
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de Português 

LÍNGUA PORTUGUESA  -  TURMA 2001  -  Prof. MARCIA CRISTINA 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 
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OBSERVAÇOES DO PROFESSOR As questões discursivas devem ser escritas a 
partir do seu entendimento com suas 
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 Ora, aí está justamente a epígrafe do livro, se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse 

outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas 

ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro.  

 Por outro lado, há proveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o 

autor, por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços, entre o enxadrista e os seus 

trebelhos(*). 

 Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo 

possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não 

tira o poder da marcha de cada peça, e afinal umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o 

mundo. 

(Machado de Assis, Esaú e Jacó) 
(*) Trebelhos: peças do jogo de xadrez.  

 
1.   Em "Se aceitas a comparação, distinguirás...", se a forma "aceitas" for substituída por "aceitasses", 

a forma "distinguirás" deverá ser alterada para  

(A) vais distinguir.    
(B) distinguindo.    
(C) distingues.    
(D) distinguirias.    
  
2.   Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. 

Não se ...... admitir que se ...... tantos pelo que ...... uns poucos.  

(A) podem - punam - fizeram    
(B) pode - puna - fez    
(C) podem - puna - fizeram    
(D) pode - punam - fizeram    
  
Texto para a questão 3:  
 Por onde passava, ficava um fermento de desassossego, os homens não reconheciam as suas 

mulheres, que subitamente se punham a olhar para eles, com pena de que não tivessem desaparecido, 

para enfim poderem procurá-los. Mas esses mesmos homens perguntavam, Já se foi, com uma 

inexplicável tristeza no coração, e se lhes respondiam, Ainda anda por aí, tornavam a sair com a 

esperança de a encontrar naquele bosque, na seara alta, banhando os pés no rio ou despindo-se atrás 

dum canavial, tanto fazia, que do vulto só os olhos gozavam, entre a mão e o fruto há um espigão de 

ferro, felizmente ninguém mais teve de morrer. 

(José Saramago, Memorial do Convento) 

3.   Nesta narrativa, o emprego predominante do imperfeito do indicativo visa a  

(A) destacar os elementos descritivos inseridos, trazendo-os para o primeiro plano.    
(B) apresentar a peregrinação de Blimunda como um fenômeno dinâmico e contínuo.    
(C) desenhar como pano de fundo os traços do cenário em que decorre a ação.  
(D) marcar o tom dissertativo, em contraposição ao tom descritivo dos trechos em que ocorre o perfeito.    
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4.   Assinale a alternativa que apresenta total correção quanto à ortografia e à acentuação ortográfica 

dos verbos destacados.  

(A) Quando você o VIR, notará que, no passado, ele CREU nos homens, já PÔDE, portanto, ser feliz 
um dia.    
(B) Os tios PROVÊM a casa com alimentos e frutas, CONVÉM que as crianças DEEM valor a tudo.    
(C) Ele INTERVEIO na discussão para que nós REAVÊSSEMOS o dinheiro perdido E VÍSSEMOS uma 
saída.    
(D) Se você REPUSER o que gastou, prometo que o advogado não mais INTERVIRÁ em nossas vidas, 
como também DESFAZERÁ os mal-entendidos com a sua família.    
 
5.   Assinale a alternativa em que a sentença destacada (formulada segundo regras do português oral) 

tenha sido reestruturada de acordo com a norma escrita culta. 

"Quando a gente queixa muito, a gente esquece de agir."  

(A) Quando nós queixamos muito, esquecemos de agir.    
(B) Quando você queixa muito, você esquece de agir.    
(C) Quando a gente se queixa muito, a gente se esquece de agir.    
(D) Quando se queixa muito, esquece-se de agir.    
 
6.   "Quando nos servimos do MODO INDICATIVO, consideramos o fato expresso pelo verbo como 

certo, real, seja no presente, seja no passado, seja no futuro. 

Ao empregarmos o MODO SUBJUNTIVO, é diversa a nossa atitude. Encaramos, então, a existência ou 

não do fato como uma coisa incerta, duvidosa, eventual, ou, mesmo, irreal." 

Assinale a alternativa em que o uso dos verbos no subjuntivo ou no indicativo comprove a descrição 

anterior, transcrita da GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA (12a ed.), de Celso Cunha.  

(A) Se há discos voadores, por que não pousam na Praça Sete?    
(B) Embora sempre usasse preservativo, contraiu AIDS.    
(C) Haverá uma segunda chamada, talvez.    
(D) Encontrarei uma saída, vocês verão.    
  
Texto para a questão 7:  
 Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a 

mandar gente para lá. O sertão mandaria para cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinha 

Vitória e os dois meninos. 

7.   A utilização sistemática de um tempo verbal, no trecho destacado de "Vidas Secas", de Graciliano 

Ramos, deve ser considerada  

(A) um recurso excepcional, num romance em que são raras as imagens do futuro, dada a condição 
das personagens.    
(B) uma marca estilística que expressa, ao longo do romance, o regime de expectativa em que vivem 
os protagonistas.    
(C) um traço da ironia do narrador, produzido pelo distanciamento objetivo que ele preserva em relação 
às suas personagens.    
(D) um traço estilístico em que se apoia o narrador para figurar o caráter utópico que imprimiu a esse 
romance.    
 
Texto para a questão 8:  
 Oh! Benedito o que semeia 

 Livros... livros à mão cheia... 

 E manda o povo pensar! 

 O livro caindo n'alma 

 É germe - que faz a palma, 

 É chuva - que faz o mar. 

 Vós, que o templo das ideias 

 Largo - abris às multidões, 

 P'ra o batismo luminoso 

 Das grandes revoluções 

 

 



 

 

 Agora que o trem de ferro 

 Acorda o tigre no cerro 

 E espanta os caboclos nus, 

 Fazei desse "rei dos ventos" 

 - Ginete dos pensamentos, 

 - Arauto da grande luz!... 

(Castro Alves) 

8.   Se iniciarmos a segunda estrofe pelo pronome TU, os verbos ABRIS e FAZEI, que aparecem no 

texto, deverão mudar, respectivamente, para  

(A) abre; faz.    
(B) abras; faças.    
(C) abres; faze.    
(D) abre; faça.    

 

9. Apresente a função de cada modo verbal. 

 

 

 

 

10. Explique a diferença entre tempo composto e locução verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


