LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO – 2º TRIMESTRE
LÍNGUA PORTUGUESA
ALUNO(a):

_______________________________________________

Nº: ____
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UNIDADE:

VV 
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JC 

JP 

PC 

Valor:
15,0

DATA: ___/___/2019

OBS.: Esta lista deve ser entregue resolvida no dia da prova de Recuperação.
Vamos fugir
Qualquer outro lugar ao sol
Outro lugar ao sul
Céu azul, céu azul

Vamos fugir!
Deste lugar, Baby!
Vamos fugir
Tô cansado de esperar
Que você me carregue

[...]
Vamos fugir!
Pr'outro lugar, Baby!
Vamos fugir
Pr'onde haja um tobogã
Onde a gente escorregue

Pois diga que irá
Irajá, Irajá
Pra onde eu só veja você
Você veja a mim só
Marajó, Marajó

Todo dia de manhã
Flores que a gente regue
Uma banda de maçã
Outra banda de reggae

Qualquer outro lugar comum
Outro lugar qualquer
Guaporé, Guaporé
1.

(Gilberto Gil)

Retire da canção “Vamos fugir”, de Gilberto Gil:

a) uma palavra com ditongo: ____________________________________________________________________
b) uma palavra com dígrafo: ____________________________________________________________________
c) duas palavras parônimas homófonas: ___________________________________________________________
d) duas palavras homônimas homógrafas: _________________________________________________________
2.

a)

Complete os espaços em branco nas frases abaixo com palavras da tabela. Seja coerente!

O

motorista

infringiu

infligiu

infrigida

infligida

ratificados

retificados

descriminar

discriminar

tráfego

tráfico

cumprimentaram-se

comprimentaram-se

______________________

as

leis

de

trânsito,

por

esse

motivo,

a

pena

______________________ foi a suspensão da habilitação.
b)

Os erros foram ______________________ depois que os candidatos do concurso perceberam as falhas.

c)

Pessoas daltônicas não conseguem ______________________ as cores verde e vermelha.

d)

O ______________________ de entorpecentes tem sido duramente combatido pela Polícia Federal.

e)

Os chefes de Estado ______________________ após a cerimônia.
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3.
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretamente empregadas as palavras na frase:
Os noivos receberam os cumprimentos na festa.
O detetive que investigava o caso agiu com descrição.
O motorista foi autuado porque infligiu a velocidade permitida na via.
As denúncias contra o deputado imergiram durante a eleição de 2018.
Os erros foram prontamente ratificados pela professora de português.

4.

Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

No dígrafo temos duas consoantes, e seus sons são ditos separadamente.
Nos tritongos, sempre temos semivogais e vogais.
Os hiatos se compõem de vogais iguais numa mesma sílaba.
No dígrafo, duas letras se juntam como um só som.
Na separação silábica dos hiatos, as vogais pertencem a sílabas diferentes.
Na separação silábica dos ditongos, as vogais pertencem a sílabas diferentes.

A história em quadrinhos abaixo é base para as questões 5 e 6.

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Sobre ela, é correto afirmar que
“doméstica” é um elogio.
“sorte” e “azar” são sinônimos.
“doméstica” e “braba” são sinônimos.
“doméstica” e “selvagem” são sinônimos.
“doméstica” e “selvagem” são antônimos.

6.

Considerando o contexto da tirinha, explique como cada personagem compreende o significado da
palavra “doméstica”.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A tirinha a seguir é base para responder às próximas duas questões.
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7.
a)
b)
c)

A palavra “piu”, no segundo quadrinho, pode ser classificada como um(a)
hiato.
d) onomatopeia.
dígrafo.
e) parônimo homófono.
tritongo.

8.
a)
b)
c)
d)
e)

O humor na tira acontece porque
um rato come pipoca.
existem velhinhas bem míopes.
um rato convive com um inseto.
um rato transita livremente pela praça.
um rato tenta se passar por um passarinho.

9.

Completam, respectivamente, as lacunas abaixo:
No ________________ do pianista argentino _________________ havia muitos fãs que são inscritos no seu
canal do Youtube, pois era uma ________________ única no Brasil.

a)
b)
c)
d)
e)

concerto – iminente – seção
conserto – iminente – seção
conserto – eminente – sessão
concerto – eminente – sessão
concerto – eminente – secção

10. Dê um sinônimo para cada palavra em destaque, de acordo com o contexto em que foram usadas abaixo.

a)

“Aqui o seu cão sai um gato!”

b)

“O perigo aumentou”

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

c)

“Viva o lado Coca-Cola da vida”

____________________________________________
____________________________________________
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