
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – Língua Portuguesa 

Conteúdo: 
Gêneros textuais: Romance e infográfico. Reconhecimento das características dos 
gêneros apresentados. Recursos utilizados para a construção, identificação do 
público alvo e sua intencionalidade. Conceito, definição e classificação das 
seguintes figuras de linguagem: figuras de som, figuras de pensamento, 
agregando vícios de linguagem e semântica. 

 

 

Lista de exercícios 

Gabarito 

1)   

1 – Hipérbole. ( 3 ) Oposição entre duas ideias. 

2 – Eufemismo. ( 1 ) Exagero de expressão. 

3 – Antítese. ( 2 ) Atenuação de expressões 

desagradáveis. 

4 – Prosopopeia. ( 6 ) Enumeração de qualidades em 

ordem crescente ou decrescente. 

5 – Ironia. ( 5 ) Declaração do contrário do que se 

pensa geralmente para fazer zombaria. 

6 – Gradação. ( 4 ) Atribuição de características 

humanas a seres inanimados. 

 

 

2) "Enquanto ele caçava, resmungava consigo mesmo, e finalmente soltou 

um gemido alto de satisfação. " 
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3)  O fragmento apresenta dois personagens conversando, Sherlock Holmes e 

Watson, que é o narrador observador. 

 

4)   

Cronológico – segue a orientação temporal, regras do relógio. 

Psicológico – segue a variação psicológica, ficando a disposição do autor. 

 

5)   

Enredo – Espaço – Tempo – Personagem – Narrador. 

Espaço – é a determinação  de onde a história acontece fisicamente, para o 

autor. 

 

6)   

Introdução – apresentação dos personagens, delimitações espaciais e 

temporais. 

Desenvolvimento – desenrolar da história, apontamento para o clímax. 

Conclusão – desfecho dos acontecimentos do desenvolvimento e fechamento 

das histórias. 

 

7)  

Protagonistas – personagens principais  - maior envolvimento e apresentação 

da trama. 

Antagonistas – personagens contrários ao protagonistas. 

Personagens secundários – servem de apoio e interação com os 

protagonistas. 

 

 



8)  

a) “Bebeu?” 

Ficou louco? – afirmação de algo fora do contexto. 

b) “Tá me estranhando?” 

Algo de errado está acontecendo? 

c) “O seu cabeleireiro foi preso?” 

Seu cabelo está horrível. 

d) “Tem geladeira em casa?” 

Bateu a porta de algo. 

 

9)  

a) Vamos conviver juntos durante essas férias. 

Vamos conviver juntos essas férias. 

b) É preciso introduzir os arquivos dentro da caixa. 

É preciso introduzir os arquivos na caixa. 

c) Faz muitos anos atrás que fui a essa cidade. 

Faz muitos anos que fui a essa cidade. 

d) Vou subir a subida agora. 

Vou subir agora. 

 

10) Você diz a verdade para mim e eu para você. 

 

11)  

A tecnologia 3G é a que mais abrange usuários. – Apresentação no primeiro 

quadro informativo. 

 

 



12)  

A comunicação ser feita por cabos de fibra ótica. 

 

13)  

A tecnologia 3G, uma vez que é difundida por meio de antenas. 

 

14)  

Jornalístico – serve de apoio para uma outra matéria ou texto publicado. 

 

Didático – é em si o texto publicado, sem apoiar nenhum outro texto 

jornalístico. 

 

 

15)  

O uso do verbo “decorar” em seu sentido duplicado. 

 

16)  

O entendimento duplicado do verbo decorar, que pode ser decorar (registrar 

mentalmente alguma informação), ou decorar (organizar um esquema de 

mobília e afins para uma residência).  

 

17)  

a) “Agua mole em pedra dura, tanto bate até que fura” 

De tanto insistir, você acaba alcançando. 

 

 

 



b) “De grão em grão, a galinha enche o papo” 

Aos poucos acaba ocorrendo o sucesso. 

 

c) “Quem tem boca vai a Roma.” 

Conversando é possível organizar tudo. 

 

d) “Raposa que dorme não pega galinha.” 

Se não ficar atento quanto às circunstâncias, não alcançará nenhum objetivo. 

 

18)  

a) Loucura, desvario, alienação, sensatez. 

Sensatez 

b) Expectativa, afirmação, espera, possibilidade. 

Afirmação 

c) Quieta, sossegada, silenciosa, alarmada. 

Alarmada 

d) Certeza, afirmação, asserção, decisão. 

Decisão 

 

19)  Em casos de polissemia, o leitor poderá saber o significado de 

determinada palavra de acordo com o contexto em que ela é empregada. 

Exemplo disso ocorre nas frases “O jogo do último sábado estava 

muito animado” e “A fauna é constituída de seres animados”. 

 

20)  Homônimas 

 

 

 


