
 

 

 

 

 

Avaliação Discursiva do 3º período 
Língua Portuguesa  v 1ª SÉRIE 

Data da realização: 23/8. 
 

QUESTÃO 1 

(A) O lirismo do velho apaixonado é correspondido 
pela reação de escárnio da moça que rejeita o 
velho ofendendo-o e ironizando-o. 

(B) O velho dirige-se à moça chamando-a de “Senhora” 
e dizendo que só sabe amá-la. 

QUESTÃO 2 

(A) O velho é casado e corteja uma moça solteira. 
Isso exemplifica a denúncia das falhas humanas, 
característica que constitui o teatro do 
Humanismo, uma vez que no teatro medieval não se 
mostravam os defeitos e vícios da sociedade. 

(B) A predominância da medida velha. As falas são 
constituídas, em sua maior parte, por redondilha 
maior. 

QUESTÃO 3 

(A) A cultura clássica greco-latina como 
direcionadora da produção artística. Ao seguir 
uma fórmula – uso das oitavas, rimas e versos 
decassílabos –, Camões aproxima sua obra do 

GABARITO 



pensamento clássico de beleza estética que 
resulta em beleza artística. 

  
(B) Na segunda estrofe, Camões lança mão de ideias 

relacionadas ao amor pela pátria e à vontade de 
fazer algo de melhor por ela engrandecendo seu 
nome. 

QUESTÃO 4 
(A)  

I. Existem contradições insolúveis entre minhas ideias. 

II. Haver: verbo transitivo direto, sujeito inexistente. 

Existir: verbo intransitivo, sujeito simples. 

(B)  

Eu quero ser um intelectual político sem experimentar as impurezas da ação política. 

PRINCIPAL SUBORDINADO 

Eu um intelectual 
político 

intelectual um, político 

experimentar 
as impurezas da 
ação política 

impurezas 
as, (d)a ação 
política 

ação a, política 

 

QUESTÃO 5 
(A)  
I. “dão”: verbo transitivo direto e indireto. 
II. “informaram”:  verbo transitivo direto e indireto. 
III. “vivam”: verbo intransitivo 
IV. “é”: verbo de ligação. 
V. “fiscalizar”: verbo  transitivo direto. 

 

(B)  

O governo federal reconheceu oficialmente a continuidade daquele crime inclassificável e criou 

uma comissão que fiscalizasse o trabalho escravo. 

PRINCIPAL SUBORDINADO 
governo o, federal 
reconheceu oficialmente, a continuidade 

inclassificável 
continuidade a, (d)aquele, crime inclassificável 



crime inclassificável 
criou uma comissão 
comissão uma 
fiscalizasse o trabalho escravo 
trabalho o, escravo 

 

QUESTÃO 6 
(A) Bastaram: “Alguns dias sem os caminhoneiros”. Sujeito simples, núcleo: “dias”. 
(B) Havia: sujeito inexistente. Verbo impessoal, pois haver tem sentido de “existir”. 
(C) Há: sujeito inexistente. Verbo impessoal, pois haver no sentido de “existir”. 
(D) Cumpriram: “Outras”. Sujeito Simples, núcleo: “outras”. 

 

 
 

 

 


