
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – Língua Portuguesa 

Conteúdo: 
Gêneros textuais: Crônica e regra de jogo, guia de execução e montagem, guia de 
instrução e receita culinária (manuais em geral). Reconhecimento das características 
desses gêneros, tipos de narrador e suportes de circulação. Conceitos e utilizações 
dos verbos e advérbios. 

 
 

 

Lista de exercícios 

Gabarito 

1) Gosta mais de brinquedos eletrônicos. 

 

2) Ele escreve sobre um fato cotidiano (de um pai que dá um presente ao filho), 

mas faz uma reflexão sobre esta situação, expondo o seu ponde de vista e 

fazendo com que o leitor também reflita sobre o texto. 

 

3) Despertar a atenção do leitor para as atualizações dos brinquedos e das 

mudanças de comportamentos ( pai X filho), mesmo quando as habilidades 

exigidas são parecidas, mas a atuação é desfocada. 

 

4) Não gostou, disse isso com foco em não desagradar o pai. 

 

5) Porque, nos dias de hoje, quase todos os brinquedos são de origem eletrônica e 

por sua vez, possuem um botão de “Liga”. 

 

6) a) já aconteceu 

 

b) está acontecendo 

 

c) vai acontecer 

 

d) vai acontecer 

 

7) a) Nós vamos fazer tudo outra vez. 
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b) Amanhã vou concluir o trabalho. 

 

c) Gabriel assistirá ao filme com o irmão. 

 

d) O governador prometeu que cumprirá todo o mandato. 

 

8) a) terminaremos 

b) diria 

c) entregamos 

d) caberá 

 

9) a) cem 

b) cozer 

c) ouve 

d) cinto 

 

10) a) coser 

b) cozer 

c) hera 

d) era 

e) asso 

f) aço 

g) acento 

h) assento 

 

11) Título, ingredientes e modo de fazer. 

 

12) Os verbos estão sendo usados no imperativo. Exemplos: misture, obter, pegue, 

despeje, retire e salpique. 

 

13)  Porque os procedimentos indicam a ordem em que as ações devem ser feitas, o 

que garante o sucesso da receita. 

14)   1 – Em um recipiente, misturar os ovos, o açúcar, o leite, a farinha de trigo e o 

fermento até obter uma massa lisa e homogênea. 

  2 – Pegar porções com uma colher e despejar em uma panela com óleo quente. 

  3 – Retirar do fogo e salpicar canela com açúcar.   



15) Substantivo, advérbio, adjetivo. 

 

16) a) perfeitamente 

 

b) não 

 

c) aqui, bem 

 

d) muito 

 

17) Usa-se por quê em razão de essa forma estar no final de uma frase interrogativa. 

 

18) c) Ela está chorando sem saber _______. 

 

19) b) Patrícia contou à amiga _________ não foi à festa. 

 

20) a) porque 

 

b) porque 

 

c) por quê 

 

d) porque 

 

e) porquê 

 

f) por que 

 

g) por quê 

 

h) porquê 

i) por que 

j) porque 

k) por que 

l) porque   

 

 


