
 

ROTEIRO DE ESTUDO E EXERCÍCIOS PARA A RECUPERAÇÃO EM PORTUGUÊS – LIDIANE 

 

 OBJETIVO: Este roteiro tem por objetivo orientar seus estudos, para que possa ter uma visão mais ampla das 
questões da avaliação. 

A seguir, apresento os conteúdos que serão abordados na avaliação de Português.  

 

CONTEÚDOS: 

 Interpretação e análise de texto. 
 Verbo.  
 Advérbio. 
 Pronome. 

 
 

BONS ESTUDOS! 

 

► Leia os textos l, ll e lll e assinale uma única alternativa em cada uma das questões a seguir (1 a 4). 

TEXTO 01  

 

 

ATENÇÃO! Todo o conteúdo cobrado está nos 

livros 02 e 03  e no caderno de Língua Portuguesa. 



TEXTO 02 

O coelhinho de orelhas azuis 
 

Era uma vez um coelhinho que tinha as orelhas azuis da cor do céu. Quando reparou que os outros coelhos 

não tinham as orelhas da mesma cor, ficou muito envergonhado. Deixou de brincar com eles e preferiu estar sozinho. 

O único amigo que tinha era a lua que aparecia no céu à noite. O coelhinho contou-lhe toda a sua tristeza, 

mas a lua nunca lhe respondia. 

O coelhinho decidiu sair dali e procurar um sítio onde ninguém o conhecesse. 

Contudo, para onde quer que fosse, todos ficavam admirados com as suas orelhas azuis e riam-se dele. 

―O meu lugar não é aqui, e a culpa é das minhas orelhas azuis.‖ 

Um dia, ao passar em frente de uma casa, encontrou no chão o chapéu de um limpa-chaminés. 

―É exatamente disto de que estou a precisar!‖, pensou o coelhinho. E escondeu as orelhas por baixo do 

chapéu. 

Aprendeu a subir às chaminés, a trabalhar com a vassoura e a limpar os fogões. 

— Agora pertenço à corporação dos limpa-chaminés — disse o coelhinho. 

Mas, certo dia, o chapéu ficou-lhe preso na chaminé e os outros limpa-chaminés viram as suas orelhas azuis. 

Começaram imediatamente a rir e a gritar: 

— Não és um limpa-chaminés a sério! 

O coelhinho, cheio de vergonha, fugiu dali a correr cheio de vergonha e só a lua o acompanhou. 

Depois, encontrou um chapéu de cozinheiro em frente de um restaurante. 

―É exatamente disto de que estou a precisar!‖, pensou o coelhinho. E escondeu as orelhas por baixo do 

chapéu de cozinheiro. 

Aprendeu a manusear uma sertã, a cozinhar legumes e a assar carne. 

— Agora faço parte da corporação dos cozinheiros — disse o coelhinho. 

Mas, certo dia, o chapéu voou-lhe para a sopa e os outros cozinheiros viram as suas orelhas azuis. 

Começaram então a rir e a gritar: 

— Tu não és um cozinheiro a sério! 

O coelhinho, cheio de vergonha, fugiu dali a correr e só a lua o acompanhou. 

Em frente de uma casa, encontrou um chapéu de jardineiro. 

―É exatamente disto que estou a precisar!‖, pensou o coelhinho. E escondeu as orelhas por baixo do chapéu 

de jardineiro. 

Aprendeu a cavar, a plantar árvores e a cuidar de flores. 

— Agora pertenço à corporação dos jardineiros — disse o coelhinho. 

Mas, num certo dia, uma forte rajada de vento arrancou-lhe o chapéu da cabeça e os outros jardineiros viram 

as suas orelhas azuis. Começaram imediatamente a rir e a gritar: 

— Tu não és um jardineiro a sério! 

O coelhinho, cheio de vergonha, fugiu dali a correr e só a lua o acompanhou. 

Ao passar diante de um circo, encontrou o chapéu de um palhaço. 

―É exatamente disso de que estou a precisar!‖, pensou o coelhinho. E escondeu as suas orelhas por baixo do 

chapéu de palhaço. 

No circo aprendeu a tropeçar nos próprios pés e a fazer caretas. 

— Agora pertenço à corporação dos palhaços — disse o coelhinho. 

Até que um dia, um macaco lhe roubou o chapéu da cabeça e os outros palhaços viram as suas orelhas 

azuis. Começaram a rir e a gritar: 

— Tu não és um palhaço a sério! 

O coelhinho, cheio de vergonha, fugiu dali a correr e só a lua o acompanhou. 

Certa vez encontrou, debaixo de uma ponte, o chapéu de um vagabundo. 

―É exatamente disto de que estou a precisar!‖, pensou o coelhinho. E escondeu as orelhas por baixo do 

chapéu de vagabundo. 

Aprendeu a ser preguiçoso, a deitar-se à sombra, e a sonhar durante o dia. 

— Agora faço parte da corporação dos vagabundos. 

Mas, certo dia, o rio levou-lhe o chapéu e os outros vagabundos viram as suas orelhas azuis. 



— Tu não és um vagabundo a sério! 

Então o coelhinho não quis fugir nem usar mais nenhum chapéu. Sentou-se à beira de um regato no meio de 

um bosque. 

— Não sou um limpa-chaminés a sério, nem um cozinheiro, nem um jardineiro, nem um palhaço, e também 

não sou um vagabundo. Afinal, o que sou eu? 

Nesse momento, a lua apareceu no céu e transformou o regato num espelho. Aí, o coelhinho descobriu outro 

coelhinho, ele mesmo. E o coelho tinha orelhas azuis. Quanto mais olhava para si à luz da lua, mais gostava 

daquelas orelhas, das suas orelhas. 

Até que, de repente, descobriu: a culpa da sua infelicidade não eram as orelhas, mas sim o fato de ter sentido 

vergonha delas. 

O coelhinho desatou a correr, e só a lua o acompanhava. Pelo caminho, encontrou os vagabundos, os 

palhaços, os jardineiros, os cozinheiros e os limpa-chaminés. A todos mostrou, com orgulho, as suas orelhas azuis e 

ninguém pensou em rir-se delas. 

O coelhinho ficou contente com tudo o que tinha aprendido: a subir à chaminé, a trabalhar com a vassoura, a 

limpar fogões, a segurar uma sertã, a cozinhar legumes, a assar carne, a cavar a terra, a plantar árvores, a cuidar de 

flores, a tocar trompete, a tropeçar nos próprios pés, a fazer caretas, a preguiçar, a deitar-se à sombra e a sonhar. 

Max Bolliger 
S Risefäscht 

Aarau, AT Verlag, 1990 
Texto adaptado 

 

TEXTO 03 

 

 



 

 

 

 

 



Questão 01 – Em relação ao texto l, Educar a criança com valores. A Tolerância, assinale a alternativa correta. 

a) A tolerância tem um papel muito importante apenas nas relações infantis. 

b) A criança deve aprender a ser respeitosa em relação à diversidade. 

c) A tolerância está presente na convivência com as outras crianças quando conhecem as diferentes culturas. 

d) As crianças não precisam compreender que a diversidade existe e que torna possível a convivência em grupo. 

e) Somente as pessoas mais velhas podem ser tolerantes. 

 

Questão 02 – Em relação ao texto ll, O coelhinho de orelhas azuis, assinale a alternativa correta. 

a) A lua, com sua luz, ao transformar o regato num espelho, possibilitou ao coelhinho descobrir a si mesmo. 

b) A lua era um dos amigos do coelhinho  de orelhas azuis. 

c) No decorrer de toda a história, o coelhinho vai se conscientizando de sua diferença. 

d) A convivência das personagens com o coelhinho demonstra uma integração sempre harmoniosa e que não 

depende de suas características. 

e) O coelhinho não era vergonhoso e via na lua sua eterna companheira. 

 

Questão 03 – Em relação ao texto l, Educar a criança com valores. A Tolerância, e ao texto ll, O coelhinho de orelhas 

azuis, pode-se afirmar que: 

a) O texto l, apesar de apresentar o conceito de tolerância, não o exemplifica. 

b) O texto ll dialoga com o texto l ao mostrar que, no dia-a-dia, a tolerância é importante nas relações entre os seres. 

c) No texto ll, a personagem principal vence a intolerância a partir da aceitação do outro. 

d) Nos textos l e ll, a personagem principal convive com a intolerância. 

e) Os textos l e ll mostram que é muito fácil ser tolerante, basta querer. 

 

Questão 04 – Com relação aos textos l, Educar a criança com valores. A Tolerância, ll, O coelhinho de orelhas azuis, 
e lll, Turma da Mônica em: Dorinha, a nova amiguinha, é correto afirmar que: 

a) Os textos l, ll e ll chamam a atenção do leitor para a importância de conviver com as diferenças. 

b) Os textos ll e lll apresentam personagens com a mesma deficiência. 

c) Os textos l e ll pertencem ao mesmo gênero textual. 

d) Os textos l, ll e ll narram uma história baseada em fatos da realidade. 

 

Questão 05 – Observe as palavras ou expressões destacadas nos trechos abaixo. 

l – ―Quando reparou que os coelhos não tinham as orelhas da mesma cor, ficou muito envergonhado.‖ 

ll – ―O único amigo que tinha era a lua que aparecia no céu à noite.‖ 

lll – ―O coelhinho, cheio de vergonha, fugiu dali correndo e só a lua o acompanhou. 

 

► Assinale a alternativa que apresenta o sentido expresso por esses termos na ordem em que aparecem. 

a) modo – tempo – companhia. 

b) intensidade – tempo – lugar. 

c) tempo – companhia – lugar. 

d) intensidade – companhia – modo. 

e) intensidade – tempo – afirmação. 

 

 
 



Questão 06 – Leia os trechos abaixo. 

I. ―O único amigo que tinha era a lua que aparecia no céu à noite. O coelhinho contou-lhe toda a sua tristeza, mas a 

lua nunca lhe respondia.‖ 

II. ―Ao passar diante de um circo, encontrou o chapéu de um palhaço.‖ 

III. ―É exatamente disso de que estou a precisar!‖, pensou o coelhinho. E escondeu as suas orelhas por baixo do 

chapéu de palhaço.‖ 

IV. ―Até que, de repente, descobriu: a culpa da sua infelicidade não eram as orelhas, mas sim o fato de ter sentido 

vergonha delas.‖ 

► A quais palavras ou expressões os termos destacados retomam? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Questão 07- Leia a tirinha. 

 

A locução sabe jogar pode ser substituída por que forma verbal? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
► Leia o cartum para responder as questões 08 e 09. 

 

  

 

 



Questão 08 – O cartunista, com esses quadrinhos, faz uma crítica ao comportamento humano. O que, na sua opinião, 

ele critica exatamente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 09 – O verbo amar está conjugado no tempo presente do modo indicativo, ou seja, indica a ação de modo 

certo, exato, preciso. Agora continue conjugando esse verbo nos pretéritos: perfeito e imperfeito e futuro do presente 

do modo indicativo.  

 Pretérito Perfeito Pretérito Imperfeito Futuro do Presente 

EU    

TU    

ELE    

NÓS    

VÓS    

ELES    

 

Questão 10 – Leia. 

 

► Por que Hagar usou o pronome aquilo no terceiro quadrinho? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


