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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/ Ortografia/Orações subordinadas e 
coordenadas/Períodos simples e compostos 

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 
grupo do 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 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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1-Leia os textos I e II a seguir e responda ao item 1. ( 5 pts.) 

Texto I: 

 Sem proteção, jovens enfrentam mal a acne, mostra pesquisa “Transtorno”. Presente na vida da maioria 
dos adolescentes e jovens, a acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente no que diz respeito 
ao melhor modo de se livrar dela. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos 
contra a Acne (Cucas), uma parceria do laboratório Roche e da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD): 
Foram entrevistados 9273 estudantes, entre 11 e 19 anos, em colégios particulares de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Pará, Paraná, Alagoas, Ceará e Sergipe, dentre os quais 7623 
(82%) disseram ter espinhas. O levantamento evidenciou que 64% desses entrevistados nunca foram ao 
médico em busca de tratamento para espinhas. “Apesar de não ser uma doença grave, a acne compromete a 
aparência e pode gerar muitas dificuldades ligadas à autoestima e à sociabilidade”, diz o dermatologista 
Samuel Henrique Mandelbaum, presidente da SBD de São Paulo. Outros 43% dos entrevistados disseram ter 
comprado produtos para a acne sem consultar o dermatologista - as pomadas, automedicação mais 
frequente, além de não resolverem o problema, podem agravá-lo, já que possuem componentes oleosos que 
entopem os poros. (...)          Fernanda Colavitti  

 

Texto II: 

 Perda de Tempo  

 Os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios de 
acne. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia; 21% usam pomadas e cremes convencionais; 5% fazem 
limpeza de pele; 3% usam hidratante; 2% evitam simplesmente tocar no local; 2% usam sabonete neutro.  

                                       Fonte: COLAVITTI, Fernanda – Revista Veja/ outubro / 2001 - p. 138.  

                                             Disponível: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/8_portugues.pdf 

 

Comparando os dois textos, percebe-se que eles são:  

 A. (    ) semelhantes. B. (    ) divergentes. C. (    ) contrários. D. (    ) complementares 

 

2- Leia os textos I e II a seguir e responda ao item 2: ( 10 pts.) 

 Texto I: Namoro Desmanchado 

 Já não tenho namorada e nem ligo para isso; é melhor ficar sozinho, namorar só dá enguiço. Eu conheço 
meus colegas, sei que vão argumentar que, para não ser mais criança, é preciso namorar. Mas a outra só 
gostava de conversa e de passeio e queria que eu ficasse de mãos dadas no recreio. E ali, sentado e quieto 
no recreio da escola, de mãos dadas feito bobo, vendo a turma jogar bola. Gosto mesmo é de brincar, faça 
chuva ou faça sol, namorar não quero mais. Eu prefiro o futebol.     Pedro Bandeira  

 

Texto II: A namorada 

  Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era 
uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pichava a pedra no quintal da casa 
dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória! Mas, por vezes, o bilhete enganchava 
nos galhos da goiabeira, e então era agonia. No tempo do onça, era assim.  

Manoel de Barros  Fonte: Tratado geral das grandezas do ínfimo, Editora Record - Rio de Janeiro, 2001, pág. 17.  

 

 Em relação aos textos em estudo, pode-se afirmar que: 

  A. (    ) no Texto I, o personagem nunca namorou porque “acha melhor ficar sozinho”, enquanto, no Texto 
II, o personagem fazia qualquer coisa pela namorada  

 B. (   ) no Texto I, aborda-se o namoro na infância, enquanto, no texto II, fala-se que namorar é só para 
adultos.  

 C. (    ) o Texto I trata do namoro de antigamente, já o texto II fala da atualidade.  

 D. (    ) o Texto I e o Texto II falam de namoro com pontos de vista diferentes. 

 

3- Estão corretamente empregadas as palavras na frase: ( 5 pts.) 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário. 
b) Ele agiu com muita descrição. 
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição. 
d) Ele cantou uma área belíssima. 
e) Utilizamos as salas com exatidão. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/8_portugues.pdf
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4- Assinale a opção com que a palavra está incorretamente grafada: ( 5 pts.) 
a) duquesa       b) magestade    c) gorjeta       d) francês     e) estupidez 
 
5- Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda não se escreve com a mesma letra 
sublinhada na primeira é: ( 5 pts.) 

a) vez / reve___ar.   
b) propôs / pu__ eram.   

c) atrás / retra __ ado.   
d) cafezinho/ blu __ inha   

e) esvaziar / e___ tender.

 
6- As orações sublinhadas são, respectivamente: ( 10 pts.)  Deduzo que a encomenda ainda não chegou. 
                                                                                                É claro que vamos viajar nas férias. 

a) (    ) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta; Oração Subordinada Substantiva Apositiva. 
b) (    ) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva; Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 
c) (    ) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta; Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
d) (    ) Oração Subordinada Substantiva Predicativa; Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 
e) (    ) Oração Subordinada Substantiva Apositiva; Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

 
7- Assinale um X nas alternativas que apresentam orações subordinadas em destaque: ( 5 pts.) 

a) (     ) Ela afirmou que concordava com a decisão. 
b) (      ) Entreguei a tarefa e fui embora. 
c) (      ) Estudou bastante, portanto foi aprovado no concurso. 
d) (      ) Confirmaram que ele estaria aqui hoje. 

 
8- Assinale as alternativas corretas quanto às relações coesivas estabelecidas pelas conjunções em destaque  
no período composto: ( 5 pts.) 

a) ( ) Ele é inteligente e estuda muito. - Sentido aditivo 
b) ( ) Ele é inteligente, mas estuda muito. - Sentido conclusivo. 
c) ( ) Ele é inteligente, logo estuda muito. - Sentido adversativo 
d) ( ) Ele é inteligente, porque estuda muito. - Sentido explicativo 

 
9-Explique a concordância dos verbos destacados nas frases a seguir: ( 10 pts.) 
 a) Seremos nós quem fará o trabalho. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 b) Foram os alunos que deram a ideia ao coordenador da escola. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
10- Classifique os períodos em simples ou composto, informando também o número de orações: ( 10 pts.) 
 Abra as janelas para melhorar a visão da casa do vizinho. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 Evite tocar os olhos, a boca e o nariz após o contato com superfícies. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 Cubra a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
  
 Mantenha hábitos saudáveis: coma bem, durma bem, pratique exercícios regularmente. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
              

Bom trabalho! 


