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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - PORTUGUÊS

Leia a letra da canção abaixo e responda às questões 01 e 05.

Construção
Chico Buarque

Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima
Sentou pra descansar como se fosse sábado
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago

Dançou e gargalhou como se ouvisse música
E tropeçou no céu como se fosse um bêbado
E flutuou no ar como se fosse um pássaro
E se acabou no chão feito um pacote flácido
Agonizou no meio do passeio público
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego

Amou daquela vez como se fosse o último
Beijou sua mulher como se fosse a única
E cada filho como se fosse o pródigo
E atravessou a rua com seu passo bêbado
Subiu a construção como se fosse sólido
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas
Tijolo com tijolo num desenho lógico
Seus olhos embotados de cimento e tráfego
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe
Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo
Bebeu e soluçou como se fosse máquina
Dançou e gargalhou como se fosse o próximo
E tropeçou no céu como se ouvisse música
E flutuou no ar como se fosse sábado
E se acabou no chão feito um pacote tímido
Agonizou no meio do passeio náufrago
Morreu na contramão atrapalhando o público

01. Nos primeiros versos da 1ª estrofe da letra da canção acima há, em cada verso, uma oração subordinada. Transcreva-a  e
classifique-a  essa oração.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

02. Qual a função morfológica do termo em destaque na 1* estrofe na letra da canção em análise ?
________________________________________________________________________________________________________

Amou daquela vez como se fosse máquina
Beijou sua mulher como se fosse lógico
Ergueu no patamar quatro paredes flácidas
Sentou pra descansar como se fosse um pássaro
E flutuou no ar como se fosse um príncipe

E se acabou no chão feito um pacote bêbado
Morreu na contra-mão atrapalhando o sábado
Por esse pão pra comer, por esse chão pra  dormir
A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir
Por me deixar respirar, por me deixar existir,
Deus lhe pague  Pela cachaça de graça que a gente tem
que engolir
Pela fumaça e a desgraça, que a gente tem que tossir
Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair,
Deus lhe pague
Pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir
E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir
E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir,
Deus lhe pague
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03.Classifique as orações do trecho destacado na 2ª estrofe.

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

04. A letra da canção é uma narrativa. Explique e comente o enredo da história relatada.
________________________________________________________________________________________________________

05. Transcreva e classifique as orações subordinadas adverbiais presentes na última estrofe da letra da música em estudo.
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

06. Classifique as orações subordinadas a seguir. ( soltar 1 linha para cada oração)

Duro é o sofrimento que nasce do vício.
A água, que é incolor, é indispensável.

Comprei um papagaio que fala muito.
Deus, que é o pai de todos, sabia da luta que ele tivera.
As pessoas que fingem não são dignas de confiança.
Há coisas que nos comovem.
O  vulcão, que parecia extinto, voltou a dar sinal de vida.
É teu tudo quanto aqui existe.
Os bois da região, que contraíram febre aftosa, serão examinados.
O livro que li é muito bom.

.                     A Lua, que é satélite da terra, inspirou muitos poetas.

Leia o texto e faça as atividades de 06, 07 e 08.

“Muitos são aqueles que acreditam que a redenção dos homens se encontra no esporte. Estou entre eles. Quando a bola rola, no
momento de um mergulho ou num arremesso, os homens se transformam. Esquecem as diferenças que alimentam absurdos
como as guerras religiosas, o choque entre brancos e negros, as crises econômicas e mesmo a disputa por petróleo ou territórios.
O esporte consagra o que há de melhor na humanidade. Traz para o mundo o espírito de luta, de conquista, o suor, as lágrimas, a
vontade e, tão importante quanto toda a competitividade, o respeito pelo oponente, a ética esportiva.”

João Luís de A. Machado- Cinema na Educação- Duelo de Titãs - Vencendo os preconceitos.

06. Classifique a oração subordinada adjetiva do primeiro período no texto.

________________________________________________________________________________________________________

07. Qual é a oração principal do segundo período?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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08. Indique e classifique a oração subordinada adverbial do 2* período.
________________________________________________________________________________________________________

09. No período: “… no fundo eu não estava triste com a viagem de meu pai, era a primeira vez que ele ia ficar longe de nós por algum
tempo …”, a oração sublinhada é:

a) subordinada substantiva predicativa
b) subordinada adjetiva restritiva
c) subordinada adverbial de lugar
d) subordinada substantiva subjetiva

10. É preciso (I) levar tudo isso em conta (II) quando se analisa o (III)que está ocorrendo em nossos dias.” A classificação das
orações subordinadas sublinhadas é, respectivamente:

a) adjetiva (I), adverbial (II), substantiva (III)
b) substantiva (I), adjetiva (II), substantiva (III)
c) adverbial (I), substantiva (II), adjetiva (III)
d) substantiva (I), adverbial (II), adjetiva (III)
e) adverbial (I), adverbial (II), substantiva (III)


