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ROTEIRO SEMANAL DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

I – As questões 1,6 e 9 apresentam a interpretação textual, assim como, as estratégias argumentativas 

estudadas.  Localize-as nas páginas 11 a 13; 26 – capítulo 1 

 

II – As questões 2 – trabalha a função sintática dos termos da oração – O conteúdo está na página 27 

– capítulo 1 

 

III – A questão 3 – trabalha a classificação de predicativos do sujeito e do objeto – páginas 61 e 62 – 

capitulo 2 

 

IV – Questão 4 – Apresenta a transitividade verbal e os tipos de predicado – páginas 27 – capítulo 1 ; 

61 e 62 – capítulo 2 

 

V – Questão 5 – Apresenta as regras de acentuação gráfica para oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. – O conteúdo está nas páginas 39 e 41 – Sugestão de vídeoaula: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oa0KeBzqM0 

 

VI – Questões 7 e 8 – Apresenta regras para o uso do hífen – página 18 – capitulo 1 – sugestão de 

vídeoaula: https://www.youtube.com/watch?v=fopk4QyQcig 

 

VII – A questão 10 trabalha os tipos de predicado, transitividade verbal e função sintática – página 27 

– capítulo 1; 61 e 62 – capítulo 2 
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Texto para as questões 1 a 3 
 

Terra: o planeta vida 
 

Até o momento não se conhece nenhum outro lugar do Universo, além 
da Terra, que reúna condições para a existência de vida. As atividades 
humanas no nosso planeta, porém, têm reduzido cada vez mais essas 
condições.  

O crescimento da população é constante e o consequente aumento do 
consumo vem causando a destruição progressiva dos recursos disponíveis e 
modificando rapidamente o ambiente. A maioria dos seres vivos só se utiliza 
daquilo que realmente precisa para subsistir.  

O homem não, pois, com seus instrumentos e máquinas, é capaz de multiplicar infinitamente o 
trabalho que seria feito por um só indivíduo. Assim, ele se apropria intensiva e rapidamente dos 
recursos e rompe o equilíbrio frágil e extremamente complexo da natureza. Desse modo, prejudica os 
demais seres vivos, ocasionando, muitas vezes, sua total destruição.  

Segundo estudos realizados pelo IBGE (Instituto de Geografia e Estatística), em janeiro de 
2013, o número de habitantes do planeta, cresce sem parar, e muitas áreas produtivas da Terra já 
foram, e continuam sendo ocupadas sem planejamento e exploradas de modo inadequado.  

Se continuarmos a agir assim, esgotando os recursos da natureza, em pouco tempo só restarão 
na Terra ambientes impróprios para a vida e sem possibilidade de recuperação. Mas uma espécie 
como a nossa – capaz de realizações magníficas no campo das artes, das ciências e da filosofia – 
deverá saber organizar-se e encontrar soluções adequadas para garantir sua permanência na Terra.  

(MATTOS, N. S. Nós Ambiente. São Paulo: Scipione, P. 9,2016.) 

 

1- Analise o texto apresentado, e responda.  
 
a) Qual é o ponto de vista do autor sobre a postura do homem (em geral) com relação à preservação 
dos recursos naturais? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
b) Observe o seguinte trecho: “Segundo estudos realizados pelo IBGE (Instituto de Geografia e 
Estatística), em janeiro de 2013, o número de habitantes do planeta, cresce sem parar, e muitas áreas 
produtivas da Terra já foram, e continuam sendo, ocupadas sem planejamento e exploradas de modo 
inadequado”. 
      Que tipo de estratégia argumentativa é apresentada? Explique-a. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
2- Observe e responda. 
      “Desse modo, prejudica os demais seres vivos, [...]” 
        O termo em destaque completa o sentido de um verbo, sem a presença de preposição. Qual é a 
sua função sintática?  
________________________________________________________________________________ 
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3- No trecho: “O crescimento da população é constante [...]”, o termo destacado é um predicativo do 
sujeito ou do objeto? Explique. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4- Observe a tirinha e responda. 
 

 

 

 

 

 

 

 
a) Todos os verbos da tirinha têm a mesma classificação. Eles são significativos ou de ligação? 
Explique. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) A partir da classificação dos verbos da questão anterior, os predicados podem ser classificados 
como: (0,2) 
    
    (       ) predicados verbais      (       ) predicados nominais       (       ) predicados verbo-nominais 

Texto para as questões 5 e 6 

As ciências do amor 
Uma perfeita reação química, 

Uma estranha equação matemática, 
Uma lógica construção sintática, 

Alguns mágicos acidentes geográficos, 
Os maiores lances históricos, 

A paixão de todos os estilos de época, 
As metáforas mais afetivas, 

As fascinantes descobertas biológicas, 
A beleza das formas geométricas, 
Toda a linguagem da informática. 

Você e eu somos a ciência do amor. 
 

(Elias José. Amor adolescente, 5.ed., São Paulo, Atual, 2003, p.26.) 

  
5- As Palavras em destaque possuem a mesma classificação. Diante desta afirmativa, como se 
justifica o emprego do acento gráfico? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
6- Transcreva o último verso do poema, transformando-o um argumento por ilustração (ou 
exemplificação. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



7- A correção ortográfica é um elemento que contribui para compreensão do sentido do texto. O Novo 

Acordo Ortográfico normatiza o uso do hífen em algumas palavras. 

       Segundo a assistência técnica apresentada no cartum, é necessário colocar o hífen em 

microondas. Justifique com a regra adequada. 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

    

 

8- Faça a correspondência da regra de inclusão ou retirada do hífen com o vocábulo. 

 

a) super-resistente                       (     ) usa-se hífen independente de qual seja o início do segundo  

              termo  

 

b) vice-representante  (     ) Término e início de palavras com vogais diferentes. 

 

c) antissocial    (     ) diante de palavras iniciadas por r – usa-se hífen. 

 

d) autoescola   (     ) retirada de hífen com duplicação de letra. 

 

Texto para as questões 9 e 10 

 

Viver em sociedade 

 

               A sociedade humana é um conjunto de pessoas 

ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a 

fim de que possam garantir a continuidade da vida e 

satisfazer seus interesses e desejos. 

           Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam 

sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, 

necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria 

das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela 

indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia. 

           Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os 

alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transporte e os cuidados de saúde. Elas são também de 

ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se 

amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem 

             Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolhem esse 

modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. [...] 
 

GRIFFITH, Mark. Superinteressante. São Paulo: 
Abril, Jul. 2001 



9- Explique, utilizando argumentos coerentes, a seguinte tese defendida pelo autor: 
 

“A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem 
umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e 
desejos.” 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
10- Releia o trecho abaixo. 
 

“Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante 
muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo [...]”  
 
Indique: 
 
a) A predicação do verbo necessitar: __________________________________________________ 
 
b) A função sintática de: “[...] de outros para conseguir alimentação e abrigo”. _________________ 
 
c) A classificação do predicado do termo em destaque.___________________________________ 
 

 

 


