
Trabalho Avaliativo de Língua Portuguesa - 4º bimestre - 801 

Pág.         /  4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
 

Colégio 
Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Língua Portuguesa 

Quantidade de Questões 12 

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

Livro paradidático: Somos todos responsáveis/Emprego do 
por que/ Orações subordinadas adverbiais 

Data que foi postado o trabalho 04/12/2020 

Data limite para entrega do trabalho                                       07/12/2020 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professoraclaudiatufani@gmail.com 

OBSERVAÇOES 
Qualquer dúvida entre em contato com a professora por e-
mail ou pelo zap.. 

 
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 4º 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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1- Leia o resumo do livro: Somos todos responsáveis ( Pedro Bloch) e responda as questões: 

     Gustavo é um pai super dedicado à família. Arquiteto bem-sucedido, um 
dia ele perde o emprego. Diante do desespero de não encontrar nada, fica 
sem saber o que fazer, fingindo que nada está acontecendo. Mas, sendo a 
família a base que ajuda a superar os problemas, Lenise, a esposa amorosa, 
Timinho, o filho superdotado e sensível, e até mesmo a mimada filha Luísa 
irão ajudá-lo a reencontrar o rumo, afinal, somos todos responsáveis pelo 
bem-estar uns dos outros. 
 Definitivamente, Gustavo não estava em um bom momento, mesmo assim 
não esperava passar por aquele momento tão delicado: a perda de um 
emprego. Arquiteto talentoso, passou os últimos anos se dedicando aos mais 
projetos em um grande escritório e agora... Desempregado. Sem entender, se 
perguntava: Por que justo ele? Agora, como seria sua vida? 
 De que forma encontraria forças para dar a notícia à esposa e aos filhos? A 
decisão foi fingir que nada havia acontecido, sair de casa pela manhã no 
horário de sempre e ao retornar no fim do dia. Logo encontraria outro 
emprego e as coisas voltariam a ser como antes. Por quanto tempo poderia 
sustentar aquela situação? Ocorre que sua família logo percebeu o que havia 
acontecido e cada um, à sua maneira, procurou ajudá-lo. O apoio e o carinho de Lenise, sua esposa, foram 
fundamentais. Mas é Timinho seu filho mais velho-garoto de uma sensibilidade única e que age sempre de 
maneira surpreendente para alguém de sua idade- quem irá ajudar Gustavo a encontrar seu espaço. Neste 
livro, o autor narra a trajetória da família brasileira de classe média unida pelo amor e afeto para enfrentar os 
momentos de dificuldade, mantendo a fé e a esperança em dias melhores, mostrando a crença no ser 
humano e nas suas possibilidades é fundamental para superar qualquer crise, pois sozinhos não 
construiremos um mundo melhor. Todos nós somos responsáveis pelo bem-estar de todos, daqueles a quem 
amamos e daqueles que, aparentemente – apenas aparentemente – nada têm a ver conosco. 
 
1- Antes de ficar desempregado, Gustavo sentia-se relativamente feliz, porque acreditava que “ser feliz, 

inteiramente, dentro desse mundo louco, caótico, faminto, desempregado seria pura inconsciência”. Você 
acha que dá para viver tranquilamente no mundo em que vivemos? Justifique sua resposta: ( 5 pts.) 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
2- Ao contrário de sua irmã, Timinho se preocupava com os problemas do mundo e chegava até mesmo a ser 

pesadelos. E você, o que o faz  perder o sono e ter pesadelos? ( 5 pts.) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
3-Na sua visão como é estar tranquilo com você mesmo e com a vida? ( 5 pts.) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
4- Bebel, a filha de Gustavo era uma garota mimada e egocêntrica. Você sabe o significado de egocentrismo?  
 Escreva nas linhas abaixo: ( 5 pts.) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
5- Vivemos em uma sociedade onde a todo momento somos instigados a competir: ser o mais bonito, tirar as 

melhores notas, ganhar o jogo, chegar primeiro, ser o melhor. Escreva com suas palavras o que acha 
dessa informação. Justifique sua resposta: ( 5 pts.) 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
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2-Gramática: 
1- Leia o texto abaixo: ( 5pts.) 

 
 Observe a oração:” perguntou porque eu estava...” a palavra porque  é:  
 a. um verbo.               b. uma conjunção.                        c. um pronome. 
 
2-“... eu sou assim tudo que tenho que falar, eu falo na lata...” na oração as palavras sublinhadas são 

respectivamente: (5 pts.) 
 a. pronome, advérbios, conjunção e verbo.    c. advérbios , verbo e pronomes. 
 b. pronome, verbo, advérbios  e verbo. 
 
3- Observe a imagem abaixo: 

 
 Sabemos que preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos. Portanto no 
texto acima temos: (5 pts.) 
 a. duas preposições   b. apenas uma preposição  c. nenhuma preposição 
 

Café faz bem 
 A cafeína é um composto químico de fórmula C8H10N4O2, encontrado em certas plantas e usado para o 
consumo em bebidas, na forma de infusão, como estimulante. Uma xícara média de café contém, em média, 
cem miligramas de cafeína. Sua rápida ação estimulante faz dela poderoso antídoto à depressão respiratória, 
em consequência de intoxicação por drogas como morfina e barbitúricos. 

www.google.com.br/anounce.cafeina acessado em 29/06/2008 
4 - No desenvolvimento desse texto, em relação ao café, o autor: (5 pts.) 
 A) define a sua substância química.    C) mostra os males decorrentes de seu uso. 
 B) indica as formas variadas de tomá-lo.   D) sugere a diminuição de seu consumo. 
 
 O caipira estava passando na porta da casa de um amigo, quando o avistou lá dentro, vendo tevê. 
 – E aí, Raimundo! Firme? 
 – Não, cumpadi. Por enquanto tá na novela. 

Almanaque Brasil de Cultura Popular, n. 58, março/2006 
5– No trecho “E aí, Raimundo! Firme? O caipira entendeu que: (5 pts.) 
A) Está perguntado se estava tudo bem.   C) Se estava passando bem de saúde.              
B) Se estava assistindo filme ou novela.  D) O caipira não tinha televisão. 
 

http://www.google.com.br/anounce.cafeina%20acessado%20em%2029/06/2008
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6- Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas: (10 pts.) 
a)(      ) Quanto mais se estuda, mais se aprende. 
b) (      ) “Quando os porcos bailam adivinham chuva.” 
c) (      ) Se queres ser aprovado, estude muito. 
d) (      ) Embora estudasse muito, não foi aprovado. 
e) (      ) Ela se vestia conforme dita a moda. 
f) (      ) Estude para não travar na prova. 

 
I. Oração subordinada adverbial final. 
II. Oração subordinada adverbial conformativa. 
III. Oração subordinada adverbial proporcional. 
IV. Oração subordinada adverbial condicional. 
V. Oração subordinada adverbial comparativa. 
VI. Oração subordinada adverbial temporal. 

 
7-(Itame) Indique, entre as orações abaixo, qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva: 
(10 pts.) 
 a) Venha agora ou perderá a vez de jogar. 
 b) Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. 
 c) Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém chegou duas horas depois. 
 d) Viajaremos se não chover amanhã. 
 

 

           
Bom Trabalho! 


