
A recuperação final constará de: 

 Um trabalho de interpretação textual, gramatical e produção textual no valor de 20 

pontos. 

 Uma prova abrangendo interpretação de textos, conhecimentos linguísticos e produção 
textual referentes aos conteúdos especificados abaixo. Valor: 80 pontos. 

1 - Conteúdo: Gramatical:  

 Classes de palavras (substantivo, adjetivo, pronome, artigo e verbo); 

 Classificação das palavras quanto à tonicidade; 

 Regras de acentuação; 

 Uso dos Porquês. 

 Textual - Habilidades necessárias para a avaliação:  

 Inferir uma informação implícita e explícita em um texto. 

 Identificar personagens, características e foco narrativo do texto. 

 Interpretar texto com auxílio de material gráfico: pintura, fotografia, tirinha, charge etc. 

 Identificar o tema de um texto. 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Formular respostas completas, não as iniciando com os conectivos: pois, porque ou que, 
causando, com o uso deles, a incompletude sintática da frase. 

 

2- O(a) aluno(a) deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

 revendo as anotações feitas em sala de aula e refazendo os exercícios e textos 
trabalhados durante o ano; 

 fazendo o trabalho com bastante atenção e capricho; 

 participando dos plantões de recuperação; 

 estudando os conteúdos citados acima. 

 

 

 DISCIPLINA: Língua Portuguesa/ Redação PROFESSORA: CIBELLE 

DATA:   /12/19 VALOR: 20,0 NOTA: 

ASSUNTO: Trabalho de recuperação 4º ano TURMA: 

NOME COMPLETO:  Nº: 
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1. Faça seu trabalho com calma e atenção. 

2. Leia e releia os textos quantas vezes for preciso. 

3. Redija respostas completas e com clareza. 

4. Tenha bastante capricho, evitando rasuras. 

SUCESSO! Feliz Natal! Boas Férias! 



LEIA o texto a seguir e RESPONDA às questões de 1 a 6.  

GENTE É BICHO E BICHO É GENTE 
     Querido Diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso! Fui ontem à 

cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, 

escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana... E eu fiquei chateado. 

     Eu vi um homem, um ser humano, igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele 

estava procurando? Ele buscava, no lixo, restos de alimento. Ele procurava comida! 

     Querido Diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar 

dela algo para comer? Pois foi assim mesmo, do jeitinho que estou contando. Ele colocou num 

saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Aarghh!!! 

Devia estar horrível! 

     Mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma hora, 

querido Diário, olhei assustadíssimo para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para 

ela e perguntei: “Mãe, aquele homem vai comer aquilo?” Mamãe fez um “sim” com a cabeça e, em 

seguida, continuou: “Viu, entende por que eu fico brava quando você reclama da comida?”. 

     É verdade! Muitas vezes, eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E 

larguei no prato, duas vezes, um montão de repolho, que eu odeio! Puxa vida! Eu me senti muito 

envergonhado! 

     Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual 

àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido Diário, o nosso cão vive bem melhor do 

que aquele homem. 

     Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? 

     Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? 

Como pode querido Diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? Naquela noite 

eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha. E jamais deixa de atender 

os meus pedidos. Só assim, eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. 
 

(OLIVEIRA, Pedro Antônio. Gente é bicho e bicho é gente. Diário da Tarde. Belo Horizonte, 16 out. 1999). 

 

QUESTÃO 01 – Valor: 1,0  
 

RELEIA. 

“Querido Diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso!.” 

 

De acordo com o texto, ESCREVA o sentido da palavra em destaque.  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

QUESTÃO 02 – Valor: 1,0  
 

EXPLIQUE, de acordo com o texto, o que o autor viu que o deixou chateado. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 03 – Valor: 1,0  
 

No texto, a mãe do autor afirma ficar brava quando  
 
A) o autor reclama da comida.  
B) o autor critica o homem.  
C) o autor fica assustado.  
D) o autor apresenta-se cordial. 

  
QUESTÃO 04 – Valor: 1,0  
 

RELEIA. 
 

“Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? 

Como pode, querido Diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? Naquela noite 

eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha. E jamais deixa de atender 

os meus pedidos. Só assim, eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz”. 

 

Considerando o trecho acima, ESCREVA a solução encontrada pelo autor para que se sentisse 
mais aliviado. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 05 – Valor: 1,0  
 
O texto lido é uma narrativa em forma de relato pessoal. APRESENTE três características desse 

gênero textual. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  
QUESTÃO 06 – Valor: 1,0  
 

RELEIA. 

”É verdade! Muitas vezes, eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei 

no prato, duas vezes, um montão de repolho, que eu odeio! Puxa vida! Eu me senti muito 

envergonhado!” 

 

OBSERVE o adjetivo no trecho acima e CARACTERIZE o personagem. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



Considere a leitura do texto abaixo e RESPONDA às questões de 7 a 9. 

 

NA SALA DE AULA 
 

O professor de Geografia perguntou: 
— Como é o seu nome? 
— Turíbio Carlos. 
— Como? 
— Turíbio Carlos. 
Levantou. E levantou também um pouco a voz: 
— Mas lá em casa eles me chamam de Tuca. 
— Quem sabe aqui na escola você também fica sendo Tuca?  
E o Tuca arriscou: 
— Eu topo. 
O professor de Geografia resolveu: 
— Então pronto. 
E escreveu na ficha Tuca. 
A turma riu, era a primeira vez que eles ouviam o Tuca falar, ele não puxava conversa, não 

entrava em grupo nenhum e na hora do recreio ficava sempre estudando. 
Foi só a turma rir que o Tuca se encolheu de novo, enterrou o cotovelo na carteira, botou a 

cara na mão, grudou o olho no caderno aberto e ficou achando que a classe tinha rido era do nome 
dele. 

Quando a aula acabou, todo mundo saiu para o recreio, mas o Tuca nem se mexeu. 
O Rodrigo foi comprar um sanduíche e voltou para acabar um trabalho. Nem prestou 

atenção no Tuca, debruçou no caderno e começou a escrever. 
O olho do Tuca foi indo para o sanduíche. Quando chegou lá, quem diz que ia embora? 
O Rodrigo pegou o sanduíche, deu uma dentada e aí viu que o olho do Tuca tinha também 

mordido o pão. 
A boca do Rodrigo foi mastigando. O olho do Tuca mastigou junto. A boca deu outra 

dentada, o olho mordeu também. A boca foi parando de mastigar; o olho do Tuca foi ver o que 
tinha acontecido. Deu de cara com o olho do Rodrigo, se assustou, voltou correndo pro caderno. 

De repente o Rodrigo fez um ar meio distraído e estendeu o sanduíche. 
— Quer? 
O Tuca ficou sem saber o que respondia, acabou falando que sim. Pegou o sanduíche com 

as duas mãos. Olhou pro pão. Cravou o dente. 
— Pode comer ele todo — o Rodrigo falou. 
E foi só acabar de falar que o sanduíche já tinha sumido. 
O Rodrigo saiu da classe sem dizer nada. Voltou com mais dois sanduíches. Deu um pro 

Tuca. Eles se olharam. Comeram quietos. E pela primeira vez o Tuca falou com o colega: 
— Nossa! Nunca vi tanta manteiga e tanto queijo num pão só. 
Começaram a conversar. Primeiro a idade. O Rodrigo tinha 11 anos e o Tuca já ia fazer 14! 

Rodrigo olhou espantado para ele: 
— É mesmo?! 
— Não pareço não? 
— Bom... 
E o Rodrigo olhou pro pão. O Tuca era tão miúdo que ele até tinha pensado que os dois 

eram da mesma idade. E aí falaram de estudo. 
— Sabe que eu era o 1º da classe lá na minha escola? 
Outra vez o Rodrigo se espantou, naqueles primeiros dias de aula já tinha dado pra ver que 

o Tuca estava sempre por fora. 
— Foi por isso que eu ganhei a bolsa de estudo pra estudar aqui. 
O Rodrigo só disse hum. 
O Tuca meio que riu. 



— “Escola de rico” feito a gente diz. — Suspirou, o sanduíche tinha acabado. 
— Mas sabe? Eu não sei como é que vai ser. 
— O quê? 
— Acho que eu não vou aguentar a barra, o estudo aqui é mais 

adiantado, é diferente, sei lá, eu só sei que não tá dando. E o pior é isso aqui. 
— Olhou pro caderno e espichou um queixo 
desanimado: — a tal da Matemática. 

— Você não fez o trabalho que a gente tem que fazer? 
— De que jeito? Eu não entendo nada disso. 
O Rodrigo olhou pro relógio. 
— Eu tô quase acabando o meu. Quer que depois eu te dê uma 

explicação? 
A cara do Tuca ficou tão contente que o Rodrigo até achou melhor fingir que não tinha visto, 

virou pro caderno e começou a escrever. 
Naquele dia só deu tempo de dar uma explicação curta pro Tuca. Mas no outro dia o 

Rodrigo usou a hora do recreio todinha pra explicar tudo melhor. Era a primeira vez que ele dava 
aula pra alguém. E pelo jeito gostou, nem viu o tempo passando. A campainha tocou e ele até se 
assustou. 

— Já?! 
E o Tuca falou. 
— Puxa, cara, entendi tudo o que você me ensinou, acho que você vai ter que ser professor. 

E no dia seguinte lá estava o Rodrigo outra vez explicando. 
E o Tuca se animando: 
— Agora, sim, tô sacando! 

Lygia Bojunga.Tchau. Rio de Janeiro: Casa Lygia Bojunga, 2003. P.46-50. 

 
QUESTÃO 07 – Valor: 1,0  

A opção que explica o motivo de Tuca não se envolver com os colegas é pelo fato de 
 

  A) Tuca ter vergonha do nome dele e passar o recreio todo estudando. 
  B) Tuca não gostar dos colegas da escola.  
  C) Tuca estar na escola para estudar e não para fazer amizades. 
  D) Tuca pensar que os colegas o achariam metido demais. 

 
QUESTÃO 08 – Valor: 1,0  

 

EXPLIQUE o motivo pelo qual Tuca foi estudar na escola de Rodrigo. 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 09 – Valor: 1,0  

 
Em certo momento, Tuca observa Rodrigo comer um sanduíche. A expressão de uso popular 
que interpreta esse momento do texto é 

 
A) “A grama do vizinho é sempre mais verde”.  
B) “Antes pouco do que nada.”  
C) “O que os olhos não vêm, o coração não sente”.  
D) “O olho do Tuca foi indo para o sanduíche.” 

 

 

 



LEIA o folheto a seguir e RESPONDA às questões de 10 e 11 

 

Que tal nesse fim de semana fazer algo diferente? 

 
Chapeuzinho Vermelho e sua querida vovó convidam todas as crianças de seis a dez 

anos para participarem da oficina de cestas de piquenique. 
 

 
Lorelyn Medina/Shutterstock.com 

 

Aprenda a fazer doces saborosos e sanduíches nutritivos com quem entende do 

assunto! Aulas dinâmicas e bem explicadas, com muita música, diversão e nenhuma 

dúvida na hora de preparar as delícias na sua casa! Essa oficina ainda inclui as 

maravilhosas receitas preferidas do caçador: arroz doce com canela e bombom de 

café. 

 

Local: Casa da vovó (Mas, cuidado! Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo 

mau passeia ali por perto.) 

 

Não deixe para a última hora! Inscreva-se já pelo WhatsApp da vovó: 
(43) 79234515 

 

 
QUESTÃO 10 – Valor: 1,0  

 
No quadro abaixo CLASSIFIQUE as palavras destacadas no texto, de acordo com sua tonicidade.  
 

Oxítona Paroxítona Proparoxítona 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



QUESTÃO 11 – Valor: 1,0  

 

Ao observar algumas características específicas no texto acima, é possível dizer que o texto é 

A) um relato pessoal. 

B) um texto informativo. 

C) um conto. 

D) uma notícia. 

 
LEIA um trecho da notícia a seguir. 

POR QUE A FRANÇA PROCURA DESESPERADAMENTE UM CASAL PARA CUIDAR DE ILHA 

DESERTA? 

 

Pode ser a sua chance de viver em uma ilha deserta. O governo francês está buscando um casal 

para tomar conta da pequena Quéménès, no litoral da região da Bretanha, após seus moradores atuais, 

escolhidos há dez anos, decidirem ir embora. 

Diz o anúncio: “Procura-se: pessoa(s) para administrar ilha na Bretanha. Precisa ter 

mentalidade prática e ser resiliente. Casa inclusa. Isolamento garantido”. 

Quéménès é uma ilhota de menos de 2 km de comprimento, formada por areia, rochas e grama, 

no arquipélago de Molène. Vivem ali focas, pássaros marinhos, coelhos e ovelhas - e agora, busca-se 

humanos dispostos a ter esses animais como vizinhos. 

[...] 

Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/internacional-41422588>. Acesso em: 24 nov. 2019. 

 
QUESTÃO 12 – Valor: 1,0  

 
Considerando às regras gramaticais estudadas em sala, EXPLIQUE o uso da palavra “Por que” 
no título da notícia apresentada acima. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 13 – Valor: 1,0  

 
Nós já estudamos que pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um nome. O 

pronome que substitui um nome assume a função de pronome, porque atua no lugar desse nome, 

substituindo-o. 

Sabendo disso, LEIA o trecho a seguir, dando especial atenção aos pronomes sublinhados. 

 

 

 

 

 

 

Agora, IDENTIFIQUE qual(is) nome(s) cada pronome está substituindo e ESCREVA sua 

resposta na frente de cada um deles (os pronomes estão distribuídos na sequência em que 

aparecem no texto). 

a) Ele ______________________. 

b) Eu  ______________________. 

c) Lhe______________________. 

d) Ele  ______________________. 

e) Eles______________________. 

f) Nós______________________. 

 

Nós já aprendemos que, na notícia, é possível encontrar as principais informações sobre o fato 

informado, uma vez que costuma trazer as respostas para as seguintes perguntas:  

Quem? Fez o quê? Onde? Quando? Por quê? 

    Considerando o que foi apresentado e o que você já estudou sobre o assunto, LEIA a seguir o 

fragmento de uma notícia.  

Linguistas discutem como falar com ETs 

Salvador Nogueira 

 Parece coisa de cinema. No último sábado (26), um grupo de pesquisadores envolvendo linguistas 

e outros especialistas se reuniu, em meio a uma conferência organizada pela Sociedade Espacial 

Nacional dos EUA, para discutir como seria possível conversar com extraterrestres. O evento, 

apropriadamente, aconteceu em Los Angeles, em meio à Conferência Internacional de Desenvolvimento 

Espacial, a ISDC 2018. 

 Soa como colocar o carro à frente dos bois. Afinal, nem sabemos se existem mesmo outras 

civilizações lá fora e muito menos se podemos, de fato, trocar mensagens com elas. Todas as buscas de 

potenciais sinais enviados por inteligências extraterrestres, a chamada SETI, até o momento 

fracassaram. Há um estranho silêncio lá fora, e não sabemos se isso é porque procuramos pouco, porque 

procuramos do jeito errado ou porque não tem ninguém lá. 

Tadeu é o dono da bola e, por isso, ele escolhe quem entra ou sai do time. Eu, como bom 

amigo que sou, dei-lhe um toque dizendo que ele estava ficando muito mandão e 

desagradável, e que o Joca, o Pepê e o Guto estavam aborrecidos. Eles me disseram: “Ô 

Renatinho, não adianta defender seu melhor amigo, não... Nós vamos jogar com bola de 

meia ou chutar com lata velha se o Tadeu continuar enjoado daquele jeito!”.  

 



 A reunião foi organizada pela organização METI, sigla para Mensagens para Inteligências 

Extraterrestres. Seu principal objetivo é desenvolver formas de se comunicar de forma efetiva com outras 

civilizações, caso um dia encontremos uma. 

 [...] 

Disponível em: <https://mensageirosideral.blogfolha.uol.com.br/2018/05/28/linguistas-discutem-como-conversar-com-ets/?loggedpaywall>. Acesso em 25 nov. 2019. 

 
QUESTÃO 14 – Valor: 1,0  
 

PREENCHA a tabela abaixo com as informações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15 – Valor: 3,0  
 

LEIA  
 

      Sempre compartilhamos com nossos amigos, familiares e colegas de classe, as experiências do 

dia a dia. Geralmente, quando algo de novo nos acontece, mal esperamos o momento certo para 

relatar tudo o que ocorreu, não é verdade? Quando contamos essas experiências, estamos 

produzindo um relato pessoal. 

                                         
                                          Produção de texto 
 

PRODUZA um relato pessoal, relatando sobre um fato muito especial acontecido na escola, nas 

férias ou na casa de um amigo. O seu texto deve ter no mínimo 20 linhas escritas.  

Se atente com a organização dos parágrafos, a letra legível e a pontuação. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Quem? 

 

 

 

Fez o 

quê? 

 

 

 

Onde? 

 

 

https://mensageirosideral.blogfolha.uol.com.br/2018/05/28/linguistas-discutem-como-conversar-com-ets/?loggedpaywall


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Critérios de Avaliação 

 
Valor 

 
Pontos 
Obtidos 

Adequação ao gênero 0,5  

Coerência das ideias 0,5  

Ortografia 0,5  

Pontuação/parágrafo 0,5  

Letra legível 0,3  

Combinação entre os 
termos 

0,7  

Total 3,0  



QUESTÃO 16 – Valor: 3,0  
 

OBSERVE a imagem a seguir 

 

Considerando todas as características do gênero notícia, ELABORE uma notícia relacionada 

com imagem apresentada acima. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

                          
                      
 
 
 
 

 
 

 

 

Releia e revise o seu trabalho. 

Estou torcendo por você! 

 
Critérios de Avaliação 

 
Valor 

 
Pontos 
Obtidos 

Adequação ao gênero 0,5  

Coerência das ideias 0,5  

Ortografia 0,5  

Pontuação/parágrafo 0,5  

Letra legível 0,3  

Combinação entre os 
termos 

0,7  

Total 3,0  


