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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

Nordeste...Ontem e Hoje
(...)

Atualmente a região do Nordeste encabeça um ranking de pobreza e apresenta baixos índices de
desenvolvimento social. O maior número de analfabetos do Brasil vive no Nordeste (21,9%), e 25,7% de sua
população possui renda familiar de até um salário mínimo... Fugindo da seca e da pobreza, os nordestinos
respondem, desde o século XIX, pelos grandes fluxos de migração em direção ao Sul e ao Sudeste.
Esta situação está associada a seca, falta comida e trabalho. Em muitos casos, a única fonte de renda das
famílias provém da venda de ossos aos comerciantes que usam o "produto" como matéria-prima de ração para
animais.
Ser miserável significa viver de forma absolutamente precária. No Recife, favelas enormes são erguidas
em cima de mangues ou rios sem nenhuma condição de segurança e higiene.
Quando a maré sobe, o lixo invade os barracos, espalhando dejetos de toda a vizinhança pelos cômodos.
A falta de saneamento é responsável pela proliferação de doenças.
Vivendo como animais são completamente excluídos das engrenagens de desenvolvimento da sociedade,
os miseráveis são reduzidos a uma condição subumana. Seu único horizonte passa a ser a luta feroz pela
sobrevivência, disputando até os restos com os animais...
Fonte: Atla, National Geographic
1. De acordo com o texto, qual o motivo que leva o nordestino a ser um dos grandes responsáveis pelo enorme
fluxo de migração em direção ao Sul e ao Sudeste?
2. “Ser miserável significa viver de forma absolutamente precária.”
“Quando a maré sobe, o lixo invade os barracos, espalhando dejetos de toda a vizinhança pelos cômodos.”
Qual é a consequência dessa grande falta de saneamento?
3. “Vivendo como animais são completamente excluídos das engrenagens de desenvolvimento da sociedade, os
miseráveis são reduzidos a uma condição subumana.”
Explique a afirmativa acima de acordo com o texto I.
4. Transcreva do texto acima uma FRASE. Identifique-a como nominal ou verbal.
5. Retire do texto I uma frase que contenha um ponto final e explique o seu uso.

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
6. Observe o trecho retirado do texto I. Com o novo acordo ortográfico, ocorreram algumas mudanças em
relação ao uso do hífen. A grafia correta seria subumana ou sub-humana? Explique de acordo com as regras
gramaticais.
“...os miseráveis são reduzidos a uma condição subumana.”
Texto II
ASA BRANCA
Quando oiei a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu preguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação.
Que braseiro, que fornaia
Nem um pé de prantação
Por farta d'água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão.
Inté mesmo a asa branca
Bateu asas do sertão
Depois eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração.
Hoje longe, muitas léguas
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim vortá pro meu sertão.
Quando o verde dos teus óios
Se espaiar na prantação
Eu te asseguro não chore não, viu
Que eu vortarei, viu
Meu coração.
7. A canção fala sobre o que ocorre durante a seca no Nordeste. De acordo com o texto, relate qual é a opção
feita por algumas pessoas durante esse período? Por quê?
8. De acordo com a música, as pessoas gostam de morar no Nordeste? Justifique.
9. O que gostaria que o governo fizesse para melhorar as condições de vida do sertanejo se você morasse nessa
região com tantos problema?
Texto III
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
10. Qual é a crítica contida na tirinha?
11. Explique o uso da vírgula no segundo quadrinho.
12. Os dois pontos devem ser usados em algumas situações específicas em nossa escrita. Elabore uma oração
em que seja necessário esse sinal de pontuação e explique o seu uso corretamente.
13. Faça uma pesquisa sobre os tipos de sujeito. Não se esqueça de exemplificar cada um.
14. Sabemos que o predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito. Quais são os
tipos de sujeito? Defina e exemplifique cada um.
15. O adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo, conferindo-lhe
características e atributos. Indique no período os adjuntos adnominais:
Percorremos uma longa estrada de terra.
16. Classifique o verbo em negrito quanto à transitividade. Explique a sua resposta.
O sertanejo comprou a água fresca.
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