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Roteiro de estudos para recuperação – 3ª série – 2º semestre 

Língua Portuguesa 2022 

 

Caro(a) aluno(a), 

O processo de recuperação semestral, em língua portuguesa, baseia-se nestes assuntos: Regência Verbal e Uso do Acento 
Grave na frente Gramática e Funções da Linguagem e Coesão Textual. Neste material de apoio, você contará com uma 
orientação de estudo desses objetos do conhecimento e exercícios de fixação e de avaliações anteriores. 

 

Roteiro 

Regência verbal 

 Leia, no caderno, a definição do mecanismo de Regência e do valor semântico das preposições. 

 Leia, no livro, os casos com a divisão que lá se encontra: verbos cuja variação de significado está associada à mudança 
de regência, os verbos esquecer e lembrar, destacando a característica pronominal, verbos cuja regência varia por 
causa do tipo de objeto, pessoa ou coisa, entre outros. Revise a regência do chamar, cuja teoria você só encontra no 
livro didático. 

 A aplicação desses conhecimentos poderá ser feita nos exercícios a seguir e na refeitura dos exercícios das seções 
Praticando em sala de aula e Testando seus conhecimentos do livro digital (Estudos de Língua Portuguesa), da 
lista de exercícios distribuída no primeiro período. 

 

Uso do acento grave 

 Leia, no caderno e no livro, a teoria. A divisão do caderno, em Casos Gerais, Casos Obrigatórios, Casos Facultativos 
e a seção Não ocorre crase. Ela auxilia diferenciar os casos em que a crase é perceptível, ou seja, os dois “as” que se 
contraem na língua falada e que devem ser indicados na língua escrita por meio do acento grave, em nos casos em 
que devemos usar o acento por causa da estrutura linguística empregada. No caso desses últimos, dê atenção 
especial às locuções: adverbial, adjetiva, conjuntiva e prepositiva femininas. 

 

Coesão textual 

 Leia, no caderno, os tipos de coesão textual, a saber, referencial, sequencial, recorrencial e os mecanismos pelos 
quais eles se manifestam. Estude, com atenção, o emprego dos pronomes demonstrativos este, esta, isto e esse, 
essa e isso. 

 

Funções da linguagem 

 Leia o resumo sobre as Funções da linguagem no caderno e complemente com a teoria do livro. 

 Refaça os exercícios da seção Praticando em sala de aula. 

 

Exercícios 

QUESTÃO 1  
Nos itens a seguir, ocorrem situações da língua escrita que envolvem a noção de regência. Leia-os e faça o que se pede de 
acordo com as instruções entre parênteses e adequando as orações à norma padrão. Só empregue os pronomes pessoais 
oblíquos tônicos se for imprescindível fazê-lo. 

a) Ainda não acertou o salário com a empregada. (Substitua acertar por pagar, fazendo as adaptações necessárias para 
tornar a oração coerente.) 

b) Não quis, de modo algum, desculpar o namorado. (Substitua desculpar por perdoar.) 

c) As crianças gostam mais dos jogos virtuais do que dos jogos presenciais. (Substitua gostar por preferir.) 
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d) Agradeço aos colegas todas as gentilezas com que me trataram nesse período. (Substitua o objeto direto do verbo 
agradecer pelo pronome pessoal adequado.) 

e) Agradeço aos colegas todas as gentilezas com que me trataram nesse período. (Substitua o objeto indireto do verbo 
agradecer pelo pronome pessoal adequado.) 

f) Assistimos à inauguração da piscina. (Substitua o objeto de assistir pelo pronome pessoal adequado.) 

g) O cargo que aspiras se conquista, não se ganha. (O período apresenta inadequação de regência. Identifique-a e faça 
as adaptações para torná-lo adequado ao padrão culto.) 

h) Ele xingou o colega de macaco e, por isso, foi acusado de racismo. (Substitua xingar por chamar.) 

i) Com quem você está namorando hoje? (Reescreva a oração, adaptando-a à norma padrão quanto à regência.) 

j) Arranjei outra namorada. Esqueci rapidamente de Maria. (Reescreva o trecho que contém inadequação quanto à 
regência de acordo com a norma padrão.) 

QUESTÃO 2  
Nos períodos a seguir, pode haver desvios da língua padrão em relação à sintaxe de regência. Reescreva o período com as 
adaptações à norma padrão. Caso não haja nenhum desvio, escreva "Não há desvio da língua padrão." Ele exige que os filhos 
o obedeçam sem contestação. 

a) Suas palavras me magoaram muito, mas mesmo assim eu lhe perdoo. 

b) Recomendo que você lhe procure e pague-lhe o que lhe deve. 

c) Todo jovem ator aspira e sonha com o sucesso. 

d) Existem pessoas que preferem muito mais fechar os olhos do que enfrentar os problemas sociais. 

e) Minha mãe é uma pessoa que ainda vou fazer um poema para ela. 

f) Fui atendido por aquela funcionária que eu gosto dos olhos azuis dela. 

g) Propuseram-me um contrato contra cujas cláusulas eu protestei. 

h) "As recepcionistas vestem roupas de Glória Kalil. Alguma dúvida que este hotel tem estilo?" (Avalie apenas o segundo 
período.) 

QUESTÃO 3  
Nos períodos a seguir, preencha as lacunas com a(s), à(s), aquele(s), àquele(s), aquela(s), àquela(s). 

a) A difusão das novas tecnologias trouxe problemas e impasses, relativos, principalmente, ...... privacidade dos 
indivíduos e ...... seu direito ...... informação. 

b) .......... servidora gestante será concedida licença de três meses. 

c) O funcionário foi chamado ............ presença da Diretora para justificar-se. 

d) A nova regulamentação não se refere ......... pessoas aposentadas. 

e) Recusou-se a obedecer ............ determinações do juiz. 

f) Chegou-se ............ ela e segredou-lhe algo ........... pressas, atento ..................... qualquer manifestação face ................... 
ousadia. 

g) ... não perguntei ........... essa funcionária, mas ........... que usa óculos se daqui ........... pouco poderei vir retirar o salário 
que me devem ____ muito. 

h) As cidades ........... quais me refiro são estâncias turísticas. 

i) Encaminharei o discurso ........ Vossa Senhoria. 

j) Trata-se de pintura ........ óleo. 

 

 Justifique, em relação às lacunas do período, a ausência do acento grave caso haja alguma. 

QUESTÃO 4  
Identifique os elementos de coesão presentes nos períodos a seguir, sua função a que tipo ele pertence. 

a) São Paulo é uma cidade onde a poluição atinge níveis muito altos.  

b) Raul Pompeia é um escritor cujas obras lemos com prazer.  

c) Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o que permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo. 

d) O presidente de uma ONG tem inúmeras funções a cumprir. Essas responsabilidades, no entanto, podem ser divididas 
com outros membros da diretoria.  

e) O que me fascina em Machado de Assis é isto: sua ironia. 

f) Ela é muito competente, por isso conseguiu a vaga.  

g) Ela conseguiu a vaga, já que é muito competente.  

h) Paulo tinha tudo para ganhar a corrida; no entanto, no dia da prova, sofreu um acidente de carro.  

i) Você pode ir brincar na rua, desde que faça todo o dever.  



 

  

 

 

pág. 3 de 6LÍNGUA PORTUGUESA  |  3ª Série  ::  ENSINO MÉDIO  |  23M2Por_2022_Rot_rec.docx    

j) Com o intuito de conseguir a vaga na faculdade, Sílvia estudava oito horas todos os dias.  

k) João Paulo II esteve em Porto Alegre. Aqui, ele disse que a Igreja continua a favor do celibato. 

l) Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. 

m) Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no 
Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores da Academia 
Brasileira de Letras.  

n) A magia das palavras é enorme, pois elas expressam a força do pensamento. As mesmas têm o poder de transformar 
e de conscientizar.  

o) Esta instituição secular, a Igreja, sofreu profundas transformações, que se fazem necessárias para que sobreviva aos 
novos tempos. 

p) João Gadunha fala de Lisboa onde nunca foi. Tudo nele, os gestos e o modo de falar, é uma imitação mal pronta dos 
homens que ouviu quando novo. 

QUESTÃO 5  
Leia os textos a seguir para responder ao que se pede. 

 

TEXTO 1 

Se eu não vejo 
a mulher 
que eu mais desejo 
nada que eu veja 
vale o que 
eu não vejo 

(Daniel Borges) 

TEXTO 2 

Bullying é um termo da língua inglesa (bully: “valentão”) que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, 
intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos com o objetivo de intimidar ou 
agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou 
poder. 

 

a)Um texto possui uma função de acordo com sua intencionalidade e de como foi 
construído, elaborado. Considerando-se isso, identifique as funções da linguagem 
presentes neles e justifique sua resposta com elementos do texto. 

b)O texto a seguir, de Pedro Xisto, poeta baiano, pertence à corrente literária 
chamada de Poesia Concreta. Essa maneira de ver e de fazer poesia caracterizou-
se, principalmente, por valorizar as dimensões visual, sonora e do significado dos 
signos linguísticos. Identifique como a função poética, neste poema, manifesta-se. 

 

 

Literatura 

1.Pré-Modernismo – época, características literárias, autores e obras. 

Fonte de estudo: “Apostila da aula” e livro digital – Unidade 10, Capítulo 22. 

2.Vanguardas europeias – objetivo e tendências (Dadaísmo, Futurismo, Cubismo, Surrealismo e Expressionismo). 

Fonte de estudo: “Apostila da aula ” e livro digital –  Unidade 11, Capítulo 23. 

3.Semana de Arte Moderna – antecedentes, o evento, repercussões na imprensa, importância histórica. 

Fonte de estudo: “Apostila da aula ”e livro digital –  Unidade 11, Capítulo 24. 

 

4. Revistas e Manifestos modernistas  

Fonte de estudo: “Apostila da aula” e livro digital – Unidade 12, Capítulo 25. 

QUESTÃO 6  
No Brasil, escritores do início do século XX, anteciparam elementos da modernidade. A leitura dos versos a seguir comprova 
a singularidade da linguagem e da criação estética do poeta paraibano que se sobressaiu com textos de grande originalidade. 

Psicologia de um vencido  
Eu, filho do carbono e do amoníaco,  
Monstro de escuridão e rutilância,  
Sofro, desde a epigênesis da infância,  
A influência má dos signos do zodíaco.  
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Profundissimamente hipocondríaco,  
Este ambiente me causa repugnância...  
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia  
Que se escapa da boca de um cardíaco.  
 
Já o verme — este operário das ruínas —  
Que o sangue podre das carnificinas  
Come, e à vida em geral declara guerra,  
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los,  
E há de deixar-me apenas os cabelos 
Na frialdade inorgânica da terra! 

Augusto dos Anjos. 

Vocabulário 

Análogo: semelhante, parecido. 

Epigênese: desenvolvimento do embrião. 

Espreitar: espiar, observar. 

Hipocondríaco: indivíduo que reconhece a presença de sinais e sintomas das mais variadas patologias no seu próprio corpo, 
entrando por vezes em estados de pânico. 

Rutilância: grande brilho. 

a) A poesia de Augusto dos Anjos manifesta aspectos da literatura que precedeu o movimento modernista. Quais 
características literárias revelam, no texto, o traço conservador dessa arte, considerada uma fase de transição no 
Brasil? 

b) A concepção de vida expressa nas duas primeiras estrofes se intensifica ou se ameniza nas duas últimas estrofes? 
Justifique sua resposta.  

QUESTÃO 7  
O trecho a seguir é parte de um depoimento de Mário de Andrade, escritor do Modernismo brasileiro, exposto em seu 
“Prefácio interessantíssimo” da obra Pauliceia desvairada. 

Quando sinto a impulsão lírica escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente grita. (...) Acredito que o lirismo, nascido no 
subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo e medir tantas 
sílabas, com acentuação determinada. 

Vocabulário 

Acrisolado: aperfeiçoado. 

Esse fragmento revela-se afinado ou harmonizado com qual movimento europeu de vanguarda? Justifique sua resposta. 

QUESTÃO 8  
Na Europa e no Brasil, as primeiras manifestações modernistas começaram a surgir antes da Primeira Guerra Mundial (1914-
18). Considerando os acontecimentos e objetivos das vanguardas europeias e da Semana de 22, a vanguarda brasileira, que 
teve como principal propósito renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura, quanto nas 
artes plásticas, na arquitetura e na música, estão corretas as afirmações a seguir? Justifique sua resposta.  

I. O fragmento “No aeroplano, sentado sobre o cilindro da gasolina, queimado o ventre da cabeça do aviador, senti a 
inanidade ridícula da velha sintaxe de Homero. Desejo furioso de libertar as palavras, tirando-as para fora da prisão 
do período latino! Este tem, naturalmente, como cada imbecil, uma cabeça previdente, um ventre, duas pernas e dois 
pés chatos, mas não possuem nunca duas asas” se refere à técnica cubista na expressão do pensamento.   

II. O poema “Os sapos” foi declamado, no segundo sarau da Semana de Arte Moderna, por Manuel Bandeira, que, por 
meio dessa obra, criticou os exageros sentimentais dos poetas românticos, tanto no tema quanto na forma. 

QUESTÃO 9  
Considerando a efervescência cultural da Semana de 22 que desencadeou a publicação de revistas e manifestos, as afirmações 
a seguir estão corretas? Justifique sua resposta. 

I. A Semana de 22 foi a origem do primeiro momento do Modernismo no Brasil, em que era necessário o choque de ideias, 
já que o País apresentara pouco contato com as revoluções realizadas pelas vanguardas europeias.   

II. As revistas modernistas apresentaram valor comercial, daí a publicação de anúncios publicitários de produtos da época. 
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QUESTÃO 10  
Leia os versos a seguir e responda ao que se pede. 

erro de português  
Quando o português chegou  
Debaixo duma bruta chuva  
Vestiu o índio  
Que pena!  
Fosse uma manhã de sol  
O índio tinha despido  
O português  

Oswald de Andrade. 

 

A irreverência presente no texto manifesta a proposta de qual manifesto modernista? Justifique sua resposta. 

 

GABARITO 

1.    

a) Ainda não PAGOU AO salário com a empregada. 

b) Não quis, de modo algum, PERDOOU AO namorado. 

c) As crianças PREFEREM os jogos virtuais AOS jogos presenciais. 

d) Agradeço-AS aos colegas. 

e) Agradeço-LHES todas as gentilezas com que me trataram nesse período. 

f) Assistimos A ELA. 

g) O cargo A que aspiras se conquista, não se ganha. 

h) Ele CHAMOU o colega/AO colega de macaco/macaco e, Por isso, foi acusado de racismo. 

i) COM quem você está namorando hoje? 

j) Arranjei outra namorada. ESQUECI-ME rapidamente de Maria/ ESQUECI rapidamente Maria. 

 
2.    

a) Suas palavras me magoaram muito, mas mesmo assim eu lhe perdoo. 

b) Recomendo que você O procure e pague-lhe o que lhe deve. 

c) Todo jovem ator aspira o AO sucesso e sonha com ELE. 

d) Existem pessoas que preferem fechar os olhos A enfrentar os problemas sociais. 

e) Minha mãe é uma pessoa PARA QUEM ainda vou fazer um poema. 

f) Fui atendido por aquela funcionária DE CUJOS olhos azuis eu gosto. 

g) Não há desvio da língua padrão. 

h) "As recepcionistas vestem roupas de Glória Kalil. Alguma dúvida DE que este hotel tem estilo?"  

 
3.   

a) À, a, à. 

b) À. 

c) À. 

d) Às. 

e) Às. 

f) A, às, a, àquela. 

g) A, à, /àquela, a. 

h) Ás. 

i) A. 

j) A. 

 

4.  

a) “Onde”: substitui “cidade”; coesão referencial e coesão sequencial. 

b) “Cujas”: substitui “escritor”; coesão referencial e coesão sequencial. 

c) “O”: pronome demonstrativo que sintetiza a primeira oração; “Que”: substitui “o” (Equivalente a ‘aquilo’); coesão referencial e 
coesão sequencial. 

d) “Essas”: refere-se a “funções”, palavra com que mantém relação anafórica; coesão referencial; sinonímia entre “funções” e 
“responsabilidades”; coesão referencial; 

e) “no entanto”: indica noção de oposição, contradição; coesão sequencial. 
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f) “Que”: substitui “o” (Equivalente a ‘aquilo’); coesão referencial e coesão sequencial; 

g) “Por isso”: indica noção de conclusão; coesão sequencial. 

h) “Já que: indica noção de causa; coesão sequencial. 

i) “No entanto”: indica noção de oposição, contradição; coesão sequencial. “Desde que”; indica noção de condição; coesão sequencial. 

j) “Com o intuito de”: indica noção de finalidade; coesão sequencial. 

k) “Aqui”: substitui “Porto Alegre”; coesão referencial; “Ele”: substitui “João Paulo II”; coesão referencial; “que”: conjunção integrante; 
coesão sequencial. 

l) “pelo mau comportamento”: indica causa; coesão sequencial; “Caso”: indica noção de condição; coesão sequencial; “eles”: substitui 
alunos; coesão referencial. 

m) “O carioca”: sinonímia com “Machado de Assis”; coesão referencial; “nasceu”, “faleceu” e “viu”: elipse do sujeito; coesão referencial; 
“e”: indica adiçãol; coesão sequencial; “Gênio maior de nossas letras”: sinonímia com “Machado de Assis”; coesão referencial. 

n) “Pois”: indica noção de explicação; coesão sequencial. “elas”: substitui “palavras“; coesão referencial; “as mesmas”: substitui, de 
maneira inadequada, “palavras“; coesão referencial; “e”: indica adição; coesão sequencial. 

o) “Esta”: relação anafórica com “Igreja”; coesão referencial; “que”: substitui “transformações”; coesão referencial e coesão sequencial; 
“para que”: indica noção de finalidade; coesão sequencial. 

p) “Onde”: substitui “Lisboa”; coesão referencial e coesão sequencial, forma inadequada; “Tudo nele”: relação anafórica com “os gestos 
e o modo de falar”; coesão referencial; “que”: substitui “homens”; coesão referencial e coesão sequencial. 

  

5.  

a) No texto I, predomina a função poética. Isso se deve ao arranjo especial das palavras que gera unidades rítmicas, concretizado 
nos versos e à criação de novas possibilidades de expressar o amor. No texto II, predomina a função metalinguística. Todo o 
texto serve para dar o significado da palavra inglesa bullying. 

b) No poema de Pedro Xisto, a função poética manifesta-se na junção de forma e conteúdo: a frase pode ser lida infinitamente ao 
seguirmos o desenho do símbolo do infinito. 

 

6.  

a) Esse texto apresenta influência do Naturalismo, devido à linguagem científica (ou devido ao cientificismo); influência do 
Parnasianismo, devido à escrita rígida do poema (é um soneto) e influência do Simbolismo devido ao pessimismo existencial. 

(Nessa resposta, basta apontar duas características literárias.) 

b) A concepção de vida (materialismo e pessimismo) se intensifica nas duas últimas estrofes, porque a morte é considerada algo 
inevitável e o corpo será destruído pelos vermes. 

(Na justificativa dessa resposta, é indispensável apresentar as duas ideias expressas nas últimas estrofes do poema: a morte é 
inevitável e o corpo será destruído pelos vermes.)  

 

7. Esse trecho revela-se afinado com o Surrealismo, pois destaca as ideias absurdas, extraídas do subconsciente e do inconsciente. 
 

8.  

I. Afirmação errada, pois o fragmento se refere à técnica futurista na expressão do pensamento. 

(O fragmento recusa o passado ao criticar, negativamente, a “sintaxe de Homero” e valoriza a modernidade ao projetar o 
aeroplano.] 

II. A afirmação está errada: o poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira, foi declamado por Ronald de Carvalho, no segundo sarau da 
Semana de Arte Moderna. Esse texto apresenta uma clara crítica à rigidez literária dos poetas parnasianos. 

 

9.  

Apenas a afirmação I está correta, pois até à exposição da Semana de Arte Moderna se cultuavam os poetas parnasianos como símbolos 
máximos da cultura literária brasileira. A afirmação II está errada, pois as revistas modernistas tinham por objetivo divulgar as ideias 
modernistas no Brasil, sem qualquer caráter comercial e até com imensas dificuldades financeiras, mesmo com os anúncios publicitários 
de produtos da época. 
 
10.  

A irreverência presente no texto manifesta a proposta do Manifesto Pau-Brasil, pois, nesses versos, o autor satiriza o passado histórico 
brasileiro. 


