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Revisão de Português – Capítulos 6, 7 e 8 

1.   Abaixo, apresentamos alguns segmentos de discurso separados por ponto final. Retire o ponto final e estabeleça 

entre eles o tipo de relação que lhe parecer compatível, usando para isso os elementos de coesão adequados. 

 

a)O solo do nordeste é muito seco e aparentemente árido. Quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. 

_______________________________________________________________________________________________ 

b)    Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Vai faltar alimento e os preços vão disparar. 

_______________________________________________________________________________________________ 

c)    O trânsito em São Paulo ficou completamente paralisado dia 15, das 14 às 18 horas. Fortíssimas chuvas 

inundaram a cidade. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2.   No texto a seguir há um trecho que, se tomado literalmente (ao pé da letra), leva uma interpretação absurda. 

 

"Um cadáver morto foi encontrado boiando em canal."(Folha de S. Paulo, 2 nov. 1990.) 

 

a)    Identifique o trecho problemático. 

__________________________________________________________________________________ 

b)    Diga qual a interpretação absurda que se pode extrair desse trecho. 

__________________________________________________________________________________ 

c)    Qual a interpretação pretendida pelo autor? 

__________________________________________________________________________________ 

d)    Reescreva o trecho de forma que deixe explícita tal interpretação. 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Leia o texto abaixo: 

O QUE É SER GENTE DIREITA? 

            Dificilmente alguém será aclamado direito por todos os seres humanos, pois cada um pensa de uma maneira e 

tem uma concepção formada do que é certo ou errado. 

           A pessoa ser considerada direita pelos outros é muito relativo; por exemplo: 

se você roubasse algum bem de valor e desse 

a seu pai, você poderia ser considerado um bom filho; todavia, perante a sociedade, essa pessoa seria um ladrão. 

            Gente direita é alguém que diante do seu modo de pensar, da sua maneira de agir, de sua criação, 

do lugar em que habita, tem na sua consciência que aquilo que está fazendo é certo. 

 

(Texto da aluna Ana Raquel Sá da Nóbrega, matrícula 94110750, turma 2560) 

 

            Destaque do texto uma passagem em que a conjunção indique as relações lógico-semânticas de: 

a) causa:____________________________________________ 

b) condição: _________________________________________ 

c) adição: ___________________________________________ 

d) oposição: _________________________________________ 

 

4. Use os pronomes adequados. 
1. Um encapuzado atravessou a praça e sumiu ao longe. Que vulto era __________ a vagar, altas horas da noite, pela 

rua deserta? 
2. Jorge teria dinheiro, muito dinheiro, carros de luxo e mulheres belíssimas. __________ eram as fantasias que 

passavam pela mente de Jorge enquanto se dirigia para o primeiro treino na seleção. 

3. Marcelo será promovido, mas terá de aposentar-se logo a seguir. Foi ________ que me revelou um amigo do 

diretor. 
4. Todos pensam que a CPI acabará em pizza, mas não queremos acreditar _________. 

5. Trabalham juntos, num escritório de advocacia, Luís e Paulo. __________ dedica-se a causas criminais, 

______________ a questões tributárias. 



6. Soube que você irá ocupar um alto cargo na empresa e que está de mudança para uma casa mais próxima do seu 

local de trabalho. Se ___________ me chateou, já que somos vizinhos há tantos anos, _____________ me deixou 

muito contente. 
 

2 – (ENEM). 

 
Laerte. O difícil é o começo. Exame. São Paulo: Abril, 28 set. 2007. 

 

Entre os seguintes ditos populares, qual deles melhor corresponde à figura acima? 

a)    Com perseverança, tudo se alcança. 

b)    Cada macaco no seu galho. 

c)    Nem tudo que balança cai. 

d)    Quem tudo quer, tudo perde. 

e)    Deus ajuda quem cedo madruga. 

 

3 – (ENEM). Observe a tirinha da personagem Mafalda, de Quino. 

 
                                  Quino. Toda Mafalda. Tradução de Monica S. M. da Silva. 

 O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda: 

a)    Revelou desinteresse na leitura do dicionário. 

b)    Tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa. 

c)    Causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à leitura de um livro tão grande. 

d)    Queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não ler o livro, como sua filha pensava. 

e)    Demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou muito sua filha. 

 

Obs.: Essa folha deve ser colada no caderno para avaliações posteriores. 
 

Bons estudos!  
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