
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Professor (a): Betiene M. Abreu 

 

Conteúdo: 

 

*Interpretação de textos; 

*Processo de formação de palavras; 

. 

Referência para estudo: 

 

*Apostila 2 Bernoulli ( frente A e C) 

*Atividades complementares no caderno. 

Sites recomendados: 

 

www.soportugues.com.br 

www.analisedetextos.com.br 

www.gramatiquice.com.br 

www.seuconcurso.com.br 

www.provasvestibular.com.br 

Atividade avaliativa:  

 
Leia o texto abaixo e responda as questões 1 e 2. 

Pertencer 
“Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente, a criança quer: nela o ser 

humano no berço mesmo já começou. 
Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, 

eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça.  
Se no berço experimentei esta fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida afora, como se fosse um 

destino. A ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira: ela pertence a Deus.  

Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca: 
tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou, sim. Muito pobre. Só tenho um corpo e uma 
alma. E preciso de mais do que isso. Quem sabe se comecei a escrever tão cedo na vida porque, escrevendo, pelo 
menos eu pertencia um pouco a mim mesma. O que é um fac-símile triste. 

Com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é.E uma espécie toda 
nova de ‘solidão de não pertencer’ começou a me invadir como heras num muro. 

Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque 
não é isso o que eu chamo de pertencer. O que eu queria, e não posso, é por exemplo que tudo o que me viesse de 
bom de dentro de mim eu pudesse dar àquilo que eu pertencesse. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às 
vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado com papel 
enfeitado de presente nas mãos ― e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o! não querendo me ver em situações 
patéticas e, por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, então raramente embrulho com papel de 
presente os meus sentimentos. 

Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes a vontade 
intensa de pertencer vem em mim de minha própria força ― eu quero pertencer para que minha força não seja inútil 
e fortifique uma pessoa ou uma coisa. 

Embora eu tenha uma alegria: pertenço, por exemplo, a meu país, e como milhões de outras pessoas sou a ele 
tão pertencente a ponto de ser brasileira. E eu que, muito sinceramente, jamais desejei ou desejaria a popularidade 
― sou individualista demais para que eu pudesse suportar a invasão de que uma pessoa popular é vítima ―, eu, que 
não quero a popularidade, sinto-me no entanto feliz de pertencer à literatura brasileira. Não, não é por orgulho, nem 
por ambição. Sou feliz de pertencer à literatura brasileira por motivos que não têm a ver com literatura, pois nem ao 
menos sou uma literata ou uma intelectual. Feliz apenas por ‘fazer parte’. 

http://www.soportugues.com.br/
http://www.analisedetextos.com.br/
http://www.gramatiquice.com.br/
http://www.seuconcurso.com.br/
http://www.provasvestibular.com.br/


Quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e ,no entanto, premente 
sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei 
apenas: nascida.  

No entanto fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente, e, por uma 
superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui 
deliberadamente criada: com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa: 
fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e 
eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram por eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande 
esperança. Mas eu, eu não me perdoo. Quereria que simplesmente se tivesse feito um milagre: eu nascer e curar 
minha mãe. Então, sim: eu teria pertencido a meu pai e a minha mãe. Eu nem podia confiar a alguém essa espécie 
de solidão de não pertencer porque, como desertor, eu tinha o segredo da fuga que por vergonha não podia ser 
conhecido.  

A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não 
pertencendo. E então eu soube: pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe 

sôfrego os últimos goles de água de um cantil. E depois a sede volta e é no deserto mesmo que caminho. 

(Clarice Lispector) 

Questão 1 - Da leitura do texto, depreende-se que o desejo de pertencer da autora pode estar associado 

a) À vontade de ser alguém reconhecido socialmente. 

b) Ao anseio de libertar-se da solidão, de ser útil, de viver. 

c) Ao objetivo de escamotear as frustrações pessoais. 

d) À necessidade de se redimir das culpas de ter sido desertora. 

e) Ao desejo de ser livre e poder transgredir regras. 

 

Questão 2 - A partir da reflexão sobre o tom intimista do texto , pode-se inferir que a autora 

a) reconhece a possibilidade de se saciar, definitivamente, a sede de pertencer. 

b) nunca experimentou a sensação de pertencimento. 

d) atribui sua fome de pertencimento à falha de não ter curado sua mãe. 

d) tem o desejo de pertencer como sua sede mais antiga. 

e)sempre sentiu-se pertencente a um determinado grupo. 

 

Questão 3 - Leia a charge abaixo. 

 

 

 
Na charge nota-se o uso de linguagem expressiva para fazer uma crítica, de forma irônica, à cidade do Rio de 
Janeiro, uma vez que 
 
a) apesar da alcunha de Cidade Maravilhosa, apresenta altos níveis de violência, o que contradiz com o termo que 
a qualifica. 
b) ser maravilhoso implica ter muitos atrativos e grande beleza, totalmente diferente da situação apresentada pelo 
personagem. 
c) a cidade carioca é conhecida pela forma do Pão de Açúcar, ao fundo, por isso o nome deveria ser cidade deliciosa, 
remetendo ao doce. 
d) a adoção de uma atitude passiva pelo personagem, que anda de bicicleta mesmo agredida, serve para reafirmar o 
nome que é dado à cidade. 
e) mesmo sendo considerada maravilhosa, o símbolo do Pão de Açúcar torna-se um obstáculo para os pedestres e 
ciclistas. 
 



Questão 4 - O valor semântico de des- não  coincide com o do par centralização/descentralização apenas em:  
a) Despregar o prego foi mais difícil do que pregá-lo.  
b) "Belo, belo, que vou para o Céu..." - e se soltou, para voar: descaiu foi lá de riba, no chão muito se machucou.  
c) Enquanto isso ele ficava ali em Casa, em certo repouso, até a saúde de tudo se desameaçar.  
d) A despoluição do rio Tietê é um repto urgente aos políticos e à população de São Paulo.  
e) O governo de Israel decidiu desbloquear metade da renda de arrecadação fiscal que Israel devia à Autoridade 

Nacional Palestina. 

Questão 5 - O mesmo sentido dos sufixos formadores dos substantivos carpinteiro e relojoeiro está nas palavras  

a) jornalista e secretário.  
b) partida e perdição.  
c) civismo e timidez.  
d) folhagem e casario.  
e) livraria e vidraça. 

Questão 6 - Em que alternativa a palavra sublinhada resulta de derivação imprópria?  
a) Às sete horas da manhã começou o trabalho principal: a votação.  

b) Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo... Voto secreto ... Bobagens, bobagens!  

c) Sem radical reforma da lei eleitoral, as eleições continuariam sendo uma farsa!  

d) Não chegaram a trocar um isto de prosa, e se entenderam.  

e) Dr. Osmírio andaria desorientado, senão bufando de raiva.  

 

Leia o fragmento abaixo, do conto A cartomante de Machado de Assis. Depois, responda às perguntas 7 e 8.  
 
“Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada; Camilo, não só o estava, mas via-
a estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de 
sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. 
Esta desceu pela Rua das Mangueiras na direção de Botafogo, onde residia; Camilo desceu pela da Guarda Velha, 
olhando de passagem para a casa da cartomante.”  
 
Questão 7 - Qual é o significado de comprovinciana no texto?  

 

Questão 8 - Explique como se forma a palavra comprovinciana 

 
A breve tira abaixo fornece um bom exemplo de como o contexto pode afetar a interpretação eaté mesmo a análise 
gramatical de uma sequência  linguística. Leia-o e responda as questões 9,10e 11 
 
 

 



 

Questão 9 - Supondo que a fala da moça fosse lida fora do contexto dessa tira, como você a entenderia?  

 
 
 
Questão 10 - Se a fala da moça fosse considerada uma continuação da fala do rapaz, poderia ser entendida como 
uma única palavra, de derivação não prevista na língua portuguesa. Que palavra seria e o que significaria?  
 
 
 
Questão 11 - As duas leituras possíveis para a fala da moça não estão em contradição; ao contrário, reforçam-se. O 

que significará essa fala, se fizermos simultaneamente as duas leituras? 

 
Questão 12 - Leia a definição abaixo extraída do livro “Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento” e responda a 
questão. 
 
Desatino 
Um desataque de prudência 

(FALCÃO,Adriana) 
 

 Explique de que maneira a autora cria um efeito expressivo recorrendo ao mesmo processo de formação de 
palavras utilizado em “desatino”. 
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