
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM PORTUGUÊS – BETINHA 

 

Conteúdo:  

 Análise e interpretação de texto;  

 Análise sintática (Apostila 2); 

 Variação linguística (Apostila 2); 

 Concordância (Apostila 2). 

 

Leia este poema, de Ulisses Tavares para responder às questões 1 e 2: 

 

Papai e mamãe 

Moram separados. 

Como só tenho um só coração, 

Cada um mora de um lado. 

 

 

Questão 1- Observe a oração que aparece no 1º e 2º versos do poema. 

Ao analisar essa oração sintaticamente percebe-se que: 

a) Há presença de um sujeito composto exercendo as determinações estabelecidas pelo predicado. 

b) Se a ordem dessa oração for alterada, com certeza o sujeito passará a praticar as ações estabelecidas pelos 

versos seguintes. 

c) Se dividirmos o sujeito do predicado teremos: papai, mamãe, separados como núcleos do sujeito e apenas o 

verbo morar, exercendo a função de predicado. 

d) As palavras papai, mamãe e separados são mais importantes que o verbo em uma estrutura sintática. 

e) Se a ordem dessa oração for alterada, com certeza haverá mudança de sujeito na oração. 

 

Questão 2- Observe a oração: “… Como não tenho um só coração,…” o sujeito do verbo ter é: 

a) Simples – um só coração 

b) Simples – só 

c) Simples- coração 

d) Desinencial 

e) Simples- um coração 

 

 

 

 



Questão 3- Leia com atenção o quadrinho abaixo: 

 

Analise sintaticamente as orações as orações do 1º quadrinho; destaque e classifique o sujeito e predicado.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 4- Sublinhe os núcleos dos sujeitos. Em seguida, reescreva as frases abaixo utilizando os verbos entre 

parênteses, usando um tempo do pretérito. 

a) As pulseiras de ouro escondidas no fundo do guarda-roupa (valer) muito. 

______________________________________________________________________________________________ 

b) A história dos garotos perdidos na floresta (encantar) as crianças.  

______________________________________________________________________________________________ 

c) Os dois livros da autora mineira (fazer) sucesso nas escolas.  

______________________________________________________________________________________________ 

d) Telefones celulares de alta tecnologia (mudar) a vida de muita gente. 

______________________________________________________________________________________________ 

e) Os botões pregados na blusa de renda (ser) pequeninos. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 5- Faça a concordância verbal nas orações a seguir. Use o presente do indicativo. 

a) As chuvas (causar) inundações na minha cidade. 

______________________________________________________________________________________________ 

b) (chegar) à escola todos os meses várias caixas de livros. 

______________________________________________________________________________________________ 

c) O chapéu de abas largas e flores amarelas (custar) muito caro. 

______________________________________________________________________________________________ 

d) As frutas estão murchas, por isso nem uma nem outra (fazer) bem à saúde.  

______________________________________________________________________________________________ 



e) Os cães da fazenda de José (receber) vacina contra raiva.  

______________________________________________________________________________________________ 

f) A gente (gostar) de elogios.  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 6- A concordância verbal, de acordo com a linguagem formal, está correta na frase: 

a) Haverá sempre pessoas reclamando de injustiça. 

b) Ontem haviam mais de mil pessoas na inauguração da praça.  

c) Na fazenda, existia animais doentes misturados aos sadios.  

d) No próximo domingo, haverão desfiles de Carnaval em vários bairros da cidade.   

 

O texto a seguir retrata um diálogo entre dois interlocutores: a menina Diana, que está comendo um pedaço de 

marmelo, e o irmão Doril, que examina um louva-a-deus e não presta atenção a ela. A garota inicia a conversa, 

provocando o irmão: 

 – Está direitinho um macaco em galho de pau. Doril olhou só com os olhos e revidou: 

 – Macaco é quem fala. Está até comendo banana. 

 – Marmelo é banana, besta? 

 – Não é, mas serve. Ficaram calados, cada um pensando por seu lado. Diana cuspiu mais um caroço.  

– Sabe aquele livro de história que o Mirto ganhou?  

– Que Mirto, seu. É Milllton. Mania! – Mas sabe? Eu vou ganhar um igual. Tia Jura vai mindar. 

 – Não é mindar. É me-dar. Mas não é vantagem.  

– Não é vantagem? É muita vantagem. 

 – Você já não leu o de Milton? 

 – Li, mas quero ter. Pra guardar e ler de novo. 

 – Vantagem é ganhar outro. Diferente. 

 – Deferente eu não quero. Pode não ser bom.  

– Como foi que você disse? Diz de novo?  

– Já disse uma vez, chega. 

 – Você disse deferente.  

– Foi não.  

– Foi.  

– Foi não.  

– Fooooi. 

 José J. Veiga. “Diálogo de relativa grandeza”. In: Para gostar de ler. v.8. São Paulo: Ática, 1983, p.45-6 

Questão 7- Assinale no texto as marcas de oralidade e escreva-as. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Questão 8- As personagens usam que tipo de dialeto? Que palavras indicam o uso desse dialeto?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Leia com atenção o texto e responda às questões de 9 a 10:  

LIBERDADE 
Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra LIBERDADE, pois sobre ela 

se têm escrito poemas e hinos, a ela se têm levantado estátuas e monumentos, por ela se tem até morrido com 

alegria e felicidade. 

Diz-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outrem; que 

onde não há liberdade não há pátria; que a morte é preferível à falta de liberdade; que renunciar à liberdade é 

renunciar à própria condição humana; que a liberdade é o maior bem do mundo; que a liberdade é o oposto à 

fatalidade e à escravidão; nossas bisavós gritavam "Liberdade, Igualdade e Fraternidade!”; nossos avós cantaram: 

"Ou ficar a Pátria livre/ ou morrer pelo Brasil!"; nossos pais pediam: "Liberdade! Liberdade!/ abre as asas sobre nós", 

e nós recordamos todos os dias que "o sol da liberdade em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria..." em certo 

instante. 

Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-la, combater e 

certamente morrer por ela. 

Ser livre como diria o famoso conselheiro... É não ser escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso 

coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho... Enfim, ser livre é ser 

responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado é proclamar o triunfo luminoso do espírito. (Suponho 

que seja isso.)  

Ser livre é ir mais além: é buscar outro espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da vida. É não estar 

acorrentado. É não viver obrigatoriamente entre quatro paredes. Por isso, os meninos atiram pedras e soltam 

papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o sonho das crianças deseja ir. (Às vezes, é certo, quebra alguma 

coisa, no seu percurso...)  

Os papagaios vão pelos ares até onde os meninos de outrora (muito de outrora!...) não acreditavam que se 

pudesse chegar tão simplesmente, com um fio de linha e um pouco de vento! 

...  

Acontece, porém, que um menino, para empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade dos fios elétricos e 

perdeu a vida. 

E os loucos que sonharam sair de seus pavilhões, usando a fórmula do incêndio para chegarem à liberdade, 

morreram queimados, com o mapa da Liberdade nas mãos! 

...  

São essas coisas tristes que contornam sombriamente aquele sentimento luminoso da LIBERDADE. Para 

alcançá-la estamos todos os dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar onde estão, preferem mesmo prender 

melhor suas correntes e não pensar em assunto tão ingrato. 

Mas os sonhadores vão para a frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios, como as 

crianças e os loucos. E cantando aqueles hinos, que falam de asas, de raios fúlgidos linguagem de seus 

antepassados, estranha linguagem humana, nestes andaimes dos construtores de Babel... 

 (MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho:crônicas Editora Record  Rio de Janeiro, 2002, pág. 07.) 
 



Questão 9- O texto afirma que 

a) a escravidão depende das escolhas das pessoas. 

b) a liberdade de um acaba onde começa a liberdade de outrem. 

c) as criaturas combatem a liberdade com entusiasmo juvenil. 

d) os sentimentos sombrios deslumbram a liberdade. 

 

Questão 10- A liberdade é tão fundamental ao homem que: 

a) certamente se prefere a morte à liberdade. 

b) com liberdade tudo se consegue na vida. 

c) onde não há liberdade não há pátria. 

d) sem liberdade não se constrói coisa alguma. 

 


