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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: 

 Leitura e interpretação de textos. 

 Gêneros Textuais: Tipos de Conto / Conto em Prosa e Conto em Verso / História em 

Quadrinhos / Tirinhas /Anúncio Publicitário / Contos de Mistério / Conto de Fantasia / 

Contos de Terror / Conto Maravilhosos / Conto de Humor / Conto de Engima 

 Denotação e Conotação 

 Linguagem verbal, linguagem não verbal / linguagem verbal e não verbal ou Linguagem 
Mista. 

 Parágrafo e Pontuação 
 Narração – Elementos da Narrativa 
 Descrição e Tipos 
 Intertextualidade 

 
 

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

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

capricho e organização. 
    
 
HABILIDADES CONTEMPLADAS DA BNCC NAS QUESTÕES DO ROTEIRO 
(EF67LP03-D) Identificar em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente, reconhecendo os efeitos desses recursos na 

construção desses gêneros de textos. 
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos, tirinhas, charges, gifts tec., o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo 

de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc. 

(EF69LP07-A) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação – ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero). 

 (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando 

os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, 

utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se 

iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto. 

(EF69LP47-A) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos 

coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização 



 

 

dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados.  

(EF69LP47-B) Identificar o enredo e o foco narrativo em textos narrativos ficcionais, percebendo como se estrutura a narrativa 

nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços 

físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de  

personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos 

figurativos e do uso de recursos linguístico gramaticais próprios a cada gênero narrativo.  

 

 

 
Analise a charge a seguir para responder às questões 01 e 02. 
 

 
 
QUESTÃO 01 
(IFPI 2019) Pelo contexto, pode-se afirmar que o objetivo principal da charge é: 
 
a) Destacar os recursos naturais brasileiros e seu potencial para o agronegócio. 
b) Noticiar a ampliação dos domínios portugueses no processo de expansão além mar. 
c) Denunciar uma prática política ilícita recorrente na história eleitoral brasileira. 
d) Desmistificar a ideia de que as campanhas eleitorais brasileiras adotam práticas ilícitas. 
e) Salientar a influência da herança cultural portuguesa na legitimidade das práticas políticas 
no Brasil. 
 
 
QUESTÃO 02 
(IFPI 2019) A oração “em se plantando” indica: 
a) causa 
b) condição 
c) oposição 
d) conclusão 
e) explicação 

https://1.bp.blogspot.com/-VGbzaM_MC0Q/XIMchAypMXI/AAAAAAACUa8/e2gOaDemiwE32uehvQKq3WVfkddzMq6owCLcBGAs/s1600/recebemos+uma+carta+do+pedro+vaz+de+caminha+falando+sobre+a+nova+terra+descoberta+vou+ler+um+trecho.jpg


 

 

Leia o infográfico abaixo e responda as questões 03 a 05. 
 

 
QUESTÃO 03 

 
Após a leitura do texto, responda: 
 
A)    Como se chama textos como esse acima? 
B)    Qual a finalidade desse tipo de gênero textual? 
C)    Em que meios de comunicação encontramos textos como esse? 
D)    Que tipo de informação principal esse texto apresenta ao leitor? 
E)    Cite algumas informações secundárias trazidas no texto? 
 
 
QUESTÃO 04 
 
Com base no infográfico acima, responda: 
 
A)    As informações presentes no infográfico foram divulgadas por quem? 
B)    Em qual região brasileira possui os estados mais violentos de 2016? 
C)    Qual estado possui o maior número de latrocínio em 2016? 
D)    Em qual horário ocorria o maior número de incidência de violência em 2016? 
E)    Com qual idade a maioria dos policiais foi assassinada em 2016? 
 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-VmGiS6gehcA/XFdK34ze4zI/AAAAAAAAA7I/g1UDW3YeAdUrYfmjkZhgxk0CcqMFo2WtgCLcBGAs/s1600/1.png


 

 

QUESTÃO 05 
 Sobre o infográfico em estudo, assinale V para verdadeiro e F nos parênteses: 

(  ) Os infográficos são focados em um tema. Todas as informações e imagens são selecionados 
para ressaltar esse foco, no caso desse, em estudo, a temática central é a violência no Brasil no 
ano de 2016. 
( )Infográficos geralmente incluem gráficos, tabelas e representações pictóricas de dados 
relevantes. Esses itens oferecem representações visuais da informação que está sendo 
compartilhada e ajuda a quebrar o conteúdo, tornando-o mais fácil de digerir. No infográfico 
acima, por exemplo, os ícones utilizados são pouco populares, dificultando o entendimento do 
assunto por parte de muitos leitores. 
(  ) Ao comparar o numero de mortes violentas no Brasil em 2016 com a bombas nucleares no 
Japão em 1945, o autor do infográfico teve a intenção de impressionar, chocar o leitor com a real 
situação da violência no Brasil.   
 
 
QUESTÃO 06 
 

 

Nos gráficos, os elementos visuais e os elementos textuais são fundamentais para o 
entendimento total da mensagem transmitida. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a 
linguagem não verbal têm como intenção mostrar ao leitor que: 

A) O número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos diminuiu em um período de cinco 
anos. 
B) O número de pessoas acima de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho é 
proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária. 
C) Apresenta dados para o leitor que comprovam o aumento no número de casamentos entre 
pessoas acima de 60 anos, assim como o aumento da inserção de pessoas acima de 60 anos 
no mercado de trabalho. 
D) Apresenta a preocupação com a diminuição no número de casamentos entre pessoas de 
várias faixas etárias da população brasileira, assim como a dificuldade dessas pessoas para 
conseguir emprego no mercado de trabalho. 



 

 

Leia a charge e responda as questões 07 e 08. 

 

 

 

Disponível em: <http://dukechargista.com.br>. 

 
 
QUESTÃO 07 
Identifique e explique a crítica feita pela charge: 

 

QUESTÃO 08 
Leia estas assertivas acerca das características assumidas pelo gênero charge: 

I. São necessários conhecimentos prévios para a construção do sentido textual.  

II. As linguagens verbais e não verbais integram o texto. 

III. O humor é um recurso utilizado na composição da crítica.  

 

Está correto apenas o que se afirmar em: 

a) I.  

b) II.  

c) I e III 

d) I, II e III.  



 

 

QUESTÃO 09 
ENEM 

 
Mafalda é uma garotinha de seis anos que sempre lança perguntas desconcertantes para os adultos 

QUINO, J. L Mafalda. Tradução de Mônica S. M. da Silva, São 
Paulo: Martins Fontes, 1988. 

O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda: 
A) revelou desinteresse na leitura do dicionário. 
B) tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa. 
C) causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à leitura de um livro tão grande. 
D) queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não ler o livro, como sua filha pensava. 
E) demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou muito 
sua filha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 10 
(Eear 2017)  Leia:  
 

 
Marque a opção que apresenta correta interpretação da tirinha da Mafalda, personagem 
presente no último quadrinho, de autoria do cartunista argentino Quino, em que Felipe, no 
primeiro quadrinho, mostra-se pensativo com a possibilidade de participar do serviço 
militar. 
 

A) O menino, receoso do que poderá enfrentar no quartel, imagina situações complicadas a que 
se submeterá e reage com a chegada de seu herói, de modo que seus gritos foram escutados 
por Mafalda.    

B) O jovem menino, com medo do que o quartel lhe reserva, cria situações mentais em que, 
fatalmente, não consegue êxito, conforme expresso no último quadrinho.    

C) A possibilidade de poder contar com a presença física de seu herói no quartel retira, desde o 
início, todo medo e ansiedade do jovem que deseja servir às Forças Armadas de seu país.    

D) Embora com desejo de servir às Forças Armadas, a presença de Mafalda, no último quadrinho, 
reforça a ideia de que as mulheres não concordam com o fato de o serviço militar obrigatório ser 
exclusivo para homens.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-lRJDlmbdwk8/WP2s43NiyzI/AAAAAAAAJU0/GND59wG-EgAvnSKA4k9w5P5lW-vC-jWVgCLcB/s1600/mafgrito.jpg


 

 

Leia o Relato Pessoal e responda ao que se pede. 
 

BATE-PAPO VIRTUAL COM O ESCRITOR PEDRO 
BANDEIRA 

     Eu conheci Pedro Bandeira por conta de uma imposição da escola: tive 
que ler, como parte do programa de literatura do colégio onde eu estudava, 
o livro (excelente) “A Droga da Obediência”, e logo me apaixonei pelos Karas: 
Magrí, Miguel, Chumbinho, Calú e Crânio. Eles foram, durante um bom 
tempo, meus melhores amigos durante meu início de adolescência nerd (rs!): 
eu gostava (e ainda gosto) muito de ler e li toda a coleção de livros acima, e 
muitos outros mais de Pedro Bandeira, entre meus 11 e 14 anos.  Se 
Monteiro Lobato foi para mim o introdutor da literatura infantil, Pedro Bandeira 
era, naquele momento entre infância e adolescência (e o trocadilho aqui é 
intencional), o cara: só ele sabia escrever tão bem sobre o que eu sentia, 
pensava e achava que podia fazer sendo adolescente, e foi com ele que aprendi a ler com prazer os livros da escola 
– sempre que aparecia um livro obrigatório novo (mesmo aqueles clássicos da literatura que todo adolescente odeia) 
eu pensava: “Vai que eu me surpreenda como me surpreendi com o Pedro Bandeira?” E foi assim que passei a 
querer ler mais e mais e cada vez mais, livros de todo o tipo. 
 
      Amanhã, 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infantil, e para celebrar a data, o portal EBC realizará um bate-
papo virtual com o Pedro (ó a intimidade, rs!) a partir das 10h. 
 
      O bate-papo pela internet vai ser mediado pelo cantor, radialista e apresentador Zé Zuca. Além das crianças 
que participarão da videoconferência, ao vivo, todos os expectadores podem interagir enviando perguntas e 
comentários pelas redes sociais da EBC (Facebook, Google+ e Twitter), identificando o conteúdo com a hashtag 
#DiaLivroInfantil.[...] 
  

Disponível em:<http://roteirobaby.com.br/2013/04/bate-papo-virtual-com-o-escritor-pedro-bandeira.html#.WCpGH9IrLIU>. Acesso em: 14 nov. 
2016. (Fragmento). 

QUESTÃO 11 

O objetivo principal do texto anterior é convidar o público para participar de um evento virtual. 
Entretanto, antes do convite, o narrador apresentou um relato pessoal no primeiro parágrafo. 
Uma característica desse gênero textual é: 

 

A linguagem é objetiva na indicação dos fatos. 

O autor limita-se a relatar fatos pesquisados. 

O narrador do texto participa dos fatos relatados. 

O texto é narrado na terceira pessoa do singular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Bandeira
http://www.iplb.pt/sites/DGLB/Portugues/noticiasEventos/Paginas/DiaInternacionaldoLivroInfantil2013.aspx
http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2013/03/escritor-pedro-bandeira-participa-de-bate-papo-virtual-com-criancas-no
http://www.facebook.com/ebcnarede
http://plus.google.com/+EBCnaRede
http://www.twitter.com/ebcnarede
http://roteirobaby.com.br/2013/04/bate-papo-virtual-com-o-escritor-pedro-bandeira.html#.WCpGH9IrLIU


 

 

Leia o anúncio publicitário e responda ao que se pede. 

 

 
Disponível em:<http://www.rafiado.com/wp-content/uploads/2009/12/natal_advance2.jpg>. Acesso em 29 out. 2016 

QUESTÃO 12 
Em uma interação comunicativa, podem-se utilizar palavras ou outras formas de 
representação, como sons, gestos, expressões fisionômicas, imagens, cores, dentre 
outras.  
Quais elementos não verbais se relacionam ao termo “brasileiros” no anúncio? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leia o anúncio e responda ao que se pede. 
 

 
Disponível em: <http://cmt1anocd.blogspot.com.br/2013/10/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html>. Acesso em: 05 dez 2016. 

QUESTÃO 13 
Nesse anúncio, empregam-se recursos verbais e não verbais com o objetivo de estabelecer um 
diálogo intertextual com uma conhecida história infantil que estimula o imaginário coletivo. O 
diálogo intertextual está relacionado aos objetivos do produtor, provocando qual efeito de sentido 
no texto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leia a imagem abaixo e responda ao que se pede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/156922368244410560/>. Acesso em: 06 dez. 2016. 
 

Um dos fatores mais intrigantes da leitura é a percepção dos implícitos textuais e das 
relações dialógicas estabelecidas entre um ou mais textos. A INCLUSÃO DO 
APARELHO CELULAR ao contexto das pinturas revela o OBJETIVO DO PRODUTOR, 
que se manifesta ao: 

 
 
QUESTÃO 14 

Censurar a sociedade capitalista pela preocupação excessiva com a aparência. 

Criticar a juventude moderna por valorizar mais o universo virtual do que o real. 

Estimular a reflexão sobre a influência da tecnologia no mundo contemporâneo. 

Mostrar que as obras de arte apresentadas são tão atuais quanto o smartphone. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://br.pinterest.com/pin/156922368244410560/


 

 

QUESTÃO 15 
 
Faça um pequeno texto explicando as intertextualidades presentes nas imagens 
abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
QUESTÃO 16 
 

Leia o texto abaixo e depois responda ao que se pede. 
 

O JUMENTO 
Aluna Raylane Furtado de Sousa 

Professor F. Maurício Araújo 

 

          Era uma vez, numa fazenda muito distante da cidade, um fazendeiro que possuía um 
jumento que sabia falar. Esse animal era muito sabido, tudo que o dono dele pedia, ele 
prontamente fazia. 
         Mas o pobre do animal, apesar da sua capacidade de falar e entender o que seu dono 
dizia, não era valorizado, alimentava-se da pior comida e dormia no relento da noite fria. 
        Certa vez, o fazendeiro precisava ir à cidade, uma viagem muito longa, que demoraria dois 
dias para chegar. Levou consigo seu jumento para trazer as mercadorias que compraria. Durante 
o percurso, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco, mas logo conseguiu se levantar. 
O jumento começou a caçoar do seu dono, rindo e relinchando sem parar. 
       O fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre, além de batê-lo, falava muitos 
palavrões com o desprovido animal. Não demorou em chamar a atenção das pessoas que por 
ali transitavam. Um camponês que passava por perto se admirou da sabedoria do animal em 
compreender toda aquela situação e se encantou com o bicho. O fazendeiro, com muita raiva do 
jumento, foi até onde estava aquele pobre camponês e disse: 
        __Você quer comprar este jumento? 
        __Quero, mas só tenho dez moedas. Respondeu o homem. 
        __Tá bom, você leva o jumento e eu fico com suas dez moedas! Disse o fazendeiro. 
        Assim, o fazendeiro vendeu seu animal pelas míseras dez moedas de tão pouco valor que 
não davam para comprar nem sequer um saco de milho. Retornou para sua casa e desistiu da 
sua viagem. 
        Dias depois, o fazendeiro estava despreocupado, deitado em sua rede feliz, pois não 
precisava alimentar o jumento, quando de repente chegou seu amigo, outro fazendeiro, e lhe 
apresentou o jornal que destacava um camponês que possuía um jumento que sabia falar, muito 
feliz e rico, pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. 

          __ Minha nossa senhora, olha onde está meu jumento!!! Admirou-se o fazendeiro. 
          __ Como é que é seu jumento, se você o vendeu? Ponderou seu amigo. 
       O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Então, quando 
na rua passava, as pessoas perguntavam a razão de ter vendido seu animal, já que ele era 
diferente e sabia falar. Mas nem ele compreendia a burrice que havia feito. 
         E assim o fazendeiro ficou sem o jumento, na pobreza, todo o resto da sua vida. Não 
aproveitou a sabedoria do bicho. Agora, dizem que o jumento vive comendo da melhor comida 
e bebendo do melhor vinho. 
 

De Sousa, Raylane Furtado. 6º ano de 2018. Escola João Moreira Barroso.  
São Gonçalo do Amarante. Adaptado pelo professor Francisco Maurício Araújo 

O gênero do texto “O Jumento” é: 
 
 
Crônica, porque apresenta fatos do cotidiano. 
 
Conto, porque narra uma história ficcional, criada pela imaginação da autora. 
 

Lenda, pois apresenta personagens místicos e enredo fantasioso. 
 
Relato, porque o narrador apenas apresenta fatos vividos por ele. 
 



 

 

Observe a etiqueta. 
 

 
 
 

Disponível em< http://www.engetecno.com.br/port/aprovacao_rotulos.phpcesso> Acesso em: 06 maio 2015. 

Identifique se a linguagem contida na etiqueta é conotativa ou denotativa. Justifique 
sua resposta. 
 

 
QUESTÃO 17 

De acordo com o Dicionário Michaelis, a definição da palavra texto é: 

Texto  
tex.to  
(ês) sm (lat textu) 1 As próprias palavras de um autor, de que consta algum livro 
ou escrito. 2 Palavras que se citam para provar qualquer doutrina. 3 Passagem da 
Escritura que forma o assunto de um sermão. 4 Art Gráf A parte principal de um 
periódico ou livro, que contém a exposição da matéria. 5 Em propaganda, parte 
escrita de um anúncio, exceto o título. sm pl Coleções do direito romano ou 
canônico. T. de abertura: anúncio a ser lido no início de um programa de rádio. T. 
de chamada: texto de poucas palavras (5 a 20) com que se anuncia um programa 
de rádio. T. de encerramento: anúncio destinado ao final do programa 
radiofônico. T. de fluxo, Inform: texto que, ao ser inserido no formato de uma 
página num sistema de editoração eletrônica, preenche todos os espaços ao redor 
das figuras, e entre as margens. 

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/texto%20054729.htmle > Acesso em: 06 abr.2015. 

Nesse verbete do dicionário, predomina a linguagem no sentido 
Denotativo. 
Figurado. 
Metafórico. 
Poético. 
 
QUESTÃO 18 



 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 19 

DEFINA, com suas palavras, as principais características quanto à estrutura dos 
contos em verso e dos contos em prosa, IDENTIFICANDO as semelhanças e 
diferenças entre eles. 
 
QUESTÃO 20 
Leia a imagem abaixo e responda ao que se pede. 

 
3 

Alfred Hitchcock foi um cineasta britânico, considerado o mestre dos filmes de suspense. 
Uma das cenas mais famosas do cinema é a do chuveiro, no filme Psicose, de 1960. Ao 
estabelecer um DIÁLOGO INTERTEXTUAL com essa cena do filme, O PRODUTOR DO 
TEXTO II PRETENDE: 

 

Criticar a obra original, cuja protagonista é uma personagem bizarra. 

Ironizar a reação exagerada das pessoas diante de situações de risco. 

Comparar o sentimento de desespero com a privação de acesso à rede. 

Satirizar o filme ao recriar uma atmosfera de terror no uso da Internet. 

 

 

 

 
BOM ESTUDO! PROFESSORA: ELIANE 

 

 
 

 
 



 

 

 

 


