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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Português 

Quantidade de Questões 10 QUESTÕES 

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

 

Data que foi postado o trabalho 04/12 

Data limite para entrega do trabalho 08/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professoraadrianaresende1@gmail.com   

OBSERVAÇOES  

 
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 3º 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 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Língua Portuguesa - Professor(a): Adriana 

4° Bimestre - 04/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

mailto:professoraadrianaresende1@gmail.com


Avaliação (Trabalho avaliativo) de Português – 4º bimestre – 9ano 

Pág         /  3 2 

No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz 
da vida, tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, 
mostrou o relógio que ganhara de Natal, contou sobre sua      via-gem ao litoral. Depois ouviu as histórias dos amigos e 
divertiu-se com eles, o coração latejando de alegria. Aos poucos, foi matando a saudade das descobertas que fazia ali, 
das meninas ruidosas, do azul e branco dos uniformes, daquele burburinho à beira do portão. Sentia-se como um peixe 
de volta ao mar. Mas, quando o sino anunciou o início das aulas, Lilico descobriu que caíra numa classe onde não havia 
nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha, que o observava dos pés à cabe-ça, em silêncio. Viu-se 
perdido e o sorriso que iluminava seu rosto se apagou. Antes de começar, a profes-sora pediu que cada aluno se 
apresentasse. Aborrecido, Lilico estudava seus novos companheiros. Tinha um japonês de cabelos espetados com jeito 
de nerd. Uma garota de olhos azuis, vinda do Sul, pareceu-lhe fria e arrogante. Um menino alto, que quase bateu no teto 
quando se ergueu, dava toda a pinta de ser um bobo. E a menina que morava no sítio? A coitada comia palavras, 
olhava-os assustada, igual a um bicho-do-mato.      O mulato, filho de pescador, falava arrastado, estalando a língua, 
com sota-que de malandro. E havia uns garotos com tatuagens, umas meninas usando óculos de lentes grossas, todos 
esquisitos aos olhos de Lilico. A professora? Tão diferente das que ele conhecera... Logo que     soou o sinal para o 
recreio, Lilico saiu a mil por hora, à procura de seus antigos colegas.    Surpreendeu-se ao vê-los em roda, animados, 
junto aos estudantes que haviam conhecido horas antes. De volta à sala de aula, a professora passou uma tarefa em 
grupo. Lilico caiu com o japonês, a menina gaúcha, o mulato e o grandalhão. Começaram a conversar cheios de cautela, 
mas paulatinamente foram se sol-tando, a ponto de, ao fim do exercício, parecer que se conheciam há anos.   Lilico 
descobriu que o japo-nês não era nerd, não: era ótimo em Matemática, mas tinha dificuldade em Português.    A gaúcha, 
que lhe parecera tão metida, era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azuis. O mulato era um caiçara 
responsável, ajudava o pai desde criança e prometeu ensinar a todos os segredos de uma boa pescaria. O grandalhão 
não tinha nada de bobo. Raciocinava rapidamente e, com aquele tamanho, seria legal jogar basquete no time dele. Lilico 
descobriu mais.  Inclusive que o haviam achado mal-humorado quando ele se apresentara, mas já não pensavam assim. 
Então, mirou uma menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos. Sim, 
justamente porque e-ram diferentes havia encanto nas pessoas. Se ele descobria aquilo no primeiro dia de aula, quantas 
des-cobertas não haveria de fazer no ano inteiro? E, como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se 
desenhou novamente no rosto de Lilico. 

CARRASCOZA, João Anzanello. A lição inesperada. Nova Escola, São Paulo, vol.2. 2004. p. 22-23. outubro 2004 

 
VOCABULÁRIO: 
1 – Caiçara - pescador que vive na praia. 
2 – Latejando - pulsando. 
3 – Nerd - inteligente, estudioso, porém com tendência a um isolamento social. 
4 – Paulatinamente - aos poucos. 

  
1) O sorriso que iluminava o rosto de Lilico apagou-se porque: 

a) “... a professora pediu que cada aluno se apresentasse.” (linhas 9 – 10) 
b) “Sentia-se como um peixe de volta ao mar.” (linhas 6 –7) 
c) “Encontrou lá só gente estranha...” (linha 8) 
d) “... nem dormiu direito.” (linha 1) 
e) “A professora? Tão diferente das que ele conhecera...” (linha 16) 

 
2) A alternativa que NÃO contém a primeira impressão que Lilico tem de seus companheiros é 

a) menino pescador – responsável. 
b) menino japonês – “nerd”. 
c) menina gaúcha – arrogante. 

d) menina de sítio – bicho do mato. 
e) menino grandalhão – bobo. 

 
3) A Oração em destaque é: 
Ele não conversa mais comigo, portanto, vou ignorá-lo também. 

a) oração coordenada sindética aditiva 

b) oração coordenada sindética 

adversativa 

c) oração coordenada sindética explicativa 

d) oração coordenada sindética alternativa 

e) oração coordenada sindética conclusiva 

 
4) Ao procurar seus antigos colegas, Lilico surpreendeu-se porque eles estavam 
 a) agitados.   b) dispersos.  c) confusos.  d) irônicos.  e) 

enturmados. 
 
5) A única oração que pode ser classificada como oração coordenada sindética alternativa é: 

a) Não vou comer pizza, nem tomar refrigerante. 
b) Eu queria viajar, mas tenho que trabalhar. 
c) Previna-se, use camisinha. 

d) Irei de ônibus ou pegarei um táxi. 
e) Estou doente, por isso, não ire trabalhar. 

 
6) “...daquele burburinho à beira do portão.” (linha 6) 
 Um antônimo da palavra em destaque é 
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 a) sussurro.   b) silêncio.  c) desordem.  d) rumor.  e) 

barulho. 

7) Classifique as orações subordinadas adjetivas: 
(1) restritivas 
(2) explicativas 
 
a) (   ) As estradas que descem para o litoral foram interditadas. 
b) (   ) O filme, a que me refiro, não está em cartaz. 
c) (   ) Os professores que se reuniram hoje vão divulgar a nota. 
d) (   ) Vi uma mulher, cujo rosto não me é estranho. 
e) (   ) Esse escritor, que mora em Brasília, lançou um novo livro. 

 
8) “... pareceu-lhe fria e arrogante.” (linha 12). De acordo com o texto, os adjetivos acima têm, respectivamente, o 

significado de 
a) rude e covarde. 
b) orgulhosa e cruel. 
c) vigorosa e humilde. 
d) friorenta e atrevida. 
e) insensível e insolente. 

 
9) Use E para questões adjetivas explicativas e R para restritivas. 

a) (   ) Aqui há brinquedos que fascinam. 
b) (   ) Aplaudimos o cantor, que foi premiado. 
c) (   ) A casa, onde nasci, foi reformada. 
d) (   ) A rua, onde caí, vive deserta. 
e) (   ) Pedro, que é muito agitado, derrubou a jarra. 

 
10) “A gaúcha, que lhe parecera tão metida, era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azuis.” (linhas 

22 – 23) 
O trecho acima expressa: 
a) desapontamento. 
b) audácia. 
c) carinho. 
d) humilhação. 
e) pretensão. 

 


