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Professor (a): Eliane Alves 

 
 

MEUS LINDOS, 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço, para que seus 
resultados sejam melhores. Que Deus o ilumine. 

 
Um abraço fraterno. 
Com carinho, Eliane 

 
PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 

 Variação Linguística 
 Língua e Linguagem 
 Fonema / Letra / Dígrafo / Encontro Vocálico / Encontro Consonantal 
 Figuras de Linguagem 
 Texto / Discurso / Intencionalidade Discursiva 
 Classes de Palavras: Substantivos / Adjetivos / Artigos / Numerais / Pronomes / Verbos 

 
 

ORIENTAÇÕES 
✓ Este roteiro não será pontuado e não será necessário devolver para a 

professora.          
✓ A intenção é orientar os estudos para a Prova de Língua Portuguesa. 
✓ Desenvolva as atividades propostas no Caderno de Português, com bastante 

capricho e organização. 
 

HABILIDADES CONTEMPLADAS DA BNCC NAS QUESTÕES DO ROTEIRO 
 
(EF06LP03) Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica. 

(Ef06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos. 

(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos 

e seus determinantes). 
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e 

verbal, regras ortográficas, pontuação, etc. 

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita. 

(EF67LP02CSMM) Identificar e distinguir palavras formadas: por encontro consonantal e dígrafos, por 

dígrafos e por encontro consonantal. 

(EF06LP03CSMM) Identificar palavras formadas por encontros vocálicos. 

(EF67LP28)Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes -, romances 

infanto juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de 

aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fica (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferencias por gêneros, temas, autores. 



 

 

(EF69LP08) Revisar / editar o texto produzido – notícia, reportagem, artigo de opini.ao, história em 

quadrinhos, dentre outros -, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, 

características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a redação entre as diferentes semioses, a 

formatação e uso adequado das ferramentas de edição (texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

(EF67LP28)Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes -, romances 

infanto juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de 

aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fica (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferencias por gêneros, temas, autores. 

 

 
Leia o poema a seguir, de Carlos Queiroz Telles, observando a participação dos pronomes em 
sua construção: 
 

 
 
QUESTÃO 01 
 

Todo o poema é construído a partir de uma relação de oposição entre os 
interlocutores, identificados por pronomes. 
A) Que pronome identifica o locutário? _____________________________  
B) Que pronomes identificam o locutor? ____________________________  
C)Classifique-os. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 



 

 

Observe o anúncio ao lado e responda à questão 
proposta. 
 
QUESTÃO 02 
  

A) Em partida elétrica, termos um 
substantivo e um adjetivo. Qual é o adjetivo? 
________________  
B) O racionamento de energia impede as 
pessoas de manterem certos hábitos, 
limitando, por exemplo, o uso de aparelhos e 
eletrodomésticos. Observe que, abaixo do 
logotipo da marca da moto anunciada, lemos 
a frase: “Honda, asas da liberdade”. 

• Identifique a locução adjetiva 

empregada nessa 

frase._________________ 

• Explique por que essa frase se 
opõe às limitações impostas pelo 
racionamento de energia. 

 
 

(Veja,17/6/2001) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________                                                                

 
QUESTÃO 03 
 

Leia estas tiras, de Fernando Gonsales: 



 

 

 
Em qual delas o emprego do pronome demonstrativo está inadequado? Explique por quê.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Leia o anúncio ao lado. 
QUESTÃO 04 
 

Na parte verbal do anúncio, 
foi empregado o pronome 
este, referente à 1ª Pessoa. 
Então, a que ano o 
anunciante se refere?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
O anúncio foi publicado no ano de 1999. Nesse ano, o brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, 
destacou-se nas quadras de tênis do mundo inteiro. 
 

• Que tipo de bola aparece no anúncio?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



 

 

• Explique o jogo que o anunciante criou entre a bola, o telefone celular e o enunciado 

verbal. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Leia este anúncio. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
A) Identifique os adjetivos simples e os compostos presentes na frase principal. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



 

 

B) Quais deles são adjetivos pátrios?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Leia este anúncio e responda às questões de 06 a 08. 
QUESTÃO 06  

 
O anunciante faz um jogo de palavras, opondo escrever certo a linhas tortas, retas, quebradas 
ou sinuosas. Explique: O que ele quer dizer com escrever certo nesse contexto?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 07 
 
Em linhas tortas, retas, quebradas ou sinuosas, foram empregados vários adjetivos. 
A) Quais são esses adjetivos? 
  
 
 
B) Que substantivo tais adjetivos caracterizam? 
 



 

 

C) Como ficaria a concordância nesse trecho se, em vez de linhas, tivéssemos a palavra 
desenhos? 
       
 
 
QUESTÃO 08 
 
O anunciante emprega vários adjetivos, mas nenhum deles qualifica diretamente as canetas. 
Como é, então, que o anunciante sugere as qualidades do produto anunciado? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUESTÃO 09 
Leia esta tira, de Adão Iturrusgarai: 

 
 
Os substantivos podem flexionar-se em gênero (masculino e feminino), em número (singular e 
plural) e em grau (aumentativo e diminutivo). 
 

▪ Identifique na tira dois substantivos empregados no diminutivo. __________________ 

 

▪ Esses diminutivos, no contexto, apresentam qual destes sentidos: desprezo, ironia ou 

carinho? _____________________________________ 

 

 



 

 

▪ Observe agora o emprego da palavra tudinho no último quadrinho. O diminutivo, nesse 

caso, tem um sentido semelhante ao dos casos anteriores? __________________ 

 
QUESTÃO 10 
 
 
Leia este quadrinho, de Dik Browne: 

 
 
 
A) Às vezes a palavra um é numeral e outras vezes é artigo indefinido. Nos dois empregos acima, 
um é artigo ou numeral? Por quê?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
B) Identifique no quadrinho um numeral multiplicativo. ________________________________ 
 
 
 
C) Identifique uma palavra que, mesmo sendo substantivo, passa uma noção numérica. 
________________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 11 e 12. 
 

  
Disponível em: http://www.tirinhas.com/. Acesso em 15 nov. 2011. 

 QUESTÃO 11 
 
A linguagem apresentada no texto é:  
 
A) uma forma de linguagem existente desde a antiguidade. 
 
B) uma linguagem informal e impossível de ser compreendida. 
 
C) uma linguagem desprezada pela sociedade, por estar fora dos   padrões gramaticais. 
 
D) uma linguagem compreensível e utilizada com as novas tecnologias. 
 
 
 
 
 
 

http://www.tirinhas.com/


 

 

 
QUESTÃO 12 
  

O efeito de humor no texto "Menos que três" deve-se:   
 
A) à compreensão ambígua de um termo da 
linguagem virtual utilizada pelo rapaz.  
  
B) à comunicação excelente, o que era inesperado na 
conversa. 
 
C) à correção gramatical, o que era esperado na 
conversa. 
 
D) à clareza na expressão das ideias do rapaz. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 13 

Identifique a figura de linguagem predominante no quadrinho abaixo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparação 
Antítese 
Anáfora 
Pleonasmo 

https://3.bp.blogspot.com/-q-6_E3L7m74/WRm6P0_GZiI/AAAAAAAAFKU/jAVNuZfQhdkVqd5RXoL6VD2hZ8uxlAd5QCLcB/s1600/ant%C3%ADtese2.jpg


 

 

QUESTÃO 14 

Leia a Tirinha abaixo e responda ao que se pede: 

 

No primeiro quadrinho, o grau do adjetivo é: 
 
 
 
 
Comparativo de Superioridade 
 
Comparativo de Inferioridade 
 
Comparativo de Igualdade 
 
Superlativo 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUESTÃO 15 
 

Identifique o grau dos adjetivos destacados nas tiras a seguir. 
 

 
QUESTÃO 16 

Leia o texto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://www.zun.com.br/fotos-para-facebook-com-frases-de-reflexao/>. Acesso em: 06 nov. 2015.  
 

 Nesse contexto, a forma verbal “TENTAREM” indica uma ação: 
 
Contínua. 

Hipotética. 

Complementar. 

Impositiva. 

 



 

 

QUESTÃO 17 

Leia o texto a seguir. 

ESTÁVAMOS nessa distração de risos e gasosas batizadas, quando a avó Catarina veio 
me pedir o apito. Eu tinha esquecido de lhe entregar o apito. Naquele tempo, antes de 
saímos de casa para o nosso desfile de crianças mascaradas, a disputa ERA quem IA 
levar o apito na boca. Esse que TINHA poder de apitar fazia a vez daqueles que, no 
desfile de verdade, vão à frente a marcar o ritmo do grupo. Nesse ano, não sei porquê, 
ninguém tinha mostrado vontade de apitar, e a avó Catarina tinha me dado o apito. Eu 
fiquei contente e nervoso, porque se eu não apitasse bem, mais tarde iam me gozar 
durante bué de semanas. Mas correu tudo bem.  
Agora, devagarinho, e sempre falando baixo, a avó Catarina veio me pedir o apito. 
– Dá-me o apito, filho, que eu tenho de ir lá a cima ver se deixei as janelas abertas.  
Ela parecia ter pressa. Procurei nos bolsos, nada no casaco, nada na calça. Fiquei 
atrapalhado, pousei o copo com o restinho da gasosa aguada do batismo. 
– Espera só, avó – levantei a calça, encontrei o apito escondido na meia. Tinha medo de 
ser roubado porque já tínhamos voltado para casa quando estava escuro. 
Dei-lhe o apito e ela fez uma coisa que fazia poucas vezes: sorriu e fez-me um carinho 
na bochecha. Nunca disse aos meus primos porque iam me gozar, mas eu não sabia que 
a mão assim toda enrugadinha da avó Catarina era tão suave. Fechei os olhos. Quando 
os abri, ela já não estava lá: a avó Catarina era muito rápida a desaparecer.  
 

Ondjaki. Os da minha rua. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007. p. 63-64. (Fragmento) 

 

As formas verbais destacadas contribuem para a produção de sentido do texto 
porque expressam: 
 
Ações habituais e contínuas realizadas pelo narrador e por seus vizinhos. 

Atos já concluídos no instante em que descrevem as ações em questão. 

Eventos acontecidos anteriormente aos episódios relatados na narrativa. 

Fatos que se realizam simultaneamente ao momento da fala do narrador. 
 

 
 
QUESTÃO 18 

 
Leia o Texto e responda ao que se pede. 
 

O LAÇO COR-DE-ROSA 

     Meu avô era um homem esquisito. Eu o amava, mas sempre tinha receio de que ele 
inventasse alguma e nunca sabia se ele falava sério ou se brincava. Minha mãe contava 
muitas histórias dele, todas fantásticas. Quando ela era criança, vivia assustada pelas 
coisas que ele inventava. Mas, ao mesmo tempo em que assustava, meu avô sabia 
encantar, principalmente, as crianças, talvez porque tenha sido, ao longo da vida, uma 
criança grande que nunca cresceu ou cresceu contra a vontade. 



 

 

     Dou um exemplo. Quando minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje, 11 anos, o pai 
contava que era lixeiro em Copacabana (eles moravam na Tijuca). Saía todos os dias 
para trabalhar, só voltava à tarde, cansado, dizia que a carrocinha dele era muito pesada, 
havia muito lixo em Copacabana. Quando chovia, minha mãe sofria ao imaginar que o 
pai dela estava apanhando chuva, catando o lixo dos outros. 

     Um dia, ela prometeu que, quando crescesse, não iria deixar o pai ser lixeiro, 
trabalharia muito, mas não deixaria o pai empurrar a carrocinha pesada pelas ruas de 
Copacabana, debaixo de sol ou chuva. Só mais tarde, ela ficou sabendo que era mentira 
do pai, ele era advogado de um banco, mas chegou certa vez a mostrar uma carrocinha 
de lixo, pintada de azul e amarelo, e dizer que a dele era ainda maior e mais pesada.  

CONY, Carlos Heitor. O Laço Cor-de-rosa. Rio de Janeiro: Editora: ROCCO, 2002. p.5. 

Os verbos sofrem modificações em relação ao tempo, ao modo, ao número e à pessoa do 
discurso de acordo com a necessidade do falante no ato da comunicação.  

No trecho “Dou um exemplo. Quando minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje, 11 
anos...” (linha 7), a PESSOA GRAMATICAL a que os verbos se referem, bem como o 
NÚMERO, o TEMPO e MODO de CADA UM SÃO, RESPECTIVAMENTE, 

Primeira pessoa do singular, tempo pretérito, modo imperativo. 

Primeira pessoa do singular, tempo presente, modo indicativo. 

Terceira pessoa do singular, tempo presente, modo indicativo. 

Terceira pessoa do singular, tempo pretérito, modo subjuntivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOM ESTUDO! PROFESSORA: ELIANE 


