
 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa DATA DA PROVA: 

16/09/2021 Segmento: EFII Série:8ª 

Assunto: ROTEIRO DE ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA A PROVA DE RECUPERAÇÃO 

Aluno (a): 

Professor: Sandra Miranda Brito 

 

Querido(a)  aluno(a), 

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.  

Desejamos-lhe um ótimo resultado e pedimos  a  Deus que  o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

PROGRAMA DA PROVA 
 

➢ Adjunto adnominal 
➢ Complemento nominal  
➢ Diferença entre complemento nominal e complemento verbal 
➢ Parônimos e Homônimos 
➢ Formação de Palavras 
➢ Interpretação textual 

 

 
PARTE 01 

 

REFAZER: 

➢ EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM-p. 30, 31, 35, 36 e3 7- Meu Bernoulli- Vol.02 

➢ EXERCÍCIOS PROPOSTOS-p.41(n° 11 e 12); p. 42, 43, 44 e 45- todos os exercícios. Meu Bernoulli- Vol.02 

➢ Questões 12-p.51/ questões 13 e 14-p. 52- Meu Bernoulli- Vol.02 

➢ EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM-p 41,42, 43 e 44 e 45 Meu Bernoulli- Vol.03. 

 
PARTE 02 
 

QUESTÃO 01 
Os termos destacados na oração “O livro da direita é interessante” são respectivamente: 
 
A) adjunto adnominal, adjunto adnominal, predicativo do sujeito. 
B)adjunto adnominal, complemento nominal e adjunto adverbial. 
C) adjunto adnominal, complemento nominal e predicativo do sujeito. 
D) complemento nominal, complemento nominal e adjunto adverbial. 



 
QUESTÃO 02 
Destaque o complemento nominal das orações abaixo: 
A) A notícia da morte espalhou-se depressa. 
B) Ela tem saudades de mim. 
C) Você tem receio daquele desvairado? 
D) Tenho certeza de que seremos contratados. 
 

QUESTÃO 03 
Tendo em vista a transitividade verbal e seus respectivos complementos, analise os termos em 
evidência de acordo com o código (OD) e/ou (OI): 

A) Entregamos o livro ao professor. (   )                
B) Necessitamos de sua ajuda.        (   )                       
C) Não concordo com suas ideias.    (   ) 
D) Gostamos muito do passeio.        (   ) 
E) Aprecio a brisa da manhã.           (   ) 

QUESTÃO 04 
Marque a frase em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que aparecem entre parênteses: 
 

A) Essas hipóteses _________ das circunstâncias (emergem - imergem) ; 
B) Nunca o encontro na _________ em que trabalha (sessão - seção); 
C) Já era decorrido um _______ que ela havia partido, (lustre - lustro); 
D) O prazo já estava _______ ( proscrito - prescrito ); 
E) O fato passou completamente ________ (desapercebido- despercebido). 
 
 
QUESTÃO 05 
Qual a única alternativa abaixo que tem apenas palavras formadas por composição por justaposição. 

A) café com leite, guarda-chuva, pontapé 
B) vinagre, aguardente, planalto 
C) escolarização, desigualdade, abençoar 
D) girassol, vaivém, embora 
E) malmequer, fidalgo, pernalta 
 
 
 
 

 


