
Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 1 

 
Turma: 3001 

 
LÍNGUA PORTUGUESA - Professora: Márcia Cristina 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA 

Quantidade de Questões 10 

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

R2 

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+3001Port@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 reenviá-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  especificarará 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+3001Port@gmail.com
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TEXTO I 

O POETA COME AMENDOIM 

 

Noites pesadas de cheiros e calores amontoados... 

Foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil 

Andou marcando de moreno os brasileiros. 

 

Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer... 

 

A noite era pra descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos...   

Silêncio! O Imperador medita os seus versinhos. 

Os Caramurus conspiram à sombra das mangueiras ovais. 

Só o murmurejo dos cre'm-deus-padre irmanava os homens de meu país... 

Duma feita os canhamboras perceberam que não tinha mais escravos, 

Por causa disso muita virgem-do-rosário se perdeu... 

 

Porém o desastre verdadeiro foi embonecar esta República temporã. 

A gente inda não sabia se governar... 

Progredir, progredimos um tiquinho 

Que o progresso também é uma fatalidade... 

Será o que Nosso Senhor quiser!... 

 

Estou com desejos de desastres... 

Com desejos do Amazonas e dos ventos muriçocas 

Se encostando na canjerana dos batentes... 

Tenho desejos de violas e solidões sem sentido... 

Tenho desejos de gemer e de morrer... 

 

Brasil... 

Mastigado na gostosura quente do amendoim... 

Falado numa língua curumim 

De palavras incertas num remeleixo melado melancólico... 

Saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons... 

Molham meus beiços que dão beijos alastrados 

E depois semitoam sem malícia as rezas bem nascidas... 
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Brasil amado não porque seja minha pátria, 

Pátria é acaso de migrações e do pão-nosso onde Deus der... 

Brasil que eu amo porque é o ritmo no meu braço aventuroso, 

O gosto dos meus descansos, 

O balanço das minhas cantigas amores e danças. 

Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, 

Porque é o meu sentimento pachorrento, 

Porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. 
(Mário de Andrade. POESIAS COMPLETAS. S.P.: Martins, 1996. p. 109-110) 

 

TEXTO II 

 

 A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas, ou 

tradições respeitáveis. A politicalha é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a 

política uma função, ou o conjunto das funções do organismo nacional: é o exercício normal das forças de 

uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicalha, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos 

povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países 

moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de moralidade estragada. 

(Rui Barbosa. Texto reproduzido em ROSSIGNOLI, Walter. Português: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: 

Ática, 1992. p. 19)  

 
1.   Aponte a opção em que o verbo em destaque se encontra no mesmo tempo e modo que QUISER em  

"Será o que Nosso Senhor QUISER!..." (Texto I, v. 15):  

a) "Estou pensando nos tempos de antes de eu NASCER..." (v. 4)    
b) "A gente inda não sabia se GOVERNAR..." (v. 12)    
c) "Tenho desejos de GEMER (...)" (v. 20)    
d) "(...) e do pão-nosso onde Deus DER..." (v. 29)    
e) "Porque é o meu jeito de GANHAR dinheiro (...)" (v.35)    
 
2.   Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. 

Transpondo da voz ativa para a passiva a frase "Os alunos haveriam de ouvir os conselhos do mestre", 

obtém-se a forma verbal ...... .  

a) teriam sido ouvidos    
b) haveriam de ser ouvidos    
c) haveria de ser ouvido    
d) seriam ouvidos    
e) ouvir-se-iam    
 
3.   Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. 

 

Transpondo da voz passiva para a voz ativa a frase "Os avisos terão sido dados pelo coordenador", obtém-se 

a forma verbal ...... .  

a) deu    
b) dará    
c) terá dado    
d) terão dado    
e) foram dados    
 
4.   Assinalar a alternativa que contém erro no emprego da forma verbal:  

a) Ele reouvera os bens que lhe tinham sido roubados.    
b) Se ela intervisse em nosso favor, ganharíamos a questão.    
c) Quando você expuser seus trabalhos, mande-me avisar.    
d) O partido previu a vitória do candidato.    
e) Pressupus que todos chegariam a tempo.    
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5.   Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. 

...... sendo ...... ao diretor os documentos ...... à inscrição para o concurso.  

a) Estão - entregues - relativo    
b) Está - entregues - relativos    
c) Está - entregue - relativo    
d) Estão - entregues - relativos    
e) Estão - entregue - relativos    
 
6.   Leia: 
I. Fábio aspirou o perfume das flores. 
II. O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. 
 
Em função da regência do verbo “aspirar”, considerando a norma gramatical, marque a alternativa correta.  
a) As sentenças I e II estão corretas, porém, em II, é possível apagar a preposição “a”, posposta ao verbo 

“aspirava”, mantendo a correção gramatical e o sentido do enunciado.    
b) A sentença I está correta. A sentença II apresenta erro de regência percebido pela presença da preposição 

“a”, indevidamente colocada após o verbo.    
c) As sentenças I e II estão corretas. Ambas as regências do verbo “aspirar” estão de acordo com a norma 

gramatical.    
d) Somente a sentença II está correta. Houve erro de regência verbal na sentença I 
e) Nenhuma das opções. 
 
7.   Assinalar a alternativa que apresenta incorreção na regência verbal:  

a) Custou-lhe entender a explicação.    
b) Toda mudança implica um novo comportamento.    
c) Os paraquedistas precisaram o lugar da queda.    
d) As autoridades não perdoaram aos grevistas a sua ousadia.    
e) Informei-lhe sobre os novos planos da empresa.    
 
8.   Assinalar a alternativa correta quanto à regência verbal:  

a) Ela sempre disse que queria bem as amigas.    
b) Não me simpatizo com aquele ator.    
c) Volte para mim, eu lhe adoro.    
d) A menina que eu gosto está aqui.    
e) Paguei-lhe a última prestação.    
 
9.   A regência nominal está conforme a norma culta em:  

a) O filho tornou-se um profissional apto para exercer ao cargo de diretor.    
b) A estrangeira mostrava muita devoção a pesquisa do HIV, naquele hospital.    
c) A população simpatizava-se com as propostas apresentadas pelo Governo.    
d) O homem deve obediência aos princípios harmônicos que a natureza lhe oferece.    
e) João namora com Julia. 
 
10.   A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em 
relação ao verbo a que se referem. São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e 
vos, Esses pronomes podem assumir três posições na oração em relação ao verbo. Próclise, quando o 
pronome é colocado antes do verbo, devido a partículas atrativas, corno o pronome relativo. Ênclise, quando 
o pronome é colocado depois do verbo, o que acontece quando este estiver no imperativo afirmativo ou no 
infinitivo impessoal regido da preposição “a” ou quando o verbo estiver no gerúndio. Mesóclise, usada quando 
o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito.  
A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. No entanto, ainda 
é encontrada em contextos mais formais, como se observa em:   
a) Não lhe negou que era um improviso.     
b) Faz muito tempo que lhe falei essas coisas.     
c) Nunca um homem se achou em mais apertado lance.     
d) Referia-se à D. Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor?     
e) Acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar ao serviço imediatamente.    
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 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  

 


