Respostas dos exercícios de recuperação
em Língua Portuguesa
2.
A. Além das implicações de informar um público
acadêmico sobre a atual situação política no Brasil/
Além das implicações de informar um público
acadêmico da atual situação política no Brasil/ Além
das implicações de informar a um público acadêmico
a atual situação política no Brasil.
B. Não sei, pois, a quantas edições do programa eu
assisti.
C. Quando a cavalgada chegou à margem da clareira,
aí se passava uma cena curiosa.
D. qualquer pessoa se lembrará de que não houve
míngua nem sobra./ a luz do Sol poderá implicar
danos à visão.
3. Chamou-se o indianismo de 'caboclismo'/ Chamouse ao indianismo de 'caboclismo'.
4. A
5.
A. "Não há desvio da língua padrão."
B. Recomendo que você o procure e pague-lhe o que
lhe deve.

B. Não perguntei a essa funcionária mas a que usa
óculos. Se daqui a pouco poderei vir retirar o salário
que me devem há muito.
C.
As cidades às quais me refiro são estâncias
turísticas.
D. Os alunos a quem me dirijo são inteligentes.
E. Encaminharei o discurso a Vossa Senhoria.
F. O documento visava a elucidar dúvidas.
G. Trata-se de pintura a óleo.
H. A rua em que você mora é paralela à que vai dar
no viaduto.
I. À distância de quinhentos metros, via-se um vulto
rastejando.
J. Cheguei há duas horas e não encontrei a sala,
aberta.
K. Após a festa, voltamos sonolentas a casa.
L. Quando chegamos, ela já falava à vontade.
M. Ao voltar a terra, o marinheiro estranhou o
ambiente.
N. Tais dados são necessários as/às minhas teses.
O. O dirigente deu força as/às suas palavras.
P. Estavam, afinal, frente a frente.
Q. Esqueceu o material, e foi a casa buscá-lo.

C. Todo jovem ator aspira ao sucesso e sonha com ele.

R. Referiu-se à cadelinha de pintinhas acinzentadas.

D. Existem pessoas que preferem fechar os olhos a
enfrentar os problemas sociais.

S. Dê notícias à menina Eduarda.

E. Minha mãe é uma pessoa para quem ainda vou
fazer um poema.

T. Não se aludiu a cadelinha alguma.
U. O amor à Fofoca era muito grande.

F. Fui atendido por aquela funcionária de cujos olhos
azuis eu gosto.

V. Disse à menina que encontraria Fofoca.

G. "Não há desvio da língua padrão."

8.

H. As recepcionistas vestem roupas de Glória Kalil.
Alguma dúvida de que este hotel tem estilo?" (Avalie
apenas o segundo período.)

A.

6.
A. Chegou-se a ela e segredou-lhe algo às pressas,
atento a qualquer manifestação face à ousadia.

Texto 1: função poética e função emotiva. A função
poética é evidenciada pela rima e pela distribuição em
versos; a função emotiva, por causa do destaque ao
emissor da mensagem, evidenciado pelo emprego da
primeira pessoa.
Texto 1: função metalinguística, o que fica evidente
pela intencionalidade discursiva de esclarecer o
significado de bullying.

B. A função poética, no poema de Pedro Xisto, é
marcada pelo uso do símbolo do infinito, caminho
pelo qual a frase pode ser lida infinitamente.

D. Os desenhos das cédulas seguem anexas na próxima
semana.

9.

F. Todos os quartéis estavam alerta.

A. Discutiu-se a semana toda os acordos que têm de ser
assinados nos próximos dias. (ter)

G. Vitamina é bom para a saúde.

B. Pode haver novas reuniões, mas eles discutem agora
sobre que produtos recairão, a partir de janeiro, a
sobretaxa de exportação. (poder)
C. Entre os dois diretores devem existir sérias
divergências, pois a maior parte dos funcionários
nunca os tinha visto juntos. dever)
D. Faltam ainda dez votos, e já se comemoravam os
resultados. (faltar)
E. Eles hão de decidir ainda hoje, pois faz mais de dez
horas que estão reunidos naquela sala. (haver)
F. As análises dos especialistas e do presidente
preveem uma queda no setor, mas o boletim da
empresa sobre as vendas efetuadas no último mês
justificam que não se perca o otimismo. (prever)

E. Os candidatos estavam bastante satisfeitos com o
resultado.

H. Era meio-dia e meia quando chegou o trem.
I. Remeto-lhe anexas as certidões.
J. No shopping ela comprou vestidos e caros.
K. Na reunião, foi discutida as políticas latinoamericanas.
L. Tinha pelo computador sincero respeito e
admiração.
M. Aprecio novas autoras de teatro e escritores de
novelas quando surgem.
N. Conheci ontem novos médicos e enfermeiras do
Hospital Geral.
O. Ela mesma confirmou a realização do encontro.
P. Foi muito criticada pelos jornais a reedição da obra.

G. Restam, no momento, poucas esperanças de
acordo, mas ela, e principalmente eu, não deixamos
transparecer nenhum desânimo. (restar, deixar)

Q. Muito obrigada, querido, falou-me emocionada.

H. Podem existir, agora, poucas pessoas dispostas a
enfrentar este pequeno problema, mas já houve
muitas outras ocasiões em que sacrifícios bem maiores
foram exigidos de nós. (poder)

S. Será necessário alteração das alíquotas do Imposto
de Renda.

I. A vida e a dignidade das pessoas estão postas em
risco quando falta, por parte delas, recursos para
atender às suas necessidades básicas. (estar posto)
J. Foram encontrados no meio dos escombros muitos
esqueletos, e já se levantou, entre os cientistas,
hipóteses de que seja de animais pré-históricos. (ser
encontrado)

10.
A. Todos estariam no departamento exatamente ao
meio-dia e meio.
B. Era preciso mais amor e menos intolerância para
viver melhor.
C. Ela mesma fará toda a tarefa.

R., Anexas, remeto-lhes nossas últimas fotografias.

T. É proibido conversas no recinto. (ser proibido)
U. É permitido entrada franca de estudantes.
V. É permitida a permanência de veículos no
estacionamento.

