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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: 

Leitura e Interpretação 

Sintagma Verbal, Ortografia Izar, Modos e tempos verbais, 
Acentuação de Ter e Vir e seus derivados 

Data que foi postado o trabalho 09/10/2020 

Data limite para entrega do trabalho                                        13/10/2020 

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

OBSERVAÇOES 
Qualquer dúvida entrar em contato com o zap da 
professora. 

 
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): Claudia 

3° Bimestre -09 /10/2020 

GABARITO 
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 1-Faça a leitura dos quadrinhos e responda: (6 pts.) 
 

 
 
a)O que foi retratado nos quadrinhos? Uma conversa sobre doação de roupas. 
 
b) Por que não aceitaram a doação? Porque acharam as roupas de péssima qualidade. 
 
c) Dê um título criativo para os quadrinhos: PESSOAL 
 
2- Existem fatos acontecendo com o nosso planeta, que tem deixado nosso noticiário repleto de informações  
 
     bem tristes. Relacione os quadrinhos abaixo com a situação atual e diga sobre o que estamos falando:  
     (4 pts.) 
 

 
_ ...e quando dei por mim, havia fogo por todos os lados, e então...puf! 

_... eu morri! Foi um acidente horrível! 
_ E você amiguinho? Como você morreu? 
_ Do mesmo jeito.... Mas, no meu caso não foi acidente nenhum! 
 
Desmatamento e queimadas. Esse mal assombra nosso país. Há florestas e florestas ardendo e além do 
prejuízo aos humanos, aos animais e a plantação há uma projeção internacional ruim. 
 
 3- O que a Magali quis dizer com a fala dela, no quadrinho abaixo? ( 5 pts.) 

 
Que ela comeria toda a pipoca que sobrasse no carrinho. 
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4- Assinale V, se a afirmação for verdadeira ou F, se for falsa: ( 5 pts.) 
 
Um sintagma verbal: 
 
(  V   ) pode ser constituído apenas pelo núcleo.      (  F     ) geralmente forma o sujeito 
 
( V    ) forma o predicado.           (  V      ) tem o núcleo constituído por um verbo. 
 
5- Reescreva as frases a seguir no plural e indique o núcleo do sintagma verbal: (10 pts.) 
 
a)O porteiro sujou a garagem.  
 
     Os porteiros sujaram as garagens( ou sujaram a garagem) - sujaram 
 
b) Essa garota leu todo o livro. 
Essas garotas leram todo o livro/leram todos os livros. - leram 
 
6- Em que modo verbal se encontram os verbos em destaque? (5 pts.) 

 
a)Se o professor viesse logo, eu falaria com ele.  Modo Subjuntivo 
 
b) Por favor, sente-se direito, menina! Modo Imperativo 
 
7-Qual a diferença entre o verbo estar conjugado nos tempos abaixo? (10 pts.) 
 
 Pretérito-mais-que-perfeito: Exprime um fato ocorrido antes de outro fato no passado. 

 
 Pretérito Perfeito: Trata-se de um fato ocorrido e finalizado no passado. 

 
8-Em que circunstâncias as vírgulas foram usadas incorretamente? ( 5 pts.) 
 
a) A chuva caiu fortemente. (  X   )     A chuva, caiu fortemente. (       ) 

 
b) O menino, anda devagar. (     )     O menino anda devagar. (   X    ) 
 
9- Forme verbos a partir das palavras a seguir: (10 pts.) 
 
a) oficial:  oficializar        c) dar o aviso: avisar 
 
b) normal: normalizar     d) dar prioridade: priorizar 

 

10) Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: (10 pts.) 
 
Às vezes, as ideias não me _____________, ou _______________ muito numerosas. 
 
Todos ____________________ as necessidades locais, mas poucos _______________ auxiliar. 
 
a) veem, vêm, vêm, veem. 

 
b) vêm, vêm, veem, vêm. 

 
c) vêm, vêm, vêm, vêm. 
 
d) veem, veem, veem, vêem. 

 

                                                                Bom Trabalho!! 
 


