
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Professor (a): Betiene M. Abreu 

 

Conteúdo: 

 

*Interpretação de textos; 

*Orações subordinadas substantivas e adjetivas. 

*Emprego dos pronomes relativos 

*Identificação de conjunções e pronome relativo no texto 

Referência para estudo: 

 

*Apostila 2,3 Anglo; 

*Atividades complementares no caderno. 

Sites recomendados: 

 

www.soportugues.com.br 

www.analisedetextos.com.br 

www.gramatiquice.com.br 

Atividade avaliativa:  

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 e 2. 

É menina, que coisa mais fofa, parece com o pai, parece com a mãe, parece um joelho, upa, upa, não chora, isso é 

choro de fome, isso é choro de sono, isso é choro de chata, choro de menina, igualzinha à mãe, achou, sumiu, 

achou, não faz pirraça, coitada, tem que deixar chorar, vocês fazem tudo o que ela quer, isso vai crescer mimada, eu 

queria essa vida pra mim, dormir e mamar, aproveita enquanto ela ainda não engatinha, isso daí quando começa a 

andar é um inferno, daqui a pouco começa a falar, daí não para mais, ela precisa é de um irmão, foi só falar, olha só 

quem vai ganhar um irmãozinho, tomara que seja menino pra formar um casal, ela tá até mais quieta depois que ele 

nasceu, parece que ela cuida dele, esses dois vão ser inseparáveis, ela deve morrer de ciúmes, ele já nasceu 

falante, menino é outra coisa, desde que ele nasceu parece que ela cresceu, já tá uma menina, quando é que vai pra 

creche, ela não larga dessa boneca por nada, já podia ser mãe, já sabe escrever o nomezinho, quantos dedos têm 

aqui, qual é a sua princesa da Disney preferida, quem você prefere, o papai ou a mamãe, quem é o seu 

namoradinho, quem é o seu príncipe da Disney preferido, já se maquia nessa idade, é apaixonada pelo pai, cadê o 

Ken, daqui a pouco vira mocinha, eu te peguei no colo, só falta ficar mais alta que eu, finalmente largou a boneca, já 

tava na hora, agora deve tá pensando besteira, soube que virou mocinha, ganhou corpo, tenho uma dieta boa pra 

você, a dieta do ovo, a dieta do tipo sanguíneo, a dieta da água gelada, essa barriga só resolve com cinta, que 

corpão, essa menina é um perigo, vai ter que voltar antes de meia-noite, o seu irmão é diferente, menino é outra 

coisa, vai pela sombra, não sorri pro porteiro, não sorri pro pedreiro, quem é esse menino, se o seu pai descobrir, ele 

te mata, esse menino é filho de quem, cuidado que homem não presta, não pode dar confiança, não vai pra casa 

dele, homem gosta é de mulher difícil, tem que se dar valor, homem é tudo igual, segura esse homem, não fuxica, 

não mexe nas coisas dele, tem coisa que é melhor a gente não saber, não pergunta demais que ele te abandona, o 

que os olhos não veem o coração não sente, quando é que vão casar, ele tá te enrolando, morar junto é casar, 

quando é que vão ter filho, ele tá te enrolando, barriga pontuda deve ser menina, é menina. 

GregorioDuvivier Folha de São Paulo, 16/09/2016 

 

Questão 1 - A crônica de GregorioDivivier é construída em um único parágrafo com uma única frase. Essa frase 
começa e termina pela mesma expressão: é menina. Em termos denotativos, a menina, referida no final do texto, 
pode ser compreendida como:  
 

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


a) Filha da primeira  
b) Ideal de pureza  
c) Mulher na infância  
d) Sinal de transformação 
e)Menina colegial 
 

Questão 2 - Leia os trechos: 

“... isso vai crescer mimada..” 
“...isso daí quando começa a andar é um inferno...” 
 
Os trechos acima são exemplos de pontos de vista negativos acerca da menina. Esses pontos de vista são 
reforçados pelo uso do pronome isso, porque ele associa a criança a umaideia de: 
a) negação 
b) coisificação 
c) deseducação 
d) individualização 
e)valorização 
 

Questão 3 - Leia o trecho abaixo. 
 
Guilherme possui a revista. Nesta revista, foram publicados os artigos. Necessito dos artigos da revista. Falei 
ontem, por telefone, com o pai de Guilherme.  
 
Aponte a alternativa que apresenta a transformação correta dessa seqüência de frases em um período composto por 
subordinação.  
a) Guilherme possui a revista onde foram publicados os artigos que necessito e falei ontem, por telefone, com o pai 
dele.  
b) Guilherme possui a revista, na qual foram publicados os artigos que necessito, e falei ontem, por telefone, com o 
pai dele.  
c) Guilherme possui a revista em que foram publicados os artigos os quais necessito e falei ontem, por telefone, com 
o pai dele.  
d) Guilherme possui a revista onde foram publicados os artigos os quais necessito, por isso falei ontem, por telefone, 
com seu pai.  
e) Guilherme, com cujo pai falei ontem, por telefone, possui a revista em que foram publicados os artigos de que 

necessito. 

Questão 4 - Leia: 

“Sai, afastando-me dos grupos, e fingido ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente 

civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao 

menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala 

comum; parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.” 

(Quincas Borba - M. de Assis) 

 

“(...) que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”uma oração: 

a) adjetiva restritiva; 

b) adjetiva explicativa; 

c) adverbial condicional; 

d) substantiva subjetiva; 

e) substantiva objetiva direta. 

Questão 5 - Assinale a frase em que se verifica uma transgressão ao registro culto e formal da língua no que se 

refere ao emprego do pronome relativo. 

a) O resultado a que chegaram confirmou sua intuição. 

b) Os colegas de trabalho com quem não simpatizava foram excluídos do processo. 

c) Recebi o relatório de um gerente de cujo nome não me recordo. 

d) São várias as reivindicações por que estão lutando os trabalhadores. 

e) O funcionário o qual me referi não tem nenhuma dose de carisma. 

 

http://exercicios-de-portugues.blogspot.com/2010/12/exercicios-de-pronomes-demonstrativos.html


Questão 6 - Leia. 

“O ideal seria que esse congresso tivesse se desdobrado por todas as capitais do país, por todas as cidades, que 

tivesse merecido mais atenção da televisão e tivesse sacudido a consciência dos brasileiros do Oiapoque ao Chuí, 

mostrando àqueles que não podem ler jornais nem freqüentar as discussões universitárias o que foi um dos períodos 

mais tenebrosos da história do Ocidente.” 

Assinale a classificação correta das palavras sublinhadas, respectivamente: 

a) pronome relativo / conjunção integrante / conjunção integrante; 

b) pronome relativo / conjunção integrante / conjunçãosubordinativa; 
c) conjunção integrante / conjunção integrante / pronome relativo; 
d) conjunção integrante / conjunção consecutiva / conjunção comparativa; 
e) conjunção subordinativa / pronome relativo / pronome relativo. 
 

 

Leia, com atenção, o artigo a seguir e responda as questões 7, 8 e 9 propostas. 
 
 

BAGUNÇA ÉTICA 
 

Os sinais se multiplicam. Carros com motoristas embriagados atropelam pedestres até nas calçadas, 
ampliam estatísticas de morte nas estradas. Gangues de punks e de nazicarecas espancam gays e cidadãos 
pacíficos nas ruas. Policiais executam detidos, dão tiros em ônibus onde há passageiros sequestrados. Mulheres dão 
à luz e jogam bebês no lixo ou no córrego. Cuidadores espancam velhinhos doentes indefesos. Padrasto bêbado 
atira criança de dois anos na parede, e ela morre. Jovens espancam até a morte rapaz na porta da boate. 

Isso não acontece do nada, veio sendo gerado e disseminado; há algum tempo percebem-se sinais de 
exasperação na linguagem da sociedade. 

Nos lugares mais cândidos, surpreende-se o aparato dessa exasperação; por exemplo, numa loja de 
brinquedos. Aqueles pequenos módulos coloridos de plástico, com os quais se montavam homenzinhos e casas, 
agora formam também alienígenas agressores e artefatos de guerra. Há nas lojas de crianças uma quantidade 
incrível de monstros, de armas que disparam dardos como metralhadoras, de automóveis que se transformam em 
robôs de combate. 

A música funk pode ser agressiva, no ritmo e nas palavras. 
Físico bom é o dos bombados e sarados, os que se impõem, prontos para qualquer coisa. Que é? Vai 

encarar? 
Cão para impressionar a garota já não é aquele para o qual se atirava uma bola ou um pedaço de madeira, e 

ele o trazia festeiro, é o pit bull de grossa coleira de pinos. 
Nos filmes, o lado de dentro dos corpos fica para fora. Tudo é explícito: o sangue, a amputação, a 

perfuração, a descarnadura — para que todos se acostumem, para banalizar o horror. 
Os esportes se abrutalham. Futebol acontece na correria, tranco e carrinho; proibido o drible moleque. Vôlei é 

aquela pancada e preparação para ela. Até o esporte antes considerado o mais violento, o boxe que já havia 
abandonado a arte da esquiva e da dança dentro do ringue em favor da pancada seca dos lutadores de cintura dura 
na era Mike Tyson. Até o boxe foi superado por outro espetáculo de maior violência, no qual valem socos, 
cotoveladas, joelhadas, pernadas, pé na cara, enforcamento, cujo objetivo é o massacre do adversário (mesmo 
caído). 

As tardes da televisão são de horrores. Apresentadores selecionam e exibem atrocidades com a pretensão 
de “mostrar a realidade”. Só aquela que lhes convém. 

A violência explícita das pancadas, dos tiros e das perseguições de carros que se destroem pelas ruas é 
reforçada por outra, mais insidiosa, presente no jeito estúpido de falar, aos berros, de dirigir, agressivamente, e de 
amar, aos trancos. Repare nas novelas, como as pessoas se tratam aos berros, mesmo dentro das famílias. A 
montagem dos filmes é nervosa, tensa, reforçada pela música e pelos efeitos sonoros agressivos, buscando impacto, 
choque. O filme agride até quem fica de olhos fechados. Aqueles feitos para as crianças seguem o currículo dessa 
escola. 

O pior é que a violência é praticada tanto pelo mal quanto pelo bem. Aplicada com sadismo pelo mocinho 
contra os bandidos; torna-se uma ação positiva, para olhos ingênuos. O herói bate, mata e até tortura em nome do 
bem. Por extensão, quem é do bem também pode espancar, assassinar e torturar, como os do mal. E aí estamos a 
um passo da bagunça ética. 
 

Disponível: <http://vejasp.abril.com.br/materia/bagunca-etical>. Acesso em: 7mar. 2016. 
 
 
Questão 7 - Segundo o contexto da crônica, qual a finalidade do título da crônica: Bagunça Ética? 
 
 
 



Questão 8 - Leia o trecho a seguir.  
 

“Policiais executam detidos, dão tiros em ônibus onde há passageiros sequestrados”. 
 
Fazendo uso de outro pronome relativo, reescreva a frase sem alterar o sentido. 
 
 
Questão 9 - Explique o sentido desse trecho relacionado ao título do artigo: Bagunça Ética.  
 
 

Questão 10 - Leia o anúncio abaixo. 

 

 

 Como se classifica a oração “...que nossos clientes têm certeza...”? 

 

Questão 11 - Explique a diferença de sentido das frases abaixo. 

I) Os clientes, que já são cadastrados, receberão os carnês de pagamento pelo correio.  

II) Os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio.  

 

 

Questão 12 - A palavra “que” aparece duas vezes no texto abaixo. Classifique-a em cada aparição. 
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