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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Português 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Unidades 11 e 12 

Data que foi postado o trabalho 23/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

ATENÇÃO: E-MAIL DIFERENTE DO ANTERIOR! 

prof.marciaing+2001LP@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 enviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 

mailto:prof.marciaing+2001LP@gmail.com
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1.   Leia o trecho extraído de uma notícia veiculada na internet: 
 
“O carro furou o pneu e bateu no meio fio, então eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a 
população, que depois pegou dois dos três indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, mas foi 
preso momentos depois por uma viatura do 5º BPM”, afirmou o major. 

Disponível em https://www.gp1.com.br/. 
 

 
No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui, necessariamente, uma natureza de agente, 
ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em:  
a) “O carro furou o pneu”.    
b) “e bateu no meio fio”.    
c) “O refém conseguiu acionar a população”.    
d) “tentaram linchar eles”.    
e) “afirmou o major”.    
 
Leia a charge do cartunista Duke para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

 
 
2.   Nas perguntas do médico “Tem praticado atividades físicas? Mudou hábitos alimentares?”, o sujeito das 
orações remete a “você”. Se os sujeitos fossem “atividades físicas” e “hábitos alimentares”, essas perguntas 
assumiriam, em conformidade com a norma-padrão, a seguinte redação:  
a) Têm sido praticado atividades físicas? Mudaram-se hábitos alimentares?    
b) Vêm-se praticando atividades físicas? Mudou-se hábitos alimentares?     
c) Têm sido praticadas atividades físicas? Mudaram hábitos alimentares?    
d) Atividades físicas tem sido praticadas? Mudou-se hábitos alimentares?    
e) Atividades físicas vem sendo praticadas? Mudou hábitos alimentares?    
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2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

2º Ano - Ensino Médio 
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3.   A transformação passiva da frase "A religião te inspirou esse anúncio." apresentará o seguinte resultado:  

a) Tu te inspiraste na religião para esse anúncio.    
b) Esse anúncio inspirou-se na tua religião.    
c) Tu foste inspirado pela religião nesse anúncio.    
d) Esse anúncio te foi inspirado pela religião.    
e) Tua religião foi inspirada nesse anúncio.    
 
4.   Assinalar a alternativa em que a concordância verbal está incorreta:  

a) Crianças, jovens, adultos, ninguém ficou imune aos seus encantos.    
b) Mais de mil pessoas compareceram ao comício.    
c) Não só a educação mas também a saúde precisa de muita atenção do governo.    
d) Bastam dois toques para sabermos que você chegou.    
e) Boa parte das pessoas está preocupada com o futuro.    
 
5.   Algumas cenas do filme "Carandiru", exibido recentemente por uma emissora de televisão, mostrava que, 

no presídio, haviam normas internas criadas pelos detentos, às quais não foram dadas a devida atenção. 

 

Nesse período, há desvios em relação à (ao)  

a) regência verbal.    
b) emprego da crase.    
c) concordância verbal.    
d) concordância nominal. 
e) aposto    
 
6.   Assinalar a alternativa que apresenta ERRO na colocação pronominal:  

a) Não me calarei diante dessa injustiça.    
b) Quando se sentiu em dificuldade, telefonou-me.    
c) Os alunos não o entendiam.    
d) Todos querem conhecê-lo.    
e) Para não aborrecê-lo, calei-me.    
 
7.   I. Nem filhos, nem netos, ninguém lhe dava ouvidos. 

II. Quando a viu na sala, dirigiu-lhe a palavra. 

III. Me avisaram do acidente por telefone. 

Nas frases anteriores, a colocação pronominal está correta em  

a) I, apenas.    
b) II, apenas.    
c) III, apenas.    
d) I e II, apenas.    
e) I, II e III.    
 
Leia este texto e responda à(s) questão(ões) a seguir. 
No dia seguinte fui à casa da filha do dono da livraria [...]. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus 
olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-
lo. [...] Dessa vez nem caí; guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais 
tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí 
nenhuma vez. 

Clarice Lispector. Felicidade Clandestina. RJ: ed. Rocco, 1998. p. 9.  

 
8.   Apesar de, nas variedades do português falado no Brasil, a colocação pronominal fugir às regras 
gramaticais, esta é sistematizada pela gramática normativa da língua. Assim sendo, assinale a alternativa que 
apresenta o emprego do pronome oblíquo no texto infringindo essa normatização.  
a) [...] Não me mandou entrar.    
b) [...] disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, [...]    
c) [...] e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo.    
d) [...] guiava-me a promessa do livro, [...]    
e) [...] o amor pelo mundo me esperava, [...]    
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9.   Observe que, no trecho abaixo, as formas verbais destacadas apresentam uma correlação, entre os 
tempos e os modos verbais, adequada à norma culta: 
 
“Anos mais tarde, já adulta, prestes a embarcar em um casamento arranjado, com um noivo patético, Alice se 
deixa conduzir novamente a esse espaço que lhe é familiar, mas do qual não lembra quase nada.” 
 
Agora, atente para o fato de que o mesmo trecho poderia ser reescrito, estabelecendo-se outra correlação 
verbal, igualmente adequada à norma culta: 
 
Anos mais tarde, já adulta, prestes a embarcar em um casamento arranjado, com um noivo patético, Alice se 
deixou conduzir novamente a esse espaço que lhe __________ familiar, mas do qual não __________ quase 
nada. 
 
As formas verbais que preenchem corretamente as lacunas são  
a) era – lembrava    
b) foi – lembrou    
c) seria – lembraria    
d) fosse – lembraria 
e) fora - lembrarei    
 
10.   Considerando a correlação verbal do texto, no fragmento textual: "estabelecemos fronteiras através da 
guerra e construímos nosso mapa" (ref. 9), os verbos sublinhados estão conjugados na  
a) primeira pessoa do singular do presente do indicativo.    
b) primeira pessoa do plural do presente do indicativo.    
c) primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo.    
d) primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo.  
e) primeira pessoa do presente do subjuntivo. 
 
 
Leia atentamente:  
A correção será feita somente na tabela abaixo, logo deve informar a opção em letra maiúscula (A, B,C,D,E), 
levando em consideração a ordem das questões acima. Atenção, qualquer alteração será  responsabilidade 
do(a) aluno(a). 
 

Questão Opção 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 


