
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA – STELA 

 

Conteúdo: 

1. Regência Verbal – apostila 2; 

2. Modo imperativo – apostila 2; 

3. Vozes do verbo – apostila 2; 

4. Colocação pronominal – apostila 3; 

5. Aposto – apostila 3; 

6. Leitura e interpretação de textos. 

Referência para estudo: Apostila 2 e 3 – Anglo. 

 

 Leia os textos a seguir para responder às questões 01 a 03. 

Texto 01 

Um cão, apenas 

Subidos, de ânimo leve e descansado passo, os quarenta degraus do jardim – plantas em flor, de cada lado; 

borboletas incertas; salpicos de luz no granito –, eis-me no patamar. E a meus pés, no áspero capacho de coco, à 

frescura da cal do pórtico, um cãozinho triste interrompe o seu sono, levanta a cabeça e fita-me. É um triste cãozinho 

doente, com todo o corpo ferido; gastas, as mechas brancas do pelo; o olhar dorido e profundo, com esse lustro de 

lágrima que há nos olhos das pessoas muito idosas. Com um grande esforço acaba de levantar-se. Eu não lhe digo 

nada; não faço nenhum gesto. Envergonha-me haver interrompido o seu sono. Se ele estava feliz ali, eu não devia 

ter chegado. Já que lhe faltavam tantas coisas, que ao menos dormisse: também os animais devem esquecer, 

enquanto dormem... 

Ele, porém, levantava-se e olhava-me. Levantava-se com a dificuldade dos enfermos graves: acomodando as 

patas da frente, o resto do corpo, sempre com os olhos em mim, como à espera de uma palavra ou de um gesto. Mas 

eu não o queria vexar nem oprimir. Gostaria de ocupar-me dele: chamar alguém, pedir-lhe que o examinasse, que 

receitasse, encaminhá-lo para um tratamento... Mas tudo é longe, meu Deus, tudo é tão longe. E era preciso passar. 

E ele estava na minha frente inábil, como envergonhado de se achar tão sujo e doente, com o envelhecido olhar 

numa espécie de súplica. 

Até o fim da vida guardarei seu olhar no meu coração. Até o fim da vida sentirei esta humana infelicidade de 

nem sempre poder socorrer, neste complexo mundo dos homens. 

Então, o triste cãozinho reuniu todas as suas forças, atravessou o patamar, sem nenhuma dúvida sobre o 

caminho, como se fosse um visitante habitual, e começou a descer as escadas e as suas rampas, com as plantas em 

flor de cada lado, as borboletas incertas, salpicos de luz no granito, até o limiar da entrada. Passou por entre as 

grades do portão, prosseguiu para o lado esquerdo, desapareceu. 

Ele ia descendo como um velhinho andrajoso, esfarrapado, de cabeça baixa, sem firmeza e sem destino. Era, 

no entanto, uma forma da vida. Uma criatura deste mundo de criaturas inumeráveis. Esteve ao meu alcance; talvez 

tivesse fome e sede: e eu nada fiz por ele; amei-o, apenas, com uma caridade inútil, sem qualquer expressão 

concreta. Deixei-o partir, assim humilhado, e tão digno, no entanto: como alguém que respeitosamente pede 

desculpas de ter ocupado um lugar que não era seu. 

Depois pensei que nós todos somos, um dia, esse cãozinho triste, à sombra de uma porta. E há o dono da 

casa, e a escada que descemos, e a dignidade final da solidão. 

Cecília Meireles. Ilusões do mundo: Crônicas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. p. 16. 



TEXTO 02 

Poema – O Bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

Manuel Bandeira. Belo belo. In: Estrela da vida inteira.  Rio de Janeiro: José Olympio/INL, 1970. 

 

Texto 03 

Notícia – 29 de abril de 2011 

 O pesquisador Maicon Saul Faria, da Universidade de Campinas (Unicamp), estipulou R$ 500 de 

recompensa para quem localizar seu gato de estimação – o Esquilo – e mobilizou um batalhão de captura. O bicho 

está desaparecido desde segunda-feira à tarde, quando escapou da gaiola em que viajava de Tocantins para 

Campinas, em um voo da Gol, durante a troca de aeronave feita no Aeroporto de Brasília. Ele conta com o auxílio de 

voluntários recrutados pela Augusto Abrigo, entidade dedicada à proteção de animais abandonados, que também 

cedeu duas gatoeiras. 

Disponível em: <http://estadao.com.br/estadaodehoje/20110429/not_imp712302,0.php>. 

 

Questão 01 – Assinale a afirmativa correta. 

a) Os três textos desenvolvem o mesmo tema – a relação afetiva entre os seres humanos e os animais. 

b) A notícia de jornal (texto 3) serve de exemplo concreto para o tema da crônica de Cecília Meireles, expresso na 

frase “amei-o, apenas, com uma caridade inútil, sem qualquer expressão concreta”. 

c) O poema de Manuel Bandeira desenvolve-se, desde o título, em torno de uma metáfora; na crônica de Cecília 

Meireles, apenas os parágrafos finais transformam o velho cão em imagem do ser humano. 

d) Apenas os textos 2 e 3 desenvolvem o mesmo tema: o amor dos homens pelos animais. 

e) Os três textos desenvolvem temas completamente diferentes um do outro. 

 

Questão 02 – Analise o trecho a seguir, extraído do texto 01, para responder à questão proposta: 

 

“Subidos, de ânimo leve e descansado passo, os quarenta degraus do jardim – plantas em flor, de cada lado; 

borboletas incertas; salpicos de luz no granito –, eis-me no patamar. ” 

 

 Avalie as quatro afirmações sobre esse trecho e assinale as que você considera corretas: 

( ) I. “Subidos” liga-se a “os quarenta degraus” e significa “após ter subido”. 

( ) II. O substantivo “patamar” poderia ser substituído por “pátio”. 

( ) III. O adjetivo “incertas” poderia ser substituído por “irrequietas” ou por “confusas”. 

( ) IV. Pela expressão “salpicos de luz no granito”, entende-se que havia pedrinhas brilhantes espalhadas no 

gramado. 

 

 Estão corretas as afirmações: 

a) I e III. b) II e IV. c) I, II e III. d) II, III e IV. e) I e IV. 

 



Questão 03 – O título do texto 1, “Um cão, apenas”, pode ter várias interpretações. Leia as interpretações 

apresentadas a seguir e assinale as que são coerentes com os sentimentos da cronista. 

(   ) I. A palavra “apenas” traduz um incômodo sentimento da narradora: se o ser encontrado na escada não fosse um 

cão, mas um ser humano, ela não teria manifestado uma “caridade inútil” e provavelmente o teria socorrido. 

(   ) II. A palavra “apenas” traduz admiração, surpresa: embora fosse apenas um cão, o ser encontrado na escada 

teve sentimentos e comportamentos próprios de um ser humano. 

(   ) III. A palavra “apenas” traduz um desprezo: por ser somente um cão, o ser encontrado na escada não merecia 

um cuidado especial da narradora. 

 Devem ter sido assinaladas: 

a) todas as interpretações. 

b) apenas a interpretação I. 

c) apenas as interpretações I e II. 

d) apenas as interpretações II e III. 

e) apenas as interpretações I e III. 

 

Questão 04 – Na tira a seguir, a regência do verbo “lembrar” está em desacordo com a norma culta. 

 

A regência está correta na alternativa: 

a) Eles nunca lembram uma data importante. Lembro do dia de nossa primeira briga feia... 

b) Eles nunca se lembram de uma data importante. Lembro-me do dia de nossa primeira briga feia... 

c) Eles nunca lembram de uma data importante. Lembro o dia de nossa primeira briga feia... 

d) Eles nunca se lembram uma data importante. Lembro-me o dia de nossa primeira briga feia... 

e) Eles nunca lembram-se de uma data importante. Me lembro o dia de nossa primeira briga feia... 

 

Questão 05 – Leia o texto a seguir para responder à questão proposta. 

Fotógrafo chinês se camufla na paisagem urbana 

O artista chinês Liu Bolin se camufla na paisagem urbana para retratar o anonimato do ser humano. Os 

trabalhos passam a mensagem, angustiante para alguns, de que o ser humano é um solitário. Críticos de arte 

também destacam o lado político dos trabalhos de Liu: o de ser “massa” em um país de 1,4 bilhão de habitantes. 

Em 2005, ele foi um de diversos artistas que tiveram ateliês fechados pelo governo. O mundo artístico acusa 

os líderes comunistas de perseguição. 

Liu nasceu em 1973, na província de Shandong, no leste da China. Formou-se pela Academia de Belas Artes 

de Shandong e começou a participar de grandes exposições aos 28 anos. 

Feitas a partir de 2006, as fotos da série “Hide in the City” – algo como “Anônimo na Cidade”, em tradução livre 

– catapultaram o artista para a cena internacional. 

Ele já realizou exposições individuais na França, Itália e Estados Unidos, e suas obras já foram exibidas em 

algumas das principais galerias chinesas. 

Para se camuflar ao ambiente, são necessárias até 10 horas de pintura corporal. Alguns passantes só 

percebem sua presença quando ele se movimenta. Para os críticos, o trabalho de Liu esbanja uma “força silenciosa”. 

Disponível em: <http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/bbc/2009/07/28/ult2242u1929.jhtm/>. Acesso em: 5 fev. 2015. 



A frase destacada no segundo parágrafo estaria corretamente redigida na voz passiva em: 

a) O mundo artístico acusou os líderes comunistas de perseguição. 

b) Os líderes comunistas foram acusados de perseguição pelo mundo artístico. 

c) Os líderes comunistas são acusados de perseguição pelo mundo artístico. 

d) Os líderes comunistas de perseguição são acusados pelo mundo artístico. 

e) Os líderes comunistas seriam acusados de perseguição pelo mundo artístico. 

 

Questão 06 – As frases a seguir apresentam erros de regência. 

 Identifique o problema. 

 Em seguida, corrija-as. 

a) Tirar notas baixas implica com bronca dos pais. 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Você é muito enjoado! Vive implicando contra todo mundo! 

_____________________________________________________________________________________ 

c) As enfermeiras deste hospital assistem a seus doentes com eficiência. 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Não vou perdoá-lo esse erro inaceitável. 

_____________________________________________________________________________________ 

e) Ele não paga os credores porque não tem dinheiro. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 07 – Interprete a mensagem publicitária no anúncio apresentado a seguir. 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Questão 08 – Justifique a colocação do pronome átono nos versos a seguir. 

a) “Não te chamando de mamãe 

     como no tempo em que a vida era você.” 

_____________________________________________________________________________________ 

 



b) “Vontade de vê-lo menino 

      sendo ainda seu menino.” 

_____________________________________________________________________________________ 

c) “sua presença ficou estranha, 

     tão estranha 

     que já não sei mais como lhe dizer”. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 09 – Leia o texto da placa: 

 Justifique a ocorrência da crase. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Questão 10 – Transcreva os apostos das frases a seguir. 

a) Há três palavras de ordem para o Brasil decolar: educação, honestidade e inteligência política. 

_____________________________________________________________________________________ 

b) A rota dos parques nacionais do Brasil guarda surpresas: cachoeiras em serras, caminhadas entre cânions, 

bichos. 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Os conflitos se acirram em Bagdá, capital do Iraque. 

_____________________________________________________________________________________ 

 


