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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/Advérbios/Locuções 
adverbiais/Classificação do Sujeito 

Data que foi postado o trabalho 09/10/2020 

Data limite para entrega do trabalho                                       14/10/2020 

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

OBSERVAÇOES 
Qualquer dúvida entrar em contato com a professora pelo 
zap do grupo. 

 
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/Daniele 

3° Bimestre- 09 /10/2020 

GABARITO 
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1- Leia o texto e responda às questões a seguir. Declaração Universal dos Direitos Humanos 

    A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum 
a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto 
entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
Fragmento adaptado. 

Artigo 1º 
   Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e 
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

 Artigo 2º 
   Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem 
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

   Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país 
ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo 
próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

Artigo 3º 
   Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 4º 
   Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em 
todas as suas formas. 

Artigo 5º 
   Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. (…) 

                                                                   Disponível em: httpp://www.direitoshumanos.usp.br 

1- Esse texto tem a função de: (5 pts.) 

a) informar sobre os direitos de alguns cidadãos. 

b) mostrar que a maioria da população brasileira é beneficiada por uma lei. 

c) orientar as pessoas quanto aos seus direitos. 

d) defender alguns direitos, mesmo que não sejam essenciais ao ser humano. 

e) revelar às pessoas o direito que algumas delas possuem. 

2-A “Declaração Universal dos Direitos Humanos” é um documento que objetiva: (5 pts.) 

a) estabelecer que todos os seres humanos tenham os mesmos direitos. 

b) esclarecer sobre o preconceito racial e religioso no mundo. 

c) organizar as leis econômicas, sociais e culturais do Brasil. 

d) garantir os direitos dos cidadãos brasileiros, apenas. 
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3- Em – “A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos…” – temos, 
respectivamente: (5 pts.) 

a) sujeito oculto e predicado verbal. 

b) sujeito composto e predicado verbal. 

c) sujeito composto e predicado nominal. 

d) sujeito simples e predicado nominal. 

e) sujeito simples e predicado verbal. 

4-Leia o texto a seguir e responda às questões. (5 pts.) 

                           

No segundo quadrinho, Chico Bento diz “Hum… Zé da Roça!”. A palavra “Hum” indica:  

a) irritação.   b) dúvida.    c) raiva.    d) curiosidade    e) medo. 

 

 5-Na fala: “tem creme pras mão?” fica implícito que a personagem: (5 pts.) 

a)quer comprar creme, porque está com as mãos ásperas. 

b)está comprando creme para a mãe. 

c)entendeu que sua mão está seja, porque Chico Bento a confundiu com Zé da roça. 

d)entendeu que Chico Bento gosta de mãos macias. 

e)Nenhuma das alternativas anteriores. 
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6-  (UFV-MG) – Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em:  ( 10 pts.) 
  
a) Ele permaneceu muito calado. 

b) Amanhã, não iremos ao cinema. 

c) O menino, ontem, cantou desafinadamente. 

d) Tranquilamente, realizou-se, hoje, o jogo. 

e) Ela falou calma e sabiamente. 

7-Em todos os advérbios terminados em “–mente”, a seguir transcritos, vê-se claramente a sua formação a  
 

partir da forma feminina do adjetivo, exceto em: (5 pts.) 
 

a) predominantemente;  b) basicamente; c) negativamente; d) diariamente; e) humanamente. 

8-Leia as locuções adjetivas abaixo e transforme-as em adjetivos: (10 pts.) 

a) Nota do Bimestre: BIMESTRAL   b) Língua de serpente: SERPENTINA 

c)Insuficiência do rim:  RENAL   d) Doença do coração: CARDÍACA 

9- Indique se as palavras destacadas são consideradas adjetivos ou advérbios: (10 pts.) 

a) Eles sempre falam sério.  ADVÉRBIO 

b) São todos homens sérios. ADJETIVO 

c) Minhas amigas andam rápido. ADVÉRBIO 

d) Os funcionários rápidos receberam prêmios. ADJETIVO 

10- Transcreva as locuções adverbiais das frases a seguir: (10 pts.) 

A) No Brasil, há muitas belezas naturais. No Brasil 

B) À noite, farei um passeio. À noite 

C) O grupo, naquele dia, terminou o trabalho .Naquele dia 

D) Com rapidez, o funcionário resolveu o problema.  Com rapidez 

                                                              Bom Trabalho! 

https://www.ufv.br/

