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Turmas: 1001 e 1002 

 
PORTUGUÊS - Professora: Daniele 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Português 

Quantidade de Questões 10 

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

Unidade 03 (anúncio publicitário, estrutura das 
palavras e palavras homônimas/parônimas) + 

Unidade 04 ( processo de formação de palavras, 
interjeição, prosódia e ortoepia). 

Data que foi postado o trabalho 21/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

28/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoradanielebatista@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 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 
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01 (ENEM) A figura é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como 
principal objetivo:  
 
a) mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a ordem e o progresso.  
b) criticar a estética da bandeira nacional, que não reflete com exatidão a essência do país que representa.  
c) informar à população sobre a alteração que a bandeira oficial sofrerá.  
d) alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer apelo para que as derrubadas acabem.  
e) incentivar campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia.  
 
 
02. Indique em qual alternativa a palavra em itálico não é formada por derivação parassintética. 
 
a) Assim, garanto que vou enlouquecer! 
b) Como você conseguiu emagrecer assim tanto? 
c) Sua atitude foi um ato de deslealdade. 
d) Quem vai envernizar a porta? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trabalho Avaliativo - Português - Professor(a): Daniele 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 3 

 
03. Assinale a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico grifado: 
 
a) compostas: desinência de feminino; 
b) quadrar: radical; 
c) adotei: vogal temática; 
d) pareceram: vogal temática; 
e) influência: desinência de feminino. 
 
04. Na língua portuguesa é o elemento que contém o significado básico da palavra: 
 
a) prefixo 
b) tema 
c) radical 
d) desinência 
e) Vogal temática 
 
05. Assinale a alternativa correta: Na palavra “EMPEDRAMENTO”: 
 
a) o sufixo é ENTO 
b) o prefixo é EMPE 
c) o tema é PEDRA 
d) o radical é EMPED. 
e) o prefixo é MENTO 
 
06. Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento do parênteses: 
 
a) A polícia federal combate o _________ de cocaína (tráfego-tráfico); 
b) No Brasil é vedada a ________ racial; embora haja quem a pratique (discriminação-descriminação); 
c) Você precisa melhorar seu __________ de humor (censo-senso); 
d) O presidente _________ antecipou a queda do muro de Berlim (ruço-russo); 
e) O balão, tremeluzindo _________ para o céu estrelado (acendeu-ascendeu). 
 
 
07. Em “O comprimento da asa de uma águia pode chegar a três metros de extensão.”, a palavra em 
destaque tem o seu parônimo em cumprimento. A alternativa abaixo que apresenta um par de 
parônimos é: 
 
a) sessão / seção.  
b) despensa / dispensa. 
c) acender / ascender. 
d) cesto / sexto. 
e) acento / assento. 
 
 
08. Em relação ao significado as palavras que seguem são parônimos, exceto. 
 
a) Iminente - eminente - retificar – ratificar. 
b) Descrição - discrição - flagrante – fragrante. 
c) Laço - lasso - sessão – cessão. 
d) Arrear - arriar -infligir – infringir. 
e) Comprimento - cumprimento - deferir – diferir. 
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09. Nesta relação, as sílabas tônicas estão destacadas. Uma delas, porém, está destacada 
incorretamente. Assinale-a: 
 
a) interim 
b) pudico 
c)rubrica 
d) gratuito 
e) inaudito 
 
10. A ortoepia trata da correta pronúncia das palavras quanto à emissão de vogais, à articulação das 
consoantes e ao timbre. Pensando nisso, observe o seguinte grupo de palavras: 
 
Bandeija – reinvidicar – beneficência – mendigo – impecilho 
 
Estão corretas: 
a) beneficência e mendigo. 
b) bandeija, reinvidicar e impecilho. 
c) beneficência e reinvidicar. 
d) mendigo, bandeija e impecilho. 
e) todas estão corretas. 


