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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:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5- Leia o texto abaixo e responda.
-

Os três pássaros do rei Herodes (lenda)
Pela triste estrada de Belém, a Virgem Maria, tendo o Menino Jesus ao colo, fugia do rei

Herodes.
Aflita e triste ia em meio do caminho quando encontrou um pombo, que lhe perguntou:
– Para onde vais, Maria?
– Fugimos da maldade do rei Herodes, – respondeu ela.
Mas como naquele momento se ouvisse o tropel dos soldados que a perseguiam, o pombo voou
assustado.
Continuou Maria a desassossegada viagem e, pouco adiante, encontrou uma codorniz que lhe fez a
mesma pergunta que o pombo e, tal qual este, inteirada do perigo, tratou de fugir.
Finalmente, encontrou-se com uma cotovia, que, assim que soube do perigo que assustava a Virgem,
escondeu-a e ao menino, atrás de cerrado grupo de árvores que ali existia.
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Os soldados de Herodes encontraram o pombo e dele souberam o caminho seguido pelos
fugitivos.
Mais para a frente a codorniz não hesitou em seguir o exemplo do pombo.
Ao fim de algum tempo de marcha, surgiram à frente da cotovia.
– Viste passar por aqui uma moça com uma criança no regaço?
– Vi, sim – respondeu o pequenino pássaro – Foram por ali.
E indicou aos soldados um caminho que se via ao longe. E assim afastou da Virgem e de Jesus os seus
malvados perseguidores.
Deus castigou o pombo e a codorniz. O primeiro, que tinha uma linda voz, passou a emitir,
desde então, um eterno queixume . A segunda passou a voar tão baixo, tão baixo, que se tornou presa
fácil de qualquer caçador inexperiente.
E a cotovia recebeu o prêmio de ser a esplêndida anunciadora do sol a cada dia que desponta.
1. O texto é uma lenda porque:
a) faz menção a uma passagem bíblica do Novo Testamento.
b) narra uma história fantasiosa transmitida pela tradição oral.
c) faz uma revelação importante.
d) está baseado num fato histórico, que realmente aconteceu.
e) os animais falam.
2. Com relação à expressão “Pela triste estrada de Belém”, podemos afirmar que:
a) a paisagem era deserta, sem árvores.
b) o autor estava triste quando escreveu o texto.
c) Maria estava angustiada e triste e, com isso, todo o ambiente parecia triste.
d) essa é uma pista que o narrador nos dá de que o desfecho será ruim.
e) o caminho era muito longo e assim deixava a impressão de tristeza.
3. Assinala o único item que NÃO se aplica nem ao pombo nem à codorniz:
a) covardia
b) medo
c) egoísmo
d) coragem
e) delação
4. A codorniz não hesitou em seguir o exemplo do pombo. O exemplo da:
a) fuga
b) mentira
c) violência
d) amizade
e) delação
5. Assinale o item que caracteriza a cotovia:
a) solidária
b) delatora
c) orgulhosa
d) esquiva
e) sarcástica
6. Como castigo, a linda voz do pombo passou a ser um:
a) pio
b) gorjeio
c) latido
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d) uivo
e) arrulho
7. De acordo com o texto, a cotovia canta:
a) na aurora
b) de madrugada
c) ao meio-dia
d) ao anoitecer
e) no pôr do sol
8. A codorniz “passou a voar tão baixo, tão baixo, que se tornou presa fácil de qualquer caçador
inexperiente.” A expressão grifada dá a ideia de:
a) condição
b) consequência
c) causa
d) tempo
e) finalidade
9. Assinala a alternativa em que NÃO há correspondência entre a explicação e a significação da palavra
no texto:
a) inteirada do perigo: cientificada do perigo
b) cerrado grupo de árvores: compacto grupo de árvores
c) com uma criança no regaço: com uma criança na garupa
d) não hesitou em seguir o exemplo: não titubeou em seguir o exemplo
e) cada dia que desponta: cada dia que surge
10. A cotovia deu aos perseguidores uma pista falsa por que:
a) era mentirosa.
b) queria se vingar das outras aves.
c) era inimiga de Herodes.
d) sabia que poderia ser punida por Deus.
e) queria salvar a Virgem Maria e o Menino Jesus.
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