
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

LÍNGUA PORTUGUESA  -  Turma: 901 e 902   -   PROF. ADRIANA 

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 LÍNGUA PORTUGUESA 
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 

 - Orações subordinadas substantivas 
- Tipos de predicado 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 22/05  

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 26/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoraadrianaresende@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Deem o melhor de si 
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        Texto I 

                         Medida Certa 

Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa 

Hoje à noite, se tiver desocupada 

Só se der, só se der 

 

Não, não vai dizer pra ninguém que sinto saudades 

Não é verdade 

Eu e você, nada a ver 

 

É que meu pente perguntou do seu cabelo 

Ouvi reclamações do meu espelho 

Querendo saber de você 

Que dia ele vai te ver 

 

Eu juro que, pra mim, pouco me importa 

Se eu passo toda hora na sua porta 

Meu carro que se apaixonou na rota 

 

É, não sou eu 

O meu quarto que ficou apaixonado 

Travesseiro dependente e viciado em você 

 

Não sou eu 

Meu lençol te quer agora e não depois 

Minha cama tem a medida certa pra nós dois 

 

É que meu pente perguntou do seu cabelo 

Ouvi reclamações do meu espelho 

Querendo saber de você 

Que dia ele vai te ver(…) 

(Trecho da música de https://www.letras.mus.br/jorge-mateus/medida-certa/) 

  

1) No início do texto, há uma redução de formas linguísticas aceitáveis na fala, mas 

indesejáveis na escrita. Identifique o trecho em que pelo menos uma delas ocorre. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2) O rapaz afirma que não é verdade que sente saudade. Podemos dizer que isso é 

verdade? Justifique a resposta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas: 

a) (   ) Meu desejo é que haja paz. 

b) (   ) Meu desejo é um só: que haja paz! 

c) (   ) Convém que haja paz. 

d) (   ) Necessito de que haja paz. 

e) (   ) Eu acho que necessitamos de paz. 

 

I. Oração Subordinada Substantiva Subjetiva 

II. Oração Subordinada Substantiva Predicativa 

III. Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta 

IV. Oração Subordinada Substantiva Apositiva 

V. Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 

 

Texto II 

GERAÇÃO  DO CELULAR 

Inaê Soares da Silva 

O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros, tem 

ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as 

pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma 

mensagem ou outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e 

até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real. 

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no 

celular em jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros ou para uma 

conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações 

dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da 

população está mudando e isso preocupa. 

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com 

as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. 

As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação 

que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia”, “por favor”, 

são raros. 

Temos que incentivar às crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se 

desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular 

desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao 

bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. 

Da Silva, Inaê Soares. Escola João Moreira Barroso.  

Setembro de 2017 (Adaptado). Professor Maurício Araújo 

 



 

4) A finalidade do texto é 

a) informar sobre o avanço das tecnologias. 

b) apresentar dados históricos sobre as redes sociais. 

c) apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. 

d) informar sobre a importância do celular na comunicação. 

 

5) As orações sublinhadas são, respectivamente: 

I. Deduzo que a encomenda ainda não chegou. 

II. É claro que vamos viajar nas férias. 

a)  (     )  Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta; Oração Subordinada Substantiva 
Apositiva. 

b)  (     )  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva; Oração Subordinada Substantiva 
Completiva Nominal. 

c)  (     )  Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta; Oração Subordinada Substantiva 
Subjetiva. 

d)  (     )  Oração Subordinada Substantiva Predicativa; Oração Subordinada Substantiva 
Objetiva Indireta. 

e)  (     )  Oração Subordinada Substantiva Apositiva; Oração Subordinada Substantiva 
Predicativa. 

 

6) Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em 
relação aos aplicativos de relacionamento? 

a) Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais. 

b) Os usuários usam o celular excessivamente. 

c) Os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que 
passam nas redes sociais. 

d) Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente. 

 

7) Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta: 

a) (   ) João adora doces. 

b) (   ) Pedro é inteligente. 

c) (   ) João acha Pedro inteligente. 

d) (   ) Maria comprou um carro novo. 

e) (   ) O dia está triste hoje. 

 

I. Predicado nominal 

II. Predicado verbal 

III. Predicado verbo-nominal 

 

8) Há uma opinião da autora em 

a) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros...” 

b) “... especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas.” 

c) “Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de 
relacionamentos...” 

d) “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato 
com as pessoas...” 

 



 

 

 

9) Assinale a única alternativa que apresenta um predicado verbo-nominal: 

a) (   ) O show foi emocionante. 

b) (   ) Gustavo gosta de pipoca. 

c) (   ) Fernanda chegou cansada. 

d) (   ) Mônica é muito comunicativa. 

e) (   ) Trovejou muito. 

 

10) Todos os enunciados abaixo correspondem a orações subordinadas 
substantivas, exceto: 

a) Espero sinceramente isto: que vocês não faltem mais. 

b) Desejo que ela volte. 

c) Gostaria de que todos me apoiassem. 

d) Tenho medo de que esses assessores me traiam. 

e) Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. 


