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Turmas: 901 e 902 

 
LÍNGUA PORTUGUESA - Professora: Adriana 

 
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: 

#Derivação imprópria / #Verbos transitivos e 
intransitivos / #Complemento nominal  #orações 

subordinadas substantivas 

Data que foi postado o trabalho 24/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

31/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoraadrianaresende1@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 

mailto:professoraadrianaresende1@gmail.com
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1. Da caracterização da prova 
 Especificamente, a prova do segundo bimestre do sétimo ano teve como objetivo verificar o desempenho 

dos/das estudantes no que tange à localização de informações explícitas e implícitas, inferência do sentido 
de uma palavra ou expressão, reconhecimento das relações de sentido entre partes diferentes do texto; o 
efeito de sentidos decorrentes do uso de sinais de pontuação bem como o de outras notações, o 
reconhecimentos de diferentes gêneros discursivos, a diferenciação entre fato e opinião relativa ao fato e a 
identificação de recursos não-verbais. Para tanto, foram apresentados vários textos que procuram ensejar 
a situação problema de leitura, a fim de verificar se o/a aluno/a, considerando os diferentes gêneros, 
consegue entender textos de maior complexidade, tais como fábula, texto informativo, textos literários. 

 Regra geral, os/as estudantes apresentam um bom desempenho na resolução dos desafios apresentados. 
 Entretanto, é bastante pontual a dificuldade do/da estudante em lidar com a leitura do texto de forma mais 

profunda, especialmente, no que tange a relação micro textual, ou seja, as relações de coesão entre partes 
menores do texto. 

 Reforça-se a indicação de um trabalho de análise do texto, visando à identificação dos recursos que levam 
o leitor a entender o propósito comunicativo do texto. As habilidades que denotaram maior dificuldade 
neste ano de escolarização são: 

A-  Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos. Mais uma vez, atribui-
se a dificuldade dos estudantes neste nível de escolarização à extensão do texto, bem como a falta de 
experiência na comparação de informações com textos de diferentes gêneros e pontos de vista. 

B-  identificar informações implícitas no texto, conforme indicado nos níveis de escolarização anteriores. 
 Como se sabe a implicitude caracteriza o discurso de um modo geral. Portanto, faz-se necessário que o 

leitor /a leitora reconheça que nem todas as informações estão claramente expostas nos textos, mas a 
implicitude está sempre ancorada na informação claramente explicitada. No caso específico deste ano de 
escolarização, a complexidade do texto - conto literário – demonstra a falta de experiência leitora dos/das 
estudantes com textos de maior complexidade. 

C - identificar a finalidade do texto. Atribui-se esta dificuldade ao fato de o texto, apesar de ser do gênero 
carta, ter um propósito comunicativo diferente das cartas que circulam nos trabalhos escolares. Neste 
caso, trata-se de uma carta comercial. 

 De certa forma, apresenta maior complexidade temática. Cabe, portanto, ressaltar que é necessário 
oferecer textos, dos mais simples ao de maior complexidade, ampliando, sempre, e de forma ininterrupta, 
a experiência leitora do/da estudante. 

D- distinção entre fato e opinião, também, apresentou-se como uma dificuldade dos estudantes, o que nos 
leva a postular que há pouco contato com textos que propiciem a distinção entre o que é fato, e o que é 
opinião relativa a esse fato. Além disso, também se pode postular que não são analisadas em diferentes 
textos as marcas gramaticais que denotam uma opinião, como por exemplo, a expressão “eu acho”, o uso 
de adjetivos, entre outros recursos textuais. 

E-  Efeito de sentido do uso de repetição ou de outras notações. O estudante não consegue analisar o efeito 
decorrente, por exemplo, do uso de uma repetição no texto, corroborando o propósito comunicativo do 
produtor do texto. Da mesma forma, não consegue interpretar o efeito de sentidos de outras notações 
que ocorrem no texto. 
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2. Da caracterização do III Caderno 
 Na organização do III Caderno, privilegiou-se o trabalho com o texto. Portanto, todas as atividades são  

contextualizadas, partindo do texto como manancial de informações. Incluíram-se atividades com o texto 
verbal e nãoverbal. 

 Enfatizou-se a relação do texto literário e não-literário, a fim de mostrar, nas atividades de leitura, que uma 
mesma informação pode ter tratamentos diferenciados. Leve seu/ sua aluno/a a entender esta 
peculiaridade. 

 As atividades devem ser exploradas, considerando o processo ora como revisão, ora como 
aprofundamento, aproveitando o conhecimento de cada estudante. Amplie as propostas apresentadas com 
diferentes gêneros. Cabe ressaltar que, para pleno domínio da leitura, o/a estudante-leitor/ leitora deve ser 
exposto/a a diferentes textos. Todo o trabalho desenvolvido em sala de aula deve considerar como 
princípio a leitura de textos e a análise textual em níveis micro e macro. 

 Por fim, deseja-se ressaltar a necessidade de serem indicadas tarefas de leitura, inclusive de livros, 
utilizando o rico acervo da sala de leitura, por exemplo, para serem realizadas em casa, a fim de instigar a 
necessidade permanente do contato com diferentes textos, em diferentes situações de leitura e de uso da 
língua. 

 
TEXTO I 
 Supertrabalhador 

 
Quem trabalha e mata fome não come o pão de ninguém 
Mas quem come e não trabalha tá comendo o pão de alguém 
Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém 
Mas quem come e não trabalha tá comendo o pão de alguém 
E pra ganhar o pão tem que trabalhar 
Missão para os heróis que estão dentro do seu lar 
O seu pai, sua mãe, são trabalhadores 
São os super-heróis, verdadeiros protetores 
A superjornalista, o superdoutor 
O supermotorista, o supertrocador 
O superguitarrista, o superprodutor 
E a superprofessora, é que me ensinou 
E o supercarteiro, quê que faz, quê que faz? 
Manda carta e manda conta pra mamãe e pro papai 
E o supergari, o lixeiro, o quê que faz? 
Bota o lixo no lixo que aqui tem lixo demais 
Cada um faz o que sabe, cada uma sabe o que faz 
Ninguém menos ninguém mais, todo mundo corre atrás 
E volta pra casa com saudade do filho 
Enfrentando o desafio, desviando do gatilho 
Mais uma jornada, adivinha quem chegou? 
São as aventuras do supertrabalhador 
 
Sou o supertrabalhador 
Alimento minha família com orgulho e amor 
Supertrabalhador 
São as aventuras do supertrabalhador 
Sou o Supertrabalhador 
Enfrento os desafios, o perigo que for 
Supertrabalhador 
São as aventuras do Supertrabalhador 
Demorou 
 
Quem trabalha e mata fome não come o pão de ninguém 
Mas quem come e não trabalha tá comendo o pão de alguém 
Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém 
E pra fazer o pão tem que colher o grão 
Separar o joio do trigo na plantação 
O superlavrador falou com o agricultor, 
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Que sabe que precisa também do motorista do trator 
na cidade, o engenheiro precisa de pedreiro 
Mas pra fazer o prédio tem que desenhar primeiro 
O sonho do arquiteto, bonito no projeto, virando concreto 
Vai virando o concreto! 
 
Eu sou o supertrabalhador 
Alimento minha família com orgulho e amor 
Supertrabalhador 
São as aventuras do supertrabalhador 
Sou o Supertrabalhador 
Enfrento os desafios, o perigo que for 
Supertrabalhador 
São as aventuras do Supertrabalhador 
Demorou 
Quero ser trabalhador, quem não é um dia quis 
Minha mãe sempre falou:"Quem trabalha é mais feliz" 
Mas tem que suar pra ganhar o pão 
E ainda tem que enfrentar o leão 
O leão quer morder nosso pão 
Cuidado com o leão, que ele come o nosso pão 
O leão quer morder nosso pão 
Cuidado com o leão, não dá mole não 
(...) 
 
Supertrabalhador 
Taxista, motoboy, assistente, diretor 
Supertrabalhador 
Pipoqueiro, pedagogo, porteiro, pesquisador 
Supertrabalhador 
Ambulante, feirante, astronauta, ilustrador 
Supertrabalhador 
Comandante, comissário, caixa, vendedor 
Supertrabalhador 
Cozinheiro, garçon, bibliotecário, escritor 
Supertrabalhador 
Maquinista, sambista, surfista, historiador 
Supertrabalhador 
Marceneiro, carpinteiro, ferreiro, minerador 
Supertrabalhador 
Telefonista, salva-vidas, bombeiro, mergulhador 
Supertrabalhador 
Páraquedista, arqueólogo, filósofo, pintor 
Supertrabalhador 
Sapateiro, boiadeiro, farmaucêutico, cantor 
Super    Gabriel O Pensador,Mauricio Pacheco - http://letras.terra.com.br/gabriel-pensador/1094097/ 

 
1. O texto 1 é uma letra de música. Indique um verso em que há uma crítica e explique o que/quem está 

sendo criticado. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
2. Qual a opinião expressa no texto sobre os pais? 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

http://letras.terra.com.br/gabriel-pensador/1094097/
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3. Em “medo de altura”, a expressão em destaque completa o sentido da palavra “medo” e é essencial 

para o sentido da frase. Logo é: 
a) objeto indireto   b) complemento nominal   c) adjunto adnominal 

 
4. Na Frase “O lápis foi apontado”, o termo sublinhado é um... 
 a) substantivo  b) verbo   c) advérbio   d) n.d.a. 
 
5. Explique por que na música são citadas tantas profissões diferentes. 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
TEXTO 2 
Tabacaria 
 
1 Não sou nada. 
2 Nunca serei nada. 
3 Não posso querer ser nada. 
4 À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 
5 Janelas do meu quarto, 
6 Do meu quarto de um dos milhões do mundo. 
7 que ninguém sabe quem é 
8 (E se soubessem quem é, o que saberiam?), 
9 Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, 
10 Para uma rua inacessível a todos os pensamentos, 
11 Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, 
12 Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, 
13 Com a morte a por umidade nas paredes 
14 e cabelos brancos nos homens, 
15 Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. 
16 Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. 
17 Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, 
18 E não tivesse mais irmandade com as coisas 
19 Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua 
20 A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada 
21 De dentro da minha cabeça, 
22 E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. 
23 Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. 
24 Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 
25 À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, 
26 E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. 
27 Falhei em tudo. 
28 Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. 
29 A aprendizagem que me deram, 
30 Desci dela pela janela das traseiras da casa.     (Fernando Pessoa) 
 
6. Assinale a proposição correta: 
 a) Nas linhas iniciais (1 a 4), o poeta demonstra sua desilusão com a vida, colocando-se numa posição de 

inferioridade diante do mundo, a exemplo do que está explícito nas expressões “Não sou nada.” (linha 
1); “Nunca serei nada.” (linha 2); revelando que ele encontra-se sem expectativa e sem sonho. 

 b) Entre as linhas (5 e 15), o poeta revela a sua condição de anônimo, no entanto, ele afirma que seus 
segredos poderiam ser facilmente descobertos se as pessoas o conhecessem de perto. 

 Isso pode ser ratificado nos trechos: “que ninguém sabe quem é” (linha 7); “(E se soubessem quem é, o 
que saberiam?)” (linha 8). 
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 c) “Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente (linha 9)”; “Para uma rua  
inacessível a todos os pensamentos” (linha 10). Nessas duas linhas, podemos inferir que quanto mais 
pessoas cruzarem uma rua mais pensamentos podem ser percebidos e revelados por ela. 

 d)  O poema expressa, por meio de um jogo de palavras, a condição da finitude humana em certos 
  aspectos de sua materialidade, demonstrando também toda a complexidade tanto do presente imediato 

quanto dos problemas de ordem existencial. 
 e) O poema revela a percepção do poeta no que se refere aos problemas demográficos da cidade, a 

exemplo do que podemos verificar nos seguintes trechos: “Dais para o mistério de uma rua cruzada 
constantemente por gente” (linha 9); “A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada” 
(linha 20). 

 
Leia o texto: 
 A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. 
Em casos extremos esse tipo de intolerância torna-se uma perseguição. Sendo definida como um crime de 
ódio que fere a liberdade e a dignidade humana, a perseguição religiosa é de extrema gravidade e costuma 
ser caracterizada pela ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam à vida de um determinado grupo 
que tem em comum certas crenças. 
 As liberdades de expressão e de culto são asseguradas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
pela Constituição Federal Brasileira. A religião e a crença de um ser humano não devem constituir barreiras a 
fraternais e melhores relações humanas. Todos devem ser respeitados e tratados de maneira igual perante a 
lei, independente da orientação religiosa.   Fonte: <http://www.guiadedireitos.org/index.php>. 
 
7. Considerando o que foi expresso, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas: 
 I. O Brasil é um país de Estado Laico, isso significa que não há uma religião oficial brasileira e que o 
Estado se mantém neutro e imparcial às diferentes religiões. Desta forma, há uma separação entre Estado e 
Igreja; o que, teoricamente, assegura uma governabilidade imune à influência de dogmas religiosos. 
 
 PORQUE 
 II. A Constituição Federal garante o tratamento igualitário a todos os seres humanos, quaisquer que sejam 
suas crenças. Dessa maneira, a liberdade religiosa está protegida e não deve, de forma alguma, ser 
desrespeitada. É importante salientar que a crítica religiosa não é igual à intolerância religiosa. Os direitos de 
criticar dogmas e encaminhamentos de uma religião são assegurados pelas liberdades de opinião e 
expressão. Todavia, isso deve ser feito de forma que não haja desrespeito e ódio ao grupo religioso a que é 
direcionada a crítica. 
 
 A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 
8. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo: 
 “Recorreu _________ irmã e _________ ela se apegou como ___________ uma taboa de salvação”. 

a) à – à – a b) à – a – à  c) a – a – a  d) à – à – à  e) à – a – a 
 
9. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo indireto. 
 a) O povo ama o prefeito.    d) Ele atropelou uma menina. 
 b) Eu comi meu bolo predileto.    e) A chuva destruiu a colheita. 
 c) O estudante precisa de ajuda. 
 
10. Analise as orações subordinadas e classifique-as: 
 1) subjetiva    (   ) É possível que ela viaje outra vez. 
 2) predicativa    (   ) Era esse o meu receio. 
 3) objetiva direta   (   ) Espero que você estude. 
 4) completiva nominal  (   ) Meu medo é que ela não viaje outra vez. 
 5) apositiva    (   ) Gostaria que todos me apoiassem. 
 


