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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
8º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - PORTUGUÊS 

 

Prof. ARISLENE 

Leia este editorial para responder as questões 1, 2 e 3. 
 
CORREIO DO ESTADO 
"Saúde pública desumanizada" 
   21 SET 18 - 03h:00 
 
   Só quem já dependeu de um atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sabe do calvário que é para conseguir uma 
consulta ou cirurgia. Transformados em números, pacientes são obrigados a esperar por mais de meia década por atendimento 
em Mato Grosso do Sul. 
   Reportagem publicada na edição de ontem, apontou que, em alguns casos, o tempo de espera para uma cirurgia geral pode 
chegar a 2.555 dias (sete anos). Atualmente, são mais de 4,8 mil nomes na fila de espera, como apontou levantamento feito pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), indicando a falta de eficiência na gestão como um dos agravantes desse caos. 
   Os problemas na Central de Regulação são tamanhos que há casos em que não se sabe se o paciente já conseguiu pagar pelo 
atendimento ou se até mesmo morreu durante o período de espera; análise presente no próprio relatório: 
   “Pode ser que o número de pacientes em fila de espera esteja superestimado, já que, muitas vezes, aquele paciente que 
aguardava uma consulta especializada, pode ter sido encaminhado para atendimento em urgência hospitalar, em virtude de uma 
piora no seu quadro clínico. Ou pode ter optado por realizar o seu tratamento por meios próprios e, numa situação extrema, pode 
até mesmo ter vindo a óbito”. 
   Esses números e a falta de controle evidenciam a desumanização da saúde. A rede pública passa a ignorar o fato de que estar 
doente impossibilita o trabalho e as atividades diárias, assim como a ausência de estrutura humilha quem depende da rede 
pública. 
   Fazer com que uma mulher de 68 anos espere por dois anos por uma cirurgia na vesícula, viaje quilômetros para conseguir 
passar por um médico especialista e, mesmo assim, ser informada de que sua cirurgia ficou para 2019 é desumano e, com 
exceção daqueles que não se curam sozinhos ou pagam para atendimento na rede particular, tudo isso ainda pode agravar a 
situação do paciente. Um caso que poderia ter sido curado com medicamentos, agora precisa de cirurgia e por aí vai. 
   Quando é no SUS, a prevenção fica só no discurso. Na prática, a remediação é o que prevalece – e custa caro. Quanto mais 
tempo o paciente leva para fazer um exame e constatar certa doença, mais grave fica o quadro e, consequentemente, mais caro 
será o tratamento. 
   Essa longa demora também pesa no bolso do governo e cria um efeito cascata que agrava a crise já existente no setor. 
Pagando mais caro pelo tratamento de pacientes que demoraram para ser atendidos, o SUS terá menos dinheiro para novos 
atendimentos. Logo, a fila só tende a crescer. A conta fica impossível de fechar. 
   Não é de hoje que o jornal Correio do Estado aborda o sucateamento da saúde pública no Estado. Faltam leitos, faltam 
Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e, às vezes, faltam até luvas para os profissionais de saúde. Mas não pode faltar 
vontade dos poderes Executivo e Legislativo em, ao menos, tentar mudar esse quadro e da população em denunciar esses casos. 
https://www.correiodoestado.com.br/opiniao/confira-o-editorial-desta-sexta-feira-saude-publica-desumanizada/336989/ 
 

1. O texto lido pertence ao gênero editorial. O que caracteriza esse gênero textual? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Qual é a ideia central que norteia toda a argumentação do editorial lido? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Informe característica do EDITORIAL. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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4.Leia: 
noite sem sono 
o cachorro late 
um sonho sem dono 
(Paulo Leminski) 
A forma poética acima é um haicai, de origem japonesa, que valoriza a concisão e a objetividade. Das características abaixo, 
também do haicai, assinale a que não foi utilizada pelo autor: 

a) não revelar um “eu” poético subjetivo; 
b) apresentar três versos metrificados; 
c) referenciar a solidão e uma estação do ano; 
d) oferecer um momento de reflexão para causar uma descoberta; 
e) conter poucas palavras, com predominância de substantivos. 
 
Leia o soneto abaixo para responder questões 5 e 6. 
 
 SONETO DE SEPARAÇÃO 
 
Vinícius de Morais 
 
De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 
 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez o drama. 
 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente. 
 
Fez-se do amigo próximo o distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 
 

5.Qual o esquema de rima dos versos lidos? 
a) 1ª estrofe:_____________________________________________________________________________________________ 
b) 2ª estrofe:_____________________________________________________________________________________________ 
c) 3ª estrofe:_____________________________________________________________________________________________ 
d) 4ª estrofe:_____________________________________________________________________________________________ 
 

6. Faça a escansão poética do primeiro verso, depois informe o número de silabas. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Leia os haicais abaixo para responder questões 7 e 8. 
 
 Noturno 
 
Na cidade, a lua: 
a joia que boia 
na lama da rua. 
 
Guilherme de Almeida 
 
velha lagoa  
o sapo salta 
o som da água 
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Matsuo  Bashô 

 
]7. Sobre os haicais, poemas de tradição japonesa. 

a) O que retrata “Noturno”, de Guilherme de Almeida?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b)Do que fala  poema de MatsuoBashô? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Quantos versos tem cada um dos haicais? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
      d) Há rimas nos haicais? Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Com base em suas observações, descreva a diferença entre um soneto, e um haicai. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Leia. 
 

 
 
                            A saúde pública  é desvalorizada pelo Estado.  

 
a) Qual o sujeito da oração acima?  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
b) O sujeito é agente ou paciente? Por quê?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Escreva a palavra que indica quem pratica a ação de desvalorizar, expressa pela locução verbal grifada.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
d) Qual a função sintática do termo “pelo Estado”. Explique.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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10. Observe. 
 

 
Em “Vende-se ovo” temos:  

a) Voz ativa, pois o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. 

b) Voz passiva analítica, pois é formada por um verbo auxiliar, o particípio de um verbo transitivo, uma preposição e o agente da 

passiva. 

c) Voz passiva sintética, pois é composta apenas pelo verbo, pronome “se” e sujeito paciente. 

d) Voz reflexiva, pois o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação. 

e) Voz reflexiva recíproca, pois o sujeito é composto, e cada um dos seus elementos pratica a ação descrita pelo verbo nos 

demais. 

 
 


