
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

LÍNGUA PORTUGUESA  -  3001  -  Prof. MÁRCIA 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 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA Português 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 
 Apostila Revisão 1 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 21/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 25/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoramarciacostasilva@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR As questões discursivas devem ser escritas 
com as próprias palavras. 
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1.   Devem ser acentuados todos os vocábulos de:  

(A) bau, rainha, restituiste    
(B) construimos, distraido, substituia    
(C) faisca, gaucho, viuvez    
(D) saisse, saiu, uisque    

 
Texto para a questão 2:  
É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos, principalmente para fazerem 

suas necessidades fisiológicas no jardim do condomínio, onde pode por em risco a saúde das crianças 

que alí brincam descalças. 
(Extraído de um RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS da administração de um prédio.)  

2.   Assinale a opção em que os dois itens apresentam impropriedades com relação às normas 
gramaticais:  
(A) (1) - Flexão de "circular" e "fazer"; (2) - emprego de "onde".    
(B) (1) - Acentuação de "alí"; (2) - regência de "circular".    
(C) (1) - Flexão de "comum"; (2) - emprego de "onde".    
(D) (1) - Acentuação de "por" e "alí"; (2) - emprego de "onde".    
 
 3.   Considerando as frases a seguir: 
 
I.“Minha nova bolsa da Luiz Vitão”. 

II. “Pelo tamanho, deve caber todos os 

seus sonhos”.  

 

(A) Na frase II, “tamanho” é um 
pronome demonstrativo, pois 
substitui o substantivo “bolsa”.    

(B) Na frase II, segundo a norma 
padrão, é inadequada a 
concordância de número entre o 
sujeito e o verbo.    

(C) Na frase I, as palavras “nova” e “minha” são, respectivamente, advérbio e pronome.    
(D) Na frase I, é inadequada a concordância do pronome possessivo com o substantivo “Luiz Vitão”.    

 
4.   A questão refere-se ao romance O outro pé da sereia, de Mia Couto. 
Assinale a alternativa em que as palavras, retiradas do romance, correspondem a verbos originados de 
substantivos.  

(A) Anfitriando e parentear.    
(B) Bonitando e descrucificar 
(C) Anfitriando e desanimista.    
(D) Bonitando e parentear.    
(E) Descrucificar e desanimista.    
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Texto para as questões 5 e 6:  
Leia o fragmento a seguir. 
[...] a capoeira, a guardiã do jogo, da 7brincadeira, do 1faz de conta que 8luta, mas joga com 3o outro, 
que simula um 9golpe e tira 4o outro para dançar e que tem uma vinculação 5étnica e racial com o 
percurso e o lugar da 2negritude em nosso país, acabou, em algumas 6escolas, ensinada sob o 
10controle da 11esportivização, com regras e pontuações. 
 
onte: Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação, Volume 1, 2008, p.231.  

5.   O substantivo que, formado com o auxílio de um sufixo, conota no fragmento um processo 
desvantajoso à prática da capoeira na escola é  
(A) brincadeira (ref. 7).    
(B) luta (ref. 8).    
(C) golpe (ref. 9).    
(D) D) esportivização (ref. 11).    
  
6.   Qual alternativa apresenta uma análise correta sobre o conteúdo ou a organização linguística do 
fragmento?  
(A) Na linha 1, no contexto em que são usados, os substantivos jogo, brincadeira e faz de conta se 

opõem para evidenciar os contrastes da capoeira como prática escolar.    
(B) Os processos de formação de faz de conta (ref. 1) e negritude (ref. 2) são, respectivamente, 

derivação e composição.    
(C) As duas ocorrências de o outro (ref. 3 e 4) servem para fazer referência a um espectador qualquer 

de um jogo de capoeira, indeterminando essa referência.    
(D) Sem prejuízo da adequação gramatical, o adjetivo composto étnico-racial poderia substituir a 

sequência dos dois adjetivos empregados na referência 5.    
 

7.   Leia a tirinha a seguir. 

 
Os mesmos processos de formação dos termos em negrito aparecem, respectivamente, em  
(A) anoitecer, votação, inútil, violação e tristemente.    
(B) retenção, suavidade, desmatamento, infelizmente e firmamento.    
(C) enlatado, ajuda, remissão, dignidade e abolição.    
(D) reação, geração, abstenção, lição e afrontamento.    

 
8.   Examine a tira. 

 
O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de a personagem, no segundo quadrinho, 
considerar que “carinho” e “caro” sejam vocábulos  
(A) derivados de um mesmo verbo.    
(B) híbridos.    
(C) derivados de vocábulos distintos.    
(D) cognatos.    

 
 
 
 
 
 



 
 

9. Diferencie os seguintes gêneros literários: reportagem e notícia. 

 

 

 

 

 

10.  Em que consiste a argumentação de um editorial. 

 

 


