
 
 

 
 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3º 
 

Curso Fundamental II - Disciplina Língua Portuguesa 
 

Série/Ano: 8º ano A e B 
 
Professor(a): Claudia Marques 

  

OBJETIVO:  Suprir as lacunas de aprendizagem referentes aos conteúdos selecionados; recuperar nota. 
 

 
CONTEÚDO SELECIONADO: Segue conteúdo para a atividade de recuperação trimestral. Valor: 8,5 
  
Livro: 8, 9, 10, 11 e 12 – Identificação, uso e classificação das orações subordinadas. 
Livro: 8, 9, 10, 11 e 12 – Uso e função da palavra “que”. 
Leitura dos contos “A moça tecelã”, do livro “Um fio de prosa”. 
 
Entregar o trabalho de recuperação no dia da realização da prova de recuperação.  
 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Trabalho com valor de 1,5 e Avaliação com valor de 8,5. Ambos contendo 
questões do conteúdo selecionado. Valor total 10 pontos. 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  Estudar os conteúdos acima selecionados no caderno, livros 8, 9, 10, 11 e 12, 
exercícios das atividades avaliativas, aplicadas ao longo do trimestre. Outra fonte de pesquisa é a Internet 
nos seus sites de busca, que por meio de expressões ou de palavras-chave. Sempre que necessário consulte 
sua professora, estudo contínuo e diário ajudarão a solucionar possíveis dúvidas. 
 
 

ORGANIZE-SE E ESTUDE COM ANTECEDÊNCIA. 
 
 

 
  

 



 

Recuperação Paralela 
 

Turma: 
 

Data:  Disciplina: Língua 
Portuguesa 

 

Trimestre: 3º 

Objetivo: interpretar contos do livro “Um fio de prosa”. 
                  reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo uso da conjunções  subordinativas. 
                  aplicar as regras de concordância verbal. 
                  diferenciar o uso da palavra “que”. 

 
ROTEIRO DE ESTUDO 

 

 

Leia um trecho do conto “A moça tecelã”. 

 

(...) Sem descanso tecia a mulher os caprichos do 
marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as 
salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o 
que queria fazer. 

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua 
tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus 
tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar 
sozinha de novo. 

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido 
dormia sonhando com novas exigências. E descalça, para não 
fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. 

Desta vez não precisou escolher linha 
nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e jogando-a veloz 
de um lado para o outro, começou a desfazer seu 
tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os 
jardins.  Depois desteceu os criados e o palácio e todas as 
maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa 
pequena e sorriu para o jardim além da janela. 

A noite acabava quando o marido estranhando a cama 
dura, acordou, e, espantado, olhou em volta.  Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho 
escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo 
corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. 

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi passando-a 
devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. 

Conto de Marina Colassanti 

 

 

1. Explique por que a mulher “desteceu” o marido e a vida que criara com ele? O que fez tomar esta 
decisão? O que lhe faltava?                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.    O que se pode compreender com a frase “e novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o 

jardim além da janela”?                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Partindo para a realidade, podemos afirmar que todos nós somos tecelões de nossas próprias vidas, 
mas sem os poderes mágicos da personagem principal. Como isso se dá? Se você pudesse “tecer” sua 
vida, como ela seria?                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leia o texto abaixo 
Maneira de amar 

                                      Carlos Drummond de Andrade 

 
O jardineiro conversava com as flores, e elas se 

habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a 
uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O 
girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse 
homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de 
natureza. Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, 
pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver 
o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante 
embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, 
entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de 
renovar-lhe a terra, na ocasião devida. 

O dono do jardim achou que seu empregado perdia 
muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não 
fazendo coisa alguma. E mandou-o embora, depois de 
assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, 
as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais 
triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. “Você o tratava mal, 
agora está arrependido.” “Não”, respondeu, “estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha 
maneira de amar, ele sabia disso, e gostava.” 

Disponível no site: http://www.pensador.info/frase/MzE0Njc5/ 

 

http://www.pensador.info/frase/MzE0Njc5/


No texto “A moça tecelã”, de Marina Colasanti, a jovem consegue tudo – ou quase tudo – com a 
mágica realizada por suas mãos. Com essa habilidade, ela idealiza o próprio companheiro e transforma-o 
numa figura concreta. 

No texto “Maneira de amar” de Carlos Drummond de Andrade, verifica-se o contrário do 
comportamento da tecelã. Explique essa afirmação.   

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Leia o texto. 

O APAGÃO DA LEITURA 
 

Ler e não entender é chaga que afeta até a elite bem formada do país: o que você pode fazer para 

interpretar melhor os textos que lê?                                                                      

O Brasil vive prosperidade mendiga na leitura. A escolaridade média do brasileiro melhorou como 

nunca na última década, assim como a inclusão no sistema de ensino. O brasileiro comprou mais de 469 

milhões de exemplares de livros em 2011. O Plano Nacional do Livro e Leitura mapeou 900 atividades 

listadas pelo Estado para incentivo à leitura. Entretanto os sintomas do avanço parecem a ponta do iceberg 

do atraso: se é verdade que nunca se leu tanto no país como na era da internet, também é fato que nossa 

qualidade de leitura, historicamente ruim, ganhou agora precisão de pesquisa. 

O Indicador do Alfabetismo Funcional 2011-2012, do Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a 

ONG Ação Educativa, mostra que só 1 em cada 3 brasileiros com ensino médio completo é de fato 

alfabetizado (35%) e 2 em cada 5 com formação superior (38%) têm nível insuficiente em leitura. É gente 

que ocupa o refinado nicho das pessoas qualificadas do país - parcela significativa da população, mas que, 

simplesmente, não entendem o que leem. (...) 

 
NATALI, Adriana. Revista Língua Portuguesa. Editora Segmento, edição de setembro de 2012. 

 
“Entretanto os sintomas do avanço parecem a ponta do iceberg do atraso:...”. A expressão em 

destaque quer dizer que                                                                           
 
a) o problema discutido é simples e de fácil resolução. 

b) não houve avanços no nível de leitura dos brasileiros, somente atraso. 

c) o problema em questão é bem maior e mais sério do que aparenta ser. 

d) o atraso na leitura dos brasileiros é devido à falta de estudo. 

e) houve muitos avanços na questão da leitura e os problemas que persistem são irrisórios. 

 
Questões de 6 a 10 – Dissertativas 

 
6.  Com base na leitura do texto “O apagão da leitura”, escreva nas linhas abaixo acerca do ponto de vista 
da autora referente à leitura no Brasil. 

       

 

 

 

 



 
 

  7.Leia a charge abaixo.  
 

 
 

 Explique a crítica presente na charge acima.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Leia a tirinha. 

 
(Disponível em: <http://mundoletras2009.blogspot.com.br/2013/10/teste-concordancia-verbal-e-nominal.html>. Acesso em: 05 jun. 2016) 

Aponte o erro de concordância verbal presente na tira e faça a correção necessária.  
 

 

99..    RReecceenntteemmeennttee  vviimmooss  aallgguunnss  ccaassooss  eessppeecciiaaiiss  ddee  ccoonnccoorrddâânncciiaa  vveerrbbaall..  EEnnttrree  eelleess,,  eessttuuddoouu--ssee  aa  

rreeggrraa  ddooss  vveerrbbooss  iimmppeessssooaaiiss  HHAAVVEERR  ee  FFAAZZEERR  qquuaannddoo  iinnddiiccaamm  tteemmppoo  ddeeccoorrrriiddoo//ppaassssaaddoo..  AAssssiimm,,  

vveejjaa  oo  qquueessttiioonnaammeennttoo  nnoo  qquuaaddrroo  aabbaaiixxoo  ee  eessccllaarreeççaa,,  ddee  

ffoorrmmaa  ffuunnddaammeennttaaddaa,,  aa  ddúúvviiddaa  aapprreesseennttaaddaa..    

 

 

 

 

http://mundoletras2009.blogspot.com.br/2013/10/teste-concordancia-verbal-e-nominal.html


  

  

  

  

  

  

10. Leia algumas frases de Mário Quintana. 
  
  

 “A resposta certa não importa nada, o essencial é que as perguntas estejam certas.” 

 

“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.” 

 

“... mas o que eles não sabem levar em conta é que o poeta é uma criatura essencialmente dramática, isto é, contraditória, isto é, 

verdadeira. 

E, por isso, é que o bom de escrever teatro é que se pode dizer, com toda a sinceridade, as coisas mais opostas. 

Sim, um autor que nunca se contradiz deve estar mentindo.” 

 

   Determine a classificação da oração subordinada que as perguntas estejam certas.                   
 

 

 

11. Leia a tirinha. 
 

 
 
 No terceiro quadrinho há uma oração subordinada substantiva. Assinale a alternativa correta 

quanto à sua classificação.                                                

 

a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

b) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 

d) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

e) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

 

12. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas 
subjetivas, exceto:                                                                                    
 
a) Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. 

b) É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. 

c) Ignoras quanto custou meu relógio? 

d) Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos. 

e) Convinha-nos que você estivesse presente à reunião. 

 

 

 

 

 

 



13. Assinale a única alternativa em que “que” é uma conjunção integrante.         

a) ( ) Que notícia animadora você acaba de me dar! 

b) ( ) Ele me olhou com um quê de ironia. 

c) ( ) Que estúpido fui em acreditar naquela proposta! 

d) ( ) Queremos que todos compareçam ao casamento. 

e) ( ) Ficamos tão contentes com a música, que não nos importamos com o ambiente da 

apresentação. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho!!! 
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