
 

 

 

 

 

Avaliação Discursiva do 2º período 
Língua Portuguesa  v 1ª SÉRIE 

Data da realização: 24/5. 
 

QUESTÃO 1 

A. O texto I retrata duas pessoas de classe média, 
para quem o lixo é apenas o descarte daquilo que 
não lhes serve mais; o lixo simboliza o poder de 
consumir. Já no texto II, os versos sugerem que 
o lixo é a fonte de sobrevivência do personagem 
descrito pelo eu lírico; ou seja, o lixo 
simboliza a miséria, a incapacidade de consumir 
o mínimo para sobreviver. 

B. O diálogo começa com a predominância da função 
fática, “Bom dia”; em seguida, surge a função 
referencial “O seu lixo”; na sequência, aparece 
a função emotiva, “Como não sei cozinhar” x 
“Não posso negar que o seu lixo me interessou.” 
 

 

QUESTÃO 2 

A. A afirmação está errada, pois a crônica não 
tem, no seu desfecho, a voz do narrador. Além 
disso, não se explicita nenhuma paixão entre 
os dois vizinhos. 

GABARITO 



 

B. A afirmação está correta. O texto I deve ser 
classificado como gênero narrativo, pois está 
escrito em parágrafo. O texto II deve ser 
classificado como gênero lírico, pois 
apresenta estrutura em versos. 

 

QUESTÃO 3 
 

A. A “queixa” do eu lírico refere-se ao amor não 
correspondido, característica típica das 
cantigas de amor, pois ele fala sobre um amor 
delicado, que ele não deveria ter deixado 
despertar-se, porque a mulher o despreza. 

B. As palavras “Princesa” e “Senhora” sugerem a 
superioridade da mulher, o que remete à 
vassalagem amorosa, pois mesmo caracterizando-a 
como “Serpente”, devido ao amor não 
correspondido, ele a ama. 

 

QUESTÃO 4 

Campo semântico 1 

Hiperônimo: educação. 

Hipônimos: “salas de aula”, “estudo”, “livros”, 
“apostilas”, “alunos”, “professores”, “saber”, 
“ambientes universitários”. 

Campo semântico 2 

Hiperônimos: doença. 



Hipônimos: “febre”, “vírus”, “contaminando”, 
“sintomas”, “contágio”. 
 

QUESTÃO 5 
“ausências”: paroxítona terminada em ditongo crescente ou proparoxítona. 

“justificá-la”: oxítona terminada em a seguida por uma forma pronominal 

“país”: i tônico de hiato acompanhado de s. 

“glúten” / “glutens”: paroxítona terminada em N precedida de e, singular com acento, e, plural, sem. 

Exemplos: hífen / hifens; pólen / polens; éden / edens; gérmen / germens. 

 

QUESTÃO 6 
Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. 

Principal Subordinado 
Há anos 

estrela uma, nova 

raiou o céu fluminense 

céu o, fluminense 

 

Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. 

Principal Subordinado 

 disputouj o cetro, lhe, o momento de sua ascensão 

momento o, sua ascensão 

ascensão sua 

 

b) I. 

“da Aurélia Camargo”: subordina-se ao verbo recordar. 

“da Corte”: subordina-se a firmamento. 

“no meio do deslumbramento”: subordina-se a apagou. 

II. 

“por uma turba de pretendentes”: subordina-se a assaltada. 

“com sagacidade admirável em sua idade”: subordina-se à Aurélia. 

 

 

 

 



 


