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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

9º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - PORTUGUÊS 

 

Prof. Mara 

 
01. Sobre o conceito de intertextualidade, podemos afirmar: 

I. Introdução de novos elementos no texto. Pode-se também retomar esses elementos para introduzir novos referentes; 
II. Operação responsável pela manutenção do foco nos objetos de discurso previamente introduzidos; 
III. Elemento constituinte do processo de escrita e leitura, trata-se das relações dialógicas estabelecidas entre dois ou mais textos; 
IV. Pode ocorrer de maneira implícita ou explícita; 
V. Responsável pela continuidade de um tema e pelo estabelecimento das relações semânticas presentes em um texto. 
 
Estão corretas as proposições: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I, II e V estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) III, IV e V estão corretas. 
e) I e II estão corretas. 
 

02.  Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos 
conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos: 
I. Quando nasci, um anjo torto 
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai Carlos! Ser “gauche” na vida. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1964) 
 

II. Quando nasci veio um anjo safado 
O chato dum querubim 
E decretou que eu tava predestinado 
A ser errado assim 
Já de saída a minha estrada entortou 
Mas vou até o fim. 
(BUARQUE, Chico. Letra e Música. São Paulo: Cia das Letras, 1989) 
 

III. Quando nasci um anjo esbelto 
Desses que tocam trombeta, anunciou: 
Vai carregar bandeira. 
Carga muito pesada pra mulher 
Esta espécie ainda envergonhada. 
(PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986) 
 

Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade, em relação a Carlos Drummond de Andrade, por 
 
a) reiteração de imagens. 
b) oposição de ideias. 
c) falta de criatividade. 
d) negação dos versos. 
e) ausência de recursos. 
 

03. Sobre a intertextualidade explícita, podemos afirmar que: 
a) Ocorre de maneira velada, sem a citação expressa do texto-fonte, cabendo ao leitor reativar informações em sua memória para 
perceber a intertextualidade. 
b) Ocorre, apenas, nos textos poéticos, não sendo admitida em outros gêneros, como o gênero anúncio publicitário. 
c) Ocorre somente por meio de paráfrase e paródia do texto-fonte. 
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d) Trata-se de um plágio do texto-fonte, ou seja, uma transcrição integral do texto-fonte. 
e) Ocorre a citação da fonte do intertexto, podendo ser encontrada nas citações, nos resumos, resenhas e traduções, além de 
estar presente também em diversos anúncios publicitários. 
 

 04. Observe a capa de um livro reproduzida abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A imagem é capa do livro Memórias Desmortas de Brás Cubas, de Pedro Vieira. Editora Tarja Editorial 

a) uma metonímia. 
b) uma transcrição literal. 
c) uma paráfrase direta. 
d) um procedimento paródico. 
e) um plágio explícito. 
 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 5,6 e 7. 
 

Seja um bom ouvinte 
     Tire o foco de você. Ao ouvir um desabafo, evite responder com uma situação que viveu. Tenha cuidado para não 
desvalorizar a dor do outro e para não usar a sua fala como trampolim para desabafar também. 
     Não interrompa. Por impaciência ou até excesso de empolgação, temos a tendência de falar por cima ou completar as frases 
do interlocutor. Escute até o fim e evite dar a última palavra: pode deixar a impressão de que quer ter razão. 
     Não apresente soluções. Em vez de encontrar uma saída, procure apenas estar presente. Na maioria das vezes, as pessoas 
precisam mais de um ombro amigo do que de uma resposta para o seu problema. 
Revista “Todos – A vida é feita de histórias. Qual é a sua?”. São Paulo: Mol. Abril/maio 2017, p.17. 
  

05. O tom do imperativo, ao longo do texto, é o de:orde, pedido ou conselho? Justifique. 
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
  

06. Transcreva as formas verbais ,presentes no  texto, empregadas no imperativo afirmativo. 
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

07. Agora, transforme - as para sua forma  no  imperativo negativo. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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Leia o te to abaixo para responder às questões 08, 09 e 10. 
 
    Ontem, pela primeira vez na história, os argentinos teriam de pagar para assistir a uma partida de sua seleção. 
 
    Só assistiria a partida entre Argentina e Chile quem tivesse assinatura da TV paga. 
 

  08. Qual o sentido de assistir nesse texto?  
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

   09. Numa das ocorrências, o redator empregou esse verbo de acordo com a norma culta; na outra não. Justifique essa afirmação.  
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

  10. Reescreva a passagem incorreta, adequando-a aos padrões da língua culta.  
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 


