
Recuperação em Língua Portuguesa, 3ª série 

 

Caro(a) aluno(a), 

O processo de recuperação em língua portuguesa 
baseia-se nestes assuntos: regência verbal, uso do 
acento grave, concordância verbal e nominal na frente 
Gramática e Funções da Linguagem em Texto. Neste 
material de apoio, você contará com uma orientação 
de estudo desses objetos do conhecimento e exercícios 
de fixação e de avaliações anteriores. 

 

I. Roteiro 

A. Regência verbal 

 Leia, no caderno, a definição do mecanismo de 
Regência e do valor semântico das preposições. 

 Leia, no caderno e no livro, os seguintes casos: os 
verbos agradecer, aspirar, assistir, chamar, 
custar, esquecer e lembrar, pagar, perdoar, 
responder, visar. 

 A aplicação desses conhecimentos poderá ser 
feita nos exercícios a seguir e na refeitura dos 
exercícios das seções Praticando em sala de aula 
e Testando seus conhecimentos do livro digital 
(Estudos de Língua Portuguesa), da lista de 
exercícios distribuída no primeiro período. 

B. Uso do acento grave 

 Leia, no caderno e no livro, a teoria. A divisão do 
caderno, em Casos Gerais, Casos Obrigatórios, 
Casos Facultativos e a seção Não ocorre crase. 
Ela auxilia diferenciar os casos em que a crase é 
perceptível, ou seja, os dois “as” que se contraem 
na língua falada e que devem ser indicados na 
língua escrita por meio do acento grave, em nos 
casos em que devemos usar o acento por causa 
da estrutura linguística empregada. No caso 
desses últimos, dê atenção especial às locuções: 
adverbial, adjetiva, conjuntiva e prepositiva 
femininas. 

 
C. Concordância nominal e verbal 

 Leia, no caderno e no livro, os casos. Refaça os 
exercícios da seção Praticando em sala de aula. 

 

D. Funções da linguagem 

 Leia o resumo sobre as Funções da linguagem 
no caderno e complemente com a teoria do 
livro. 

 Refaça os exercícios da seção Praticando em 
sala de aula. 

 

II. Exercícios 

1. Nos itens a seguir, ocorrem situações da língua 
escrita que envolvem a noção de regência. Leia-os e 
faça o que se pede de acordo com as instruções 
entre parênteses e adequando as orações à norma 
padrão. Só empregue os pronomes pessoais 
oblíquos tônicos se for imprescindível fazê-lo. 

 
A. Ainda não acertou o salário com a empregada. 

(Substitua acertar por pagar, fazendo as 
adaptações necessárias para tornar a oração 
coerente.) 

B. Não quis, de modo algum, desculpar o 
namorado. (Substitua desculpar por perdoar.) 

C. As crianças gostam mais dos jogos virtuais do 
que dos jogos presenciais. (Substitua gostar 
por preferir.) 

D. Agradeço aos colegas todas as gentilezas com 
que me trataram nesse período. (Substitua o 
objeto direto do verbo agradecer pelo 
pronome pessoal adequado.) 

E. Agradeço aos colegas todas as gentilezas com 
que me trataram nesse período. (Substitua o 
objeto indireto do verbo agradecer pelo 
pronome pessoal adequado.) 

F. Assistimos à inauguração da piscina. (Substitua 
o objeto de assistir pelo pronome pessoal 
adequado.) 

G. O cargo que aspiras se conquista, não se ganha. 
(O período apresenta inadequação de 
regência. Identifique-a e faça as adaptações 
para torná-lo adequado ao padrão culto.) 

H. Ele xingou o colega de macaco e, por isso, foi 
acusado de racismo. (Substitua xingar por 
chamar.) 

I. Com quem você está namorando hoje? 
(Reescreva a oração, adaptando-a à norma 
padrão quanto à regência.) 

J. Arranjei outra namorada. Esqueci rapidamente 
de Maria. (Reescreva o trecho que contém 
inadequação quanto à regência de acordo com 
a norma padrão.) 

 
2. Os textos a seguir foram retirados de fontes 

diversas. Leia-os para responder ao que se 
pede. 

A. Além das implicações de informar a um público 
acadêmico sobre a atual situação política no Brasil, a 
estruturação desse evento diverge de importantes 
valores fundamentais adotados pela The New School, 
como luta por democracia e justiça social, a necessidade 
de pensamento crítico em todos os momentos e a 
importância de ouvir e dar espaço a vozes 
representativas - e sobretudo dissidentes. (Carta Capital, 
18/02/2017.) 
 



B. Não sei, pois, a quantas edições do programa eu assisti, 
mas acredito que uma única experiência já teria sido o 
bastante, porque a mensagem era clara para as crianças 
da minha geração. (IstoÉ, 14/4/2013.) 

C. Quando a cavalgada chegou na margem da clareira, aí se 
passava uma cena curiosa. Em pé, no meio do espaço que 
formava a grande abóboda de árvores, encostado a um 
velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor 
da idade. Uma simples túnica de algodão, a que os 
indígenas chamavam de aimará, apertada à cintura por 
uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até o 
meio da perna, e desenhava o talhe delgado e esbelto 
como um junco selvagem. (O guarani) 

D. Este último capítulo é só de negativas. Somadas umas 
cousas e outras, qualquer pessoa se lembrará que não 
houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí 
quite com a vida. E imaginará mal; porque a este outro 
lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é 
a derradeira negativa deste capítulo de negativas: - Não 
tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da 
nossa miséria. (Memórias póstumas de Brás Cubas) 

A. O domingo de Carnaval, 26 de fevereiro, terá o primeiro 
espetáculo celeste de 2017 - um eclipse solar parcial que 
poderá ser assistido em boa parte do país. O fenômeno, 
em que a Lua fica na frente do Sol, ocultando-o, deve 
escurecer o fim da manhã por quase uma hora. Os 
astrônomos avisam que o eclipse não deve ser observado 
diretamente, pois a luz do Sol poderá implicar em danos 
à visão. O ideal é usar um vidro de máscara soldadora ou 
acompanhar o fenômeno por meio de eventos 
promovidos pelos observatórios. 

 
Nos trechos acima, há desvios ao padrão culto da 
língua no que diz respeito à regência verbal. 
Escreva apenas os referidos trechos. Atenção. Os 
trechos têm de ser escritos já corrigidos, na ordem 
em que aparecem nos itens numerados. Se julgar 
que algum item numerado esteja de acordo com a 
variedade padrão, deixe o espaço numerado em 
branco. 

 
3. Leia o fragmento de texto a seguir, extraído de 

Urupês, de Monteiro Lobato. 
 

Esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar [...]. 

Morreu Peri, incomparável idealização dum homem 

natural como o sonhava Rousseau, protótipo de tantas 

perfeições humanas que no romance, ombro a ombro 

com altos tipos civilizados, a todos sobreleva em beleza 

d’alma e corpo. 

 

Caso usássemos o verbo chamar em vez de "Crismou-
se" e considerando "o indianismo" o objeto da oração 
nos períodos "O indianismo está de novo a deitar copa, 
de nome mudado. Crismou-se de 'caboclismo'.", como 
deveria ser reescrito o trecho de acordo com a norma 
padrão? 
 
4. Assinale a opção que preenche corretamente os 

espaços na frase. 
Hoje, quem......, porque, ontem, ...... tu que 

....... 

a) paga sou eu - foste - pagaste 
b) paga sou eu - foi - pagou 
c) paga sou eu - foste - pagou 
d) paga é eu - foi - pagaste 
e) paga sou eu - fostes – pagastes 

 
5. Nos períodos a seguir, pode haver desvios da língua 

padrão em relação à sintaxe de regência. 

Reescreva o período com as adaptações à norma 

padrão. Caso não haja nenhum desvio, escreva 

"Não há desvio da língua padrão." Ele exige que os 

filhos o obedeçam sem contestação. 

A. Suas palavras me magoaram muito, mas 
mesmo assim eu lhe perdoo. 

B. Recomendo que você lhe procure e pague-lhe 
o que lhe deve. 

C. Todo jovem ator aspira e sonha com o sucesso. 
D. Existem pessoas que preferem muito mais 

fechar os olhos do que enfrentar os problemas 
sociais. 

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

F. Fui atendido por aquela funcionária que eu 
gosto dos olhos azuis dela. 

G. Propuseram-me um contrato contra cujas 
cláusulas eu protestei. 

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

 
6. Preencha, adequadamente, as lacunas dos textos a 

seguir com a ou à, as, às. 
A. A difusão das novas tecnologias trouxe 

problemas e impasses, relativos, 
principalmente, ...... privacidade dos 
indivíduos e ...... seu direito ...... informação. 

B. .... servidora gestante será concedida licença 
de três meses. 

C. O funcionário foi chamado ... presença da 
Diretora para justificar-se. 

D. ... nova regulamentação não se refere ... 
pessoas aposentadas. 

E. Recusou-se a obedecer ... determinações do 
juiz. 

F. Prefiro redigir cartas ... datilografá-las. 
 

7. Preencha corretamente as lacunas com a ou à, as, 

às, àquela. 

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

Justifique, em relação às lacunas da questão, a sua 
opção. 



B. Não perguntei ... essa funcionária mas ... que 
usa óculos se daqui ... pouco poderei vir retirar 
o salário que me devem ... muito. 

Justifique, em relação às lacunas da questão, a 
ausência do acento grave caso haja alguma. 

 
C. As cidades ... quais me refiro são estâncias 

turísticas. 
D. Os alunos ... quem me dirijo são inteligentes. 
E. Encaminharei o discurso ... Vossa Senhoria. 
F. O documento visava ... elucidar dúvidas. 
G. Trata-se de pintura ... óleo. 

Justifique, em relação às lacunas da questão, a 
ausência do acento grave caso haja alguma. 

 
H. A rua em que você mora é paralela ... que vai 

dar no viaduto. 
I. ... distância de quinhentos metros, via-se um 

vulto rastejando. 
J. Cheguei ... duas horas e não encontrei ... sala, 

aberta. 
K. Após ... festa, voltamos sonolentas ... casa. 
L. Quando chegamos, ela já falava ... vontade. 

Justifique, em relação às lacunas da questão, a opção 
considerada correta. 

 
M. Ao voltar ... terra, o marinheiro estranhou o 

ambiente. 
N. Tais dados são necessários ... minhas teses. 
O. O dirigente deu força ... suas palavras. 
P. Estavam, afinal, frente ... frente. 
Q. Esqueceu o material, e foi ... casa buscá-lo. 

Justifique, em relação às lacunas da questão, a opção 
considerada correta. 

 
R. Referiu-se ... cadelinha de pintinhas 

acinzentadas. 
S. Dê notícias ... menina Eduarda. 
T. Não se aludiu ... cadelinha alguma. 
U. O amor ... Fofoca era muito grande. 
V. Disse ... menina que encontraria Fofoca. 

 

 

A.  
(...) Este último capítulo é todo de negativas.  
Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui 

ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é 
que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não 
comprar o pão com o suor do meu rosto. Mais; não padeci a 
morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. 
Somadas umas cousas e outras, qualquer pessoa imaginará que 
não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí 
quite com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este 
outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que 

é a derradeira negativa deste capítulo de negativas:  - Não tive 
filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa 
miséria. 

(Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas.) 

 

 

8. Leia os textos a seguir e escreva que funções da 
linguagem atuam neles e justifique suas 
respostas. 

 
TEXTO 1 

Se eu não vejo 

a mulher 

que eu mais desejo 

nada que eu veja 

vale o que 

eu não vejo 
(Daniel Borges) 

TEXTO 2 
Bullying é um termo da língua inglesa (bully: “valentão”) que 

se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou 

físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação 

evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos com o 

objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a 

possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas 

dentro de uma relação desigual de forças ou poder. 

 
A. Um texto possui uma função de acordo com sua 

intencionalidade e de como foi construído, 
elaborado. Considerando-se isso, identifique as 
funções da linguagem presentes neles e justifique 
sua resposta com elementos do texto. 

B. O texto a seguir, de Pedro Xisto, poeta baiano, 
pertence à corrente literária chamada de Poesia 
Concreta. Essa maneira de ver e de fazer poesia 
caracterizou-se, principalmente, por valorizar as 
dimensões visual, sonora e do significado dos 
signos linguísticos. Identifique como a função 
poética, neste poema, manifesta-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Preencha as lacunas das orações a seguir com as 
formas verbais e nominais adequadas quanto à 
concordância. 
A. Discutiu-se a semana toda os acordos que ...... 

de ser assinados nos próximos dias. (ter) 



B. ...... 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 ...... existir sérias 
divergências, pois a maior parte dos 
funcionários nunca os tinha visto juntos. 
(dever) 

D. ...... ainda dez votos, e já se comemoravam os 
resultados. (faltar) 

E. Eles ...... de decidir ainda hoje, pois faz mais de 
dez horas que estão reunidos naquela sala. 
(haver) 

F. As análises dos especialistas e do presidente 
...... uma queda no setor, mas o boletim da 
empresa sobre as vendas efetuadas no último 
mês justificam que não se perca o otimismo. 
(prever) 

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

H. ...... 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) 

I. A vida e a dignidade das pessoas ...... em risco 
quando falta, por parte delas, recursos para 
atender às suas necessidades básicas. (estar 
posto) 

J. ...... no meio dos escombros muitos 
esqueletos, e já se levantou, entre os 
cientistas, hipóteses de que seja de animais 
pré-históricos. (ser encontrado) 

 
 
10. Preencha as lacunas dos períodos a seguir com a 

palavra entre parênteses adequada à 
concordância. 

 
A. Todos estariam no departamento exatamente 

ao meio-dia e ....... (meio) 

B. Era preciso mais amor e ..... intolerância para 
viver melhor. (menos) 

C. Ela ...... fará toda a tarefa. (mesmo) 

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

E. Os candidatos estavam ...... satisfeitos com o 
resultado. (bastante) 

F. Todos os quartéis estavam ...... (alerta) 

G. Vitamina é ..... para a saúde. (bom) 

H. Era meio-dia e ..... quando chegou o trem. 
(meio) 

I. Remeto-lhe ..... as certidões. (anexo) 

J. No shopping ela comprou vestidos e roupas 
...... (cara) 

K. Na reunião, foi discutida as políticas ..... 
(latino-americana). 

L. Tinha pelo computador ..... respeito e 
admiração. (sincero) 

M. Aprecio ..... autoras de teatro e escritores de 
novelas quando surgem. (novo) 

N. d) Conheci ontem ..... médicos e enfermeiras 
do Hospital Geral. (novo) 

O. Ela ..... confirmou a realização do encontro. 
(mesmo) 

P. Foi muito ..... pelos jornais a reedição da obra. 
(criticado) 

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

R. ....., remeto-lhes nossas últimas fotografias. 
(anexo) 

S. ....... alteração das alíquotas do Imposto de 
Renda. (ser necessário no futuro) 

T. ..... conversas no recinto. (ser proibido) 

U. ...... entrada franca de estudantes. (ser 
permitido) 

V. ..... a permanência de veículos no 
estacionamento. (ser permitido) 


