmação. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 08 -  VALOR: 2,0 PONTOS 

 

INDIQUE os termos a que se referem as palavras destacadas. 

 

A) “[...] passou a ser largamente usado pelos alunos do ensino médio público, a quem era efetivamente dirigido”.  

     _________________________________________________________________________________________ 

 

B) “Quando este seu livro (Introdução geral aos estudos literários) foi publicado [...]”  

    __________________________________________________________________________________________ 

 

C) “Pois ali reencontrei antigo amigo, o professor Dino Del Pino, que não via havia quase 30 anos”. 

    __________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 09  - VALOR: 2,0 PONTOS 

 

IDENTIFIQUE as relações de ideias estabelecidas  pelos conectivos destacados. 

 

A) Simplifique mais o livro, pois os alunos estão tendo dificuldade em acompanhar você . 

    _________________________________________________________________________________________ 

 

B) “Olha, nosso livro estava vendendo bem, mas acho que precisamos fazer umas reformulação[...]”  

    __________________________________________________________________________________________ 

 

C) Nosso livro não estava vendendo bem, pois era necessário fazer uma reformulação.  

    __________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10  - VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Os EUA são um país de gordos: 34% da população é obesa. É uma realidade criticada pelos médicos e odiada pelos 

paramédicos e socorristas – que podem sofrer contusões sérias, principalmente na coluna, ao erguer pacientes 

superpesados para colocá-los dentro das ambulâncias.  

(Revista Superinteressante, ago. 2011). 

 

Em referência a esse texto, considere as seguintes opções:  

 

I. Há erro de concordância verbal em “34% da população é obesa”.  

II. A concordância do verbo “ser” com o sujeito “Os EUA”, no primeiro período, também ficaria correta 

com o verbo no singular.  

III. O “que” no segundo período refere-se aos paramédicos e socorristas. 

 

Agora marque a opção correta. 

A) Apenas I é correta.  

B) Apenas II é correta.  

C) Apenas III é correta..  

D) Apenas I e II são corretas.  

E) Apenas II e III são corretas. 

 

 

 



Leia o texto a seguir para responder à questão 11. 

   

 
   

QUESTÃO 11 - VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Sabe-se que, dependendo da finalidade para qual é empregada, a linguagem apresenta uma série de funções. Tendo 

como base o texto publicitário acima, qual função da linguagem é predominante? 

 

A) Metalinguística 

B) Referencial 

C) Fática 

D) Emotiva 

E) Apelativa 

 

Leia a charge  a seguir para responder às questões 12 e 13. 

 

 
Fuleco é o nome escolhido para a mascote da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. 

 

QUESTÃO 12  - VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Indique a opção que corresponde à origem desse nome. 

 

A) É uma aglutinação de futebol mais ecologia. 

B) É uma justaposição de futebol mais ecologia. 

C) É originária da palavra fuleragem (vadio, calaceiro). 

D) É uma sufixação de futebol mais ecologia. 

E) É uma prefixação de futebol mais ecologia. 

 

QUESTÃO 13  - VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Observe esse trecho e CLASSIFIQUE as duas orações sublinhadas. 

 

   “ Quando digo que meu nome é Fuleco, sinto que as pessoas ficam se segurando pra não rir.”  



____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Analise as afirmativas referentes ao excerto do conto A cartomante, de Machado de Assis; para responder às 

questões 14 e 15. 

 
 

Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre, 

que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele.  
         

Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria 

melhor. 
 

Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado 

dela; era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor di femina: eis o 

que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. 
         

 Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às 

noites; – 
10

ela mal, – ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as cousas. Agora a ação da pessoa, os 

olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos 

frias, as atitudes insólitas. 

[ASSIS, Machado de. Contos.São Paulo: FTD, 2002.pp.151 e 152.] 

 

QUESTÃO 14  - VALOR: 2,0 PONTOS 

 

I. O tom insinuante de “Uniram-se os três” (linha 1) e “Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o 

faria melhor” (linhas 3 e 4) leva o leitor a inferir que um possível triângulo amoroso estaria por acontecer. 

II. A oração coordenada adversativa “mas principalmente era mulher e bonita” (linha 6 ) apresenta um fato 

contrário à oração “era a sua enfermeira moral, quase uma irmã” (linha 6) e reforça a idéia de que, para 

Camilo, o interesse masculino se sobrepunha ao fraterno. 

III. Em “os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao 

marido” (linhas 11 e 12), o verbo “consultavam” está concordando com o sujeito os olhos teimosos de Rita. 

IV. Em “os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele...”, nesse período ocorre uma figura de 

sintaxe denominada zeugma. 

V. Ao falar da “ação da pessoa” (linha 11) o autor já está antecipando a atitude decisiva de Rita no futuro, que 

abandonará o marido para assumir seu amor por Camilo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 

B) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 

C) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 15  -  VALOR: 2,0 PONTOS 

 

CLASSIFIQUE sintaticamente as orações destacadas. 

 

A) A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

B) É compreensível que Rita tratasse especialmente do coração. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

C) A amizade do casal deixou a certeza de que sempre existiu a chance de um relacionamento. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

D) Podemos dizer que a convivência trouxe a intimidade.  

____________________________________________________________________________________________ 



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

 

A disciplina do amor 

 

Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra: um jovem tinha um cachorro que todos os dias, 

pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das seis da tarde. Assim que 

via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta a 

casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, 

chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos. Para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o 

momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. 

Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar ansioso naquele 

único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que 

anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro até chegar o dia seguinte. Então, 

disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao seu posto de espera. O jovem morreu num 

bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê--lo, distraí-lo. Tudo 

em vão. Quando ia chegando àquela hora ele disparava para o compromisso assumido, todos os dias. Todos os dias. 

Com o passar dos anos (a memória dos homens!) as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não 

voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos, para outros 

amigos. Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina. As 

pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando?... Uma tarde (era inverno) ele lá ficou, o focinho 

voltado para aquela direção. 

Lygia Fagundes Telles. A disciplina do amor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.  

 

QUESTÃO 16 -   VALOR: 2,0 PONTOS 
 

Leia as frases retiradas do texto, e assinale a alternativa em que a palavra “que” não atua como um pronome 

relativo.  

 

A)“[...] o jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho” 

B)“[...] as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia [...].”  

C)“[...] atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe.” 

D) “Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado.” 

E) “Com o passar dos anos [...] as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não volto” 

 

QUESTÃO 17 -   VALOR: 2,0 

 

Considere a seguinte frase, retirada do texto. 

 

“Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina.” 

 

Reescreva essa frase, unindo adequadamente a informação entre parênteses à estrutura principal. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Leia a tira a seguir e responda à questão 18. 

 

 
Disponível em: <https://www.zappro.com.br/tirinha-19-evite-pleonasmo/>.  



 

QUESTÃO 18 -   VALOR: 2,0 PONTOS 
 

A partir do primeiro quadrinho, o autor emprega vários exemplos de pleonasmo para representar o quanto esse 

vício de linguagem pode ser prejudicial à comunicação. Analise essa tirinha e indique em qual quadrinho não 

apresenta exemplo de pleonasmo. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

 

Leia o texto para responder às questões 19 e 20. 

 

 
Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2015/09/obra-guerra-e-paz-e-reinaugurada-na-sede-da-onu. 

 

Conheça Guerra e Paz, de Cândido Portinari 

 

Portinari é um dos pintores brasileiros mais célebres no exterior e teve os painéis encomendados pelo governo 

brasileiro para presentear a sede da ONU. [...] 

Portinari usou poucas cores nas obras, além de linhas retas e formas geométricas. Outro ponto presente na obra são 

as figuras sobrepostas e a falta de preocupação do artista com a perspectiva e a profundidade.  

[...] 

Detalhes de Guerra e Paz se destacam: 

1. Guerra: 

O primeiro painel se refere à guerra e deixa claro os sentimentos das pessoas durante um período como esse. Com 

poucos pontos de cor e tons sóbrios e frios, a pintura dá ao observador a sensação de desconsolo. As expressões das 

figuras presentes no quadro revelam medo, tristeza e desespero.  

 

2. Paz: 

O segundo painel da obra, referente à paz, contrasta com o primeiro em todos os sentidos. Os tons utilizados por 

Portinari são mais amenos e transmitem alegria e tranquilidade. A presença de cores vivas, como o vermelho, 

chamam a atenção do observador para a felicidade que emana da pintura, assim como as figuras representadas nele. 

Esse é o caso, por exemplo, do coral de crianças cantando e das mulheres dançando enquanto os homens jogam 

capoeira. 

Disponível em: <http://noticias.universia.com.br/atualidade/noticia/2012/07/23/952600/conheca-guerra-e-paz-. 

 

QUESTÃO 19 -   VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Analise as orações a seguir. 

 

I. Portinari é o artista _________ lhe falei.  

II. Os críticos _________ trabalho elogiaram o painel. 

III. Foi ela ________ me levou à exposição. 

IV. O jovem conheceu o artista _______ tanto admirava. 



 

Indique a sequência de pronomes que se encaixa corretamente nas orações apresentadas. 

 

A) De quem – com quem – quem – a quem. 

B) Do qual – cujos – de quem – por quem. 

C) Que – ao qual – cuja – de que. 

D) Do qual – para os quais – quem – de quem. 

E) O qual – com que – quem – a quem. 

 

 

 

QUESTÃO 20 -   VALOR: 2,0 PONTOS 

 

Leia o parágrafo a seguir, retirado do texto. 

 

“A presença de cores vivas, como o vermelho, chama a atenção do observador para a felicidade que emana da 

pintura, assim como as figuras representadas nele. Esse é o caso, por exemplo, do coral de crianças cantando e das 

mulheres dançando enquanto os homens jogam capoeira e andavam a cavalo ” 

 

A) Nesse parágrafo, o pronome relativo “que” tem como referente, um substantivo. Identifique esse substantivo e 

classifique o tipo de oração introduzida por esse pronome relativo. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

B) No trecho “...enquanto os homens jogam capoeira e andavam a cavalo!”, o termo destacado exerce a função de 

preposição. Explique o motivo pelo qual o termo destacado não recebeu o acento indicativo de crase. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


