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Leia a história em quadrinho e responda as questões 1 e 2. 

 
Disponível: http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 

QUESTÃO NO.1  
Identifique a que se refere o pronome relativo destacado em: 

“Olá, Miguelito, aonde vai tão satisfeito?” 
 

QUESTÃO NO.2  

Por que foi empregado “aonde” e, não, “onde”? Explique a diferença. 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 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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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/
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Leia o texto II e responda as questões de 3 a 7. 

 

Texto II 
Vida com pouca água 

 
    Para encarar a falta de água, as plantas têm diferentes estratégias. Algumas têm folhas suculentas, outras, em 

formato de roseta, como as bromélias, conseguem acumular pequenas quantidades de água em uma espécie de 
“tanque”. Os cactos, além de estocar água em seu interior, têm espinhos e “pelos” que evitam o contato direto 

com a rocha quente. 

    Por fim, algumas espécies de plantas são capazes de sobreviver à secura extrema. Na estação seca, elas 
permanecem desidratadas, como se estivessem mortas, mas, quando chegam as chuvas, retornam a sua 

aparência verde e saudável. 
    Por _________ comportamento, elas são chamadas “plantas de ressurreição” e algumas podem viver mais de 

500 anos! 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 283. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 
 

QUESTÃO NO.3  
No segmento “Algumas têm folhas suculentas […]”, há pronome indefinido. Escreva – o na linha abaixo e diga a 

que termo esse pronome se refere. 
 

QUESTÃO NO.4  

Na parte “Os cactos, além de estocar água em seu interior, têm espinhos e ‘pelos’ que evitam o contato direto 
com a rocha quente.”, o termo “que” é classificado como pronome relativo. Explique essa afirmativa e diga a qual 

termo o pronome “que” se refere. 
 

QUESTÃO NO.5  

No fragmento abaixo, há um pronome pessoal. Sublinhe-o: 
 

 “Na estação seca, elas permanecem desidratadas […]” 
 

QUESTÃO NO.6  

Em “[…] sua aparência verde e saudável.”, há um pronome possessivo. Escreva-o na linha abaixo e diga a qual 
pessoa verbal se refere. 

 
QUESTÃO NO.7  

Escreva um pronome demonstrativo que preencha corretamente o espaço em branco no fragmento: “Por 
_________ comportamento […]”. 

 

QUESTÃO NO.8  
Analise as duas orações que seguem e atenda ao propósito de responder ao seguinte questionamento: 

O prêmio foi entregue a um garoto. 

Na biblioteca havia apenas um garoto estudando. 

 

Quanto à classe morfológica, os termos em destaque possuem a mesma classificação? Justifique.  

 
QUESTÃO NO.9  

Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses, a letra que indica a classificação das palavras em negrito: 
 

(C) numeral cardinal                 (O) numeral ordinal 

(M) numeral multiplicativo         (F) numeral fracionário 
 

(     ) José chegou ao aeroporto, duas horas depois de o avião ter decolado. 
(     ) Consegui a vigésima terceira classificação no concurso de contos da escola. 

(    ) Ainda resta metade da torta. 
(    ) Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. 

(    ) Recebi um doze avos do meu salário. 

(    ) Ele recebeu dois terços da herança paterna. 
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Leia o texto III para responder as questões de 10 a 12.  

 
Texto III 

 
 
 

(Curfman. Meg. In: Recreio, nº 108). 

 
 QUESTÃO NO.10  

Responda as seguintes questões sobre o texto II. 
 

a) Na tira, a personagem Meg e seu amigo participam de uma brincadeira. Que brincadeira é essa? 

     ___________________________________________________________________ 

b)  Nos dois primeiros quadrinhos, Meg diz os segundos que eles devem esperar para iniciar a corrida. 

Quantos segundos ela contará para começar a corrida? Classifique o numeral utilizado na resposta. 

    _______________________________________________________ 
 

QUESTÃO NO.11  
Observe o último quadrinho e responda: O garoto foi, na verdade, o vencedor da corrida? Por quê? 

 
QUESTÃO NO.12  

No 1º quadrinho, aparece a palavra UM. Analisando a situação, essa palavra é artigo ou numeral? Por quê? 

 
Leia o texto para responder a questão 13. 

 
Texto IV 

 

Pronominais 
Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 
Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro 
 

Em se tratando da gramática normativa em relação à colocação pronominal, qual foi a intenção do autor diante 

de sua criação? 
 

 
 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-tGKSNf13-YE/X7AxnV-GscI/AAAAAAAAMlE/MxFqUQR9bhEWxHf10fQh6heH-NAD1TIYQCLcBGAsYHQ/s408/meg.jpg


Ensina para a vida. Forma para Sempre. 

 - 4 - 

QUESTÃO NO.14  
O anúncio publicitário a baixo pauta-se pelos seguintes dizeres: 

“Não aproxime-se do local. Perigo constante!”  

Levando em consideração o padrão formal da linguagem, o mesmo está de acordo com os preceitos que o 
regem? Justifique sua resposta. 

 
QUESTÃO NO.15  

A preposição “com” pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é utilizada. Leia as frases 
abaixo, observe o valor dessa preposição e faça a correspondência correta nos parênteses: 

 

1.    Modo 
2.    Combinação 

3.    Companhia 
4.    Oposição 

5.    Instrumento 

 
(    ) Jogou com meu time e perdeu. 

(    ) Abriu a porta com o grampo de cabelo. 
(    ) Chegou ao estádio com os amigos. 

(    ) Agiu com cautela. 
(    ) Só consigo tomar leite com café.  

 

 
QUESTÃO NO.16  

Leia e compare as frases a seguir observando a mudança de sentido causada pelas preposições em destaque: 
 

1.    O ATAQUE AO ADVERSÁRIO FOI BEM-SUCEDIDO. 

2.    O ATAQUE DO ADVERSÁRIO FOI BEM-SUCEDIDO. 

 

a) Que efeito de sentido a preposição “ao” produz na frase 1? 
b) Que efeito de sentido a preposição “do” produz na frase 2? 

 

 
 

QUESTÃO NO.17  
Atribua às orações abaixo, uma interjeição correspondente ao contexto expresso pelas mesmas: 

a)  __________ que bom seria se não tivéssemos que nos preocupar com a falta de segurança. 
b) Não consigo resolver esta questão. ________ estou bastante preocupada, pois não entendi toda a matéria. 

c)  ________ você obteve o primeiro lugar na competição! 

d) Acho que esta pessoa que está passando por ali é um amigo que não vejo há anos. ________ espere, preciso 
falar contigo. 
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QUESTÃO NO.18  
 

 

 
 

 
 
a) Identifique a interjeição presente na tirinha acima: 

b) Qual o sentimento a interjeição presente na tirinha expressa?  
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 


