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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO
Obs: O trabalho deverá ser feita na própria folha impressa, à caneta e sem rasuras.
1- Guerra na Síria é narrada em primeira pessoa
Com o cerco ao trabalho da imprensa imposto pelo regime do Bashar Assad, a guerra na Síria é
narrada em primeira pessoa.
A oposição recorre a fotos e vídeos feitos com telefone celular. São imagens de pouca qualidade,
que percorrem o mundo retransmitidas via internet por ativistas sírios que deixaram o país, mas não a
oposição.
A agência oficial de notícias Síria, também abastece a rede com imagens de ataques sofridos,
danos materiais e, sobretudo, a dor de militares e seus familiares atingidos pela brutalidade da guerra.
Assim, cada lado apresenta sua visão da história, o que não dissipa dúvidas sobre a confiabilidade
das imagens , já que são feitas e divulgadas por sujeitos diretamente envolvidos.
No trecho: “ A oposição recorre a fotos e vídeos... oposição”, a palavra mas, é: (0.5)
(A) preposição.
(B) conjunção aditiva.
(C) conjunção adversativa.
(D) conjunção conclusiva.
(E) conjunção explicativa.

2- No terceiro quadrinho, a conjunção portanto é: (0.5)
(A) aditiva
(b) adversativa
(c) conclusiva
(D) alternativa
(E) explicativa.
3- Classifique as orações coordenadas sublinhadas conforme o código abaixo: (0.5)
( 1 ) oração coordenada assindética
( 2 ) oração coordenada sindética aditiva
( 3 ) oração coordenada sindética adversativa
( 4 ) oração coordenada sindética alternativa
( 5 ) oração coordenada sindética explicativa
( 6 ) oração coordenada sindética conclusiva
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a) Gosto muito de dançar, pois faço “jazz”desde pequenina. ( )
b) Recebeu o presente, abriu o pacote e soltou um largo sorriso. ( )
c) Acendeu o “abat-jour”, guardou os chinelos e deitou-se. ( )
d) Não se preocupe, que estaremos aqui. ( )
e) Ele estudou bastante; deve, pois, passar no próximo vestibular. ( )
f) Está faltando água nas represas, por conseguinte haverá racionamento de energia. (
g) Não vá embora ou eu vendo esta casa. ( )
h)Não é maldade, nem egoísmo. ( )
i) Ela não só chorava, como também rasgava as cartas com desespero. ( )
j) Estudou muito; no entanto, não está preparado para a prova. ( )
k) Traz-me as tuas revistas ou terei que comprar outras.( )
l) Ora sorri, ora chora amargamente. ( )

)

4- Fale sobre todas as orações subordinadas substantivas, definindo cada uma e citando exemplos.
Subjetivas:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Objetiva Direta:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Objetiva Indireta:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Completiva Nominal:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Predicativa:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Apositiva:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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