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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Português 

Quantidade de Questões 10 

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

Colocação pronominal  

hipônimo \ hiperônimo 

Interpretação 

Data que foi postado o trabalho 09/10 

Data limite para entrega do trabalho 16/10 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professoraadrianaresende3@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 
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TEXTO I 
 O Pequeno Príncipe é um texto escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. A história narra a viagem de um 
principezinho que sai do asteroide onde mora – o B612 – e acaba chegando à Terra. Aqui ele aprende o que é a 
amizade. A obra é reconhecida internacionalmente e já foi adaptada para quadrinhos, tevê, cinema e teatro. 
  A VIAGEM 

O Pequeno Príncipe  
Resolveu, enfim, partir  
Avistou pássaros selvagens  
Que passavam por ali  
Precisava ir embora  
Para tentar se descobrir. 
 
Na manhã da partida  
Pôs o planeta em ordem  
Revolveu os seus vulcões  
Para não causar desordem  
Revolvidos queimam lentos  
Espero que não acordem. 
 
O principezinho arrancou  
Rebentos de baobá  
Julgava ele sozinho  
Que nunca iria voltar  
Um pouco de melancolia  

Era visto em seu pesar. 
 
Regou sua flor lentamente  
Com vontade de chorar  
Dispôs-se perante ela  
A redoma colocar  
Quem sabe se o frio da noite  
Não a iria resfriar. 
 
Adeus, disse ele à flor  
Mas não obteve resposta  
Repetiu o seu adeus  
Como quem bate na porta  
Escutou a flor tossindo  
Parecia indisposta. 
 
Eu fui contigo tola  
E te peço, enfim, perdão  
Trata de ser feliz, amigo  

Cuida desse coração  
A culpa foi toda minha  
Por te causar aflição. 
[...]  
 
Vai agora, meu bem  
Não demores tanto assim  
Flor quando sente saudade  
Entristece o jardim  
Leva minha amizade  
Esta nunca vai ter fim. 
Vai, pois seria crueldade  
Ao partir me veres chorar  
Pode parecer orvalho  
Mas são lágrimas a rolar  
E se um dia tu voltares  
É aqui que vou estar. 

 
LIMEIRA, J. O Pequeno Príncipe em cordel.  Recife:  Carpe Diem Edições e Produções Ltda, 2015, p. 66-69. 

1) Uma das causas de o pequeno príncipe partir foi que 
 (a) ele estava preocupado com os baobás.    (d) seu planeta estava em desordem. 
 (b) pássaros selvagens passavam por ali.    (e) sua flor o deixou infeliz e aflito. 
 (c) sua flor foi tola e indiferente com ele. 
 
2) Na segunda estrofe (linhas 7-12), o pequeno príncipe revolve seus vulcões, isto é, cava e mistura a terra. Ele faz isso 

para que os vulcões 
(a) permaneçam sem erupção.    (d) continuem apagados. 
(b) se extingam rapidamente.     (e) entrem em atividade. 
(c) diminuam de tamanho. 

 
3) Na quinta estrofe (linhas 25-30), os versos “Repetiu o seu adeus/ Como quem bate na porta” expressam, em 

linguagem figurada, que  
(a) a rosa maltratou o pequeno príncipe.    (d) o pequeno príncipe insistiu em se despedir da rosa.  
(b) o pequeno príncipe não conseguiu se despedir da rosa.  (e) a rosa continuou a ignorar o pequeno príncipe. 
(c) o pequeno príncipe suplicou a atenção da rosa. 

 
4) Releia os versos: “Leva minha amizade Esta nunca vai ter fim”. (linhas 41-42) 
 A palavra que tem sentido contrário ao do trecho destacado é  
 (a) infinita.   (b) definida.   (c) limitada.  (d) inacabada.   (e) permanente. 
 
5) Relacione. 
 ( 1 ) Próclise   (   ) Não se esqueça de mim. 
 ( 2 ) Mesóclise   (   ) Quando se ofendem por nada. 
 ( 3 ) Ênclise   (   ) Vou-me embora agora mesmo. 

(   ) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz mundial. 
(   ) Recusou a proposta, fazendo-se de desentendido. 

 
6) Classifique a colocação pronominal das seguintes frases em próclise, ênclise e mesóclise: 
A) Entregar-te-ei os documentos hoje. 
________________________________________________________________________________________________ 
B) Não me ofertaste flores ontem. 
________________________________________________________________________________________________ 
C) Não me faça perder sua confiança. 
________________________________________________________________________________________________ 
D) Alistou-se no Exército para realizar um sonho. 
________________________________________________________________________________________________ 
E) Abraçar-lhe-ia agora, mas estou molhado. 
________________________________________________________________________________________________ 
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Texto II 
O Pequeno Príncipe 
– Bom dia – disse a raposa. 
 – Bom dia – respondeu polidamente o pequeno príncipe, que se voltou, mas não viu ninguém. – Eu estou aqui – disse a 
voz, debaixo da macieira. 
 – Quem é você? – perguntou o pequeno príncipe. – É muito bonita.  
– Sou uma raposa – disse a raposa.  
– Vem brincar comigo – disse o príncipe. – Estou muito triste.  
– Não posso brincar com você – respondeu a raposa. – Ninguém me cativou ainda. 
 – Ah, desculpe – disse o príncipe.  
Mas, depois de refletir, acrescentou:  
 – O que significa “cativar”?  
 – Você não é daqui – disse a raposa. – Que anda procurando? 
 – Eu procuro as pessoas – disse o pequeno príncipe.  – Mas o que quer dizer “cativar”? 
 – As pessoas – disse a raposa – Para mim, você é um menino igualzinho a cem mil outros meninos. E eu não preciso 
de você. E você tampouco precisa de mim. Não sou para você mais que uma raposa, igual a cem mil outras raposas. 
Mas, se você me cativar, passamos a ter necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo e eu serei 
única no mundo para você... 
 – Estou começando a entender – disse o pequeno príncipe. Existe uma flor... creio que ela me cativou.  
É possível – disse a raposa. – Na Terra, a gente vê todo tipo de coisas... 
 – Não, não foi na Terra – disse o pequeno príncipe.  
A raposa pareceu intrigada. 
 – Em outro planeta? 
 – Sim. 
 – Há caçadores nesse outro planeta? 
 – Não. 
 – Isso é bom... E há galinhas? 
 – Não. 
 – Nada é perfeito – suspirou a raposa.  
Mas logo retomou seu raciocínio: 
 – Minha vida é monótona. Eu caço galinhas, os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens 
se parecem também. Isso me aborrece um pouco. Mas, se você me cativar, minha vida se iluminará. Identificarei o 
barulho de seus passos, que será diferente de todos os outros. Esses outros me farão meter-me num buraco. Os seus 
me chamarão para fora dele, como se fosse música. E depois, olhe. Está vendo lá longe os campos de trigo? Não como 
pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me dizem nada. E isso é triste! Mas você tem cabelos dourados. 
Por isso, será maravilhoso quando você me cativar! O trigo, que é dourado, me fará lembrar de você. E amarei ouvir o 
vento nos trigais...  
A raposa se calou e olhou demoradamente para o pequeno príncipe. 
 – Por favor, me cativa!... – Pediu ela.  

CERISIER, Alban; LACROIX, Delphine. A bela história do pequeno príncipe. Textos reunidos. Trad. Maria Helena Rouanet; Ferreira Gullar. Rio de Janeiro: Agir, 2013. p. 141-143. 

 
7) Em seu diálogo com o pequeno príncipe, a raposa diz que  

A) ama ouvir o vento passando nos trigais.   D) acha o gosto do pão muito ruim.  
B) adora o som dos passos do príncipe.   E) gosta da cor dourada do trigo. 
C) considera o trigo como algo inútil. 

 
8) Na construção da coesão textual, a relação entre hiperônimos e hipônimos é fundamental, pois contribuem para a 

retomada de sentido no texto. Marque com (1) as palavras que no texto funcionam como hiperônimos e com (2) as 
que funcionam como hipônimos. 

 a) (   ) cachorro  b) (   ) frutas   c) (   ) papagaio   d) (   ) animais 
 
 Assinale a sequência correta: 
 a) 2,2,1,1   b) 1,2,1,2  c) 1,1,2,1  d) 2,1,1,2  e) 2,1,2,1 
 
9) Complete as frases com os hiperônimos dispostos abaixo: 
 
 Eletrodoméstico, veículo, bebida, mamífero, imóvel 
 
Há grande preferência pelo vinho Prosecco, pois a __________ tem um sabor agradável. 
Ele ia adquirir um apartamento, mas o _____________ estava hipotecado. 
Hoje, quem abre crediário para quitar uma televisão em seis vezes, leva o ______________, mas desembolsa o 
equivalente a dois. 
A baleia apareceu morta, ontem, a dois quilômetros daqui, mas o ______________ foi visto boiando, terça-feira, perto da 
Ilha Grande. 
Vários automóveis foram arrastados pela correnteza. Alguns ____________ foram encontrados muito longe. 
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10) Leia o verbete de dicionário abaixo. 
 CATIVAR1. tornar(-se) cativo; prender(-se) física ou moralmente a; sujeitar(-se) <os primeiros exploradores do Brasil 
cativaram índios e animais> <pretendia cativar a fé à razão> <cativou-se à influência do mestre> 2. guardar em seu 
poder; reter, conservar <seus olhos cativavam a luz da manhã> 3. obter a simpatia ou o amor de; seduzir; atrair 
<procurou cativar a tia com pequenos favores> 4. ficar encantado com; enamorar-se, apaixonar-se <cativou-se da irmã 
do amigo>   HOUAISS, Dicionário eletrônico. (Adaptado.)  
 O pequeno príncipe pergunta à raposa sobre o significado de “cativar”. Como resposta, ela diz “criar laços” (linha 18). 
 Considerando os diversos significados apresentados no verbete, identifique aqueles que se assemelham à resposta 
dada. 
 (a) 1 e 2.   (b)1 e 3.   (c) 2 e 3.  (d)2 e 4.   (e) 3 e 4. 

 

 


