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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - PORTUGUÊS

O herói
Judas Isgorogota

“_ Papai, o que é um herói?
Eu pergunto porque tenho grande vontade de ser herói também ...

Será que posso ser herói sem entrar numa guerra?
Será que posso ser herói sem odiar os homens
E sem matar alguém?”

O homem que já sofrera as mais fundas angústias
E as mais feias misérias
Trabalhando a aridez de uma terra infecunda
Para que não faltasse o pão no pequenino lar;

O homem que as mais humildes ilusões perdera
No seu cotidiano e ingrato labutar;
Aquele homem, ao ouvir a pergunta do filho:
_ “Papai, o que é um herói?”
Nada soube dizer, nada pôde explicar...

Tomou de uma peneira
E cantando saiu, outra vez a semear!

Disponível em: <http://www.jornaldepoesia.jor.br/ji07.html>.

01. Preencha o quadro abaixo com informações relativas à estrutura do poema.

Título e Autor:
Número de estrofes:
Número de versos:

02. Qual dúvida inquietava o garoto, personagem do poema?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

03. Na visão do autor, o que é ser herói?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

04. Responda aos itens abaixo completando as frases com os pronomes demonstrativos corretos.
Resolva o exercício completando as frases com os pronomes corretos:

 Eu vou lá __________ semana. (essa/esta)
 Carlos caminha todos os dias até a sua escola. Eu caminho até __________ dali. (aquela/essa)
 O prefeito e o deputadochegaram. __________, de carro; __________, de avião. (esse / este ; aquele / esse)
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05. Leia a tirinha abaixo.

Identifique dois pronomes demonstrativos diferentes presentes no diálogo entre os amigos na tira de Laerte e explique o emprego
desses pronomes.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

06. Observe a tirinha abaixo.

Retire da tirinha três pronomes indefinidos. Em seguida, classifique-os em variáveis e invariáveis.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

07. Observe a imagem abaixo:

Agora, complete as orações utilizando os pronomes interrogativos adequados.
 _______________ pai que não é herói? Resposta: NENHUM
 _______________ filhos não gostariam de ter os pais como seus heróis?
 Pai, _______________ maior o número de filhos, maior será o número de pais-heróis?

08. Leia esta tira:

Transcreva a fala do turista que contém um pronome interrogativo. Identifique tal pronome. (1,0)
________________________________________________________________________________________________________
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09. Responda à questão a seguir:
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10. Complete as palavras adequadamente.

QUESTÃO EXTRA

 Ligando-se ao núcleo, os determinantes podem expressar diferentes sentidos.

Nas frases a seguir, associe a relação semântica que os determinantes destacados estabelecem com os substantivos nucleares.
(1,0)

( 1 ) Estabelece posse do substantivo a que se refere em relação à pessoa do discurso.
( 2 ) Apresenta a quantidade do substantivo.
( 3 ) Determina o gênero e o número do substantivo.
( 4 ) Atribui uma característica ao substantivo.

(     ) “O homem que já sofrera as mais fundas angústias”
(     ) “_ Papai, o que é um herói?”
(     ) Toda criança tem três pais-heróis: o papai e os vovôs.
(     ) Meu pai é meu herói.

TIA VERÔNICA
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