
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  
Curso:  Ensino Fundamental II 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 
Série/Ano: 7º Ano 
Professor: Kleber Calixto 

 

Habilidades:  
(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura 
adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – Contos. 
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada 
gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes. 
(EF07LP12) Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais e demonstrativos). 
(EF07LP080) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido do 
substantivo sujeito ou complemento verbal. 
() Uso das Preposições. 

Conteúdo Selecionado:  
Interpretação de Texto Conto 
Utilização e compreensão do uso de substantivos, preposições, adjetivos e sinônimos. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 
- Avaliação - 8,5 pontos  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:   
-  Organize seu momento de estudo, faça resumo do assuntos teóricos e leia textos do gênero 
textual solicitado para sua avaliação.  
- Atente-se às anotações feitas em seu caderno, elas devem facilitar muito seu estudo.  
- Procure o professor durante suas aulas para tirar possíveis dúvidas. Para isso. resolva a lista de 
exercícios com antecedência.  
- Ao utilizar seu livro didático, foque nas páginas: 12-21; 24-36.   
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Turma: Professor(a): Nota: 
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Trabalho de Língua Portuguesa 

 
1. O conto é uma narrativa com estrutura bastante específica. Explique como é possível 

diferenciá-la de uma narrativa de aventura. (0,2) 
2. Indique quais recursos podem ser utilizados pelo narrador para demonstrar a 

passagem de tempo em um conto? (0,2) 
3. Para tornar o texto mais claro, o narrador deve evitar a repetição constante de 

palavras. Explique e exemplifique um tipo de recurso que ele pode utilizar para evitar 
essas repetições. (0,2) 

4. Explique como o adjetivo colabora para a expansão do significado de um substantivo. 
(0,2) 

Texto I 

 

Bilhete com foguetão 

com um beijinho para a Petra 
Foi no tempo da terceira série. 
Quando a Petra entrou na sala já deviam ser umas 3h da tarde. Lembro-me disso 

porque sabíamos mais ou menos as horas pelo modo como as sombras invadiam a sala de 
aulas. 

A Petra tinha o tom de pele escuro, bem bronzeado, e vinha com umas roupas bem 
bonitas que se fosse a minha mãe não me deixava vestir assim num dia normal de aulas. 
Uma mochila toda colorida como quase ninguém tinha naquela época. Então eu acho que 
tudo aconteceu em poucos minutos, assim muito de repente. 

Já não conseguia prestar atenção à aula e a Marisa, que sentava na carteira ao lado, 
reparou que eu estava toda a hora a olhar. A delegada de turma também viu. E a Petra 
também. 

[...] Fiquei todo intervalo na sala, na minha carteira, a rasgar as folhas onde eu tentava 
escrever um bilhete para a Petra. 

Depois do intervalo todos voltaram com respiração depressada e o suor do corpo a 
molhar as roupas, alegres também porque a camarada professora Berta disse que ainda ia 



 

demorar. Deu ordens à delegada para sentar todo mundo e apontar numa lista o nome dos 
indisciplinados. 

Primeiro houve aquele silêncio assim de cinco minutos que todos têm medo de ficar 
na lista e ninguém quase se mexe. Depois começaram a desenhar, jogar batalha-naval e 
tentar pedir com licença à delegada para falar com alguém. O meu bilhete estava pronto, 
dobrado, mas eu não sabia se devia ou não dar o bilhete à Petra. 

A Marisa olhava para mim como quem perguntava alguma coisa. E essa resposta que 
ela queria com palavras ou um olhar, eu também não tinha para mim. Mesmo sem ter ido 
jogar futebol, eu suava na testa e nas mãos. 

Fiz sinal à delegada que queria falar com ela, mas ela disse que não. A Marisa disse-
me então que ela podia ir. 

— Entrego a quem? 
— À Petra. 
A Marisa nem esperou eu ter acabado bem de decidir, tirou-me o bilhete da mão e foi 

a correr. O meu olhar acompanhou a Marisa na corrida em direção à Petra. De repente me 
deu uma tristeza enorme quando a vi passar além da Petra e entregar o papel já meio aberto 
à delegada de turma. 

A delegada mandou todos fazerem um silêncio que eu não conseguia engolir na minha 
garganta dura. Era o meu fim. Como é que eu ia enfrentar os rapazes depois daquele bilhete 
para a Petra a dizer que ela tinha “um estojo bonito com cores de Carnaval da Vitória e a 
mochila também, pele tipo mousse de chocolate e uns olhos que, de longe, pareciam duas 
borboletas quietas e brilhantes”? 

Cruzei os braços na carteira, escondi a cabeça, fechei os olhos, e pelos risos eu ia 
entendendo o que se passava ali. Quando ela acabou de ler, houve um silêncio e eu sabia 
que a delegada devia estar a olhar para o desenho. Como eu não sabia desenhar quase 
nada, tinha feito um pequeno foguetão desajeitado porque achei que fazer flores também já 
era de mais. A delegada riu uma gargalhada só dela, bem alto. A Marisa quis saber o que 
era. Ela amarrotou o bilhete e guardou no estojo. 

— Ele desenhou um “fojetão”. 
— Um “fojetão”?! 
Aí eu confirmei na minha cabeça que aquela menina não podia ser nossa delegada: 

ela não sabia ler o “gue”, e eu tinha a certeza absoluta de ter escrito “foguetão”. A camarada 
professora Berta entrou e eu estremeci, pensei que fossem me queixar do bilhete, mas nada, 
todos estavam parados, como borboletas!, isso mesmo, borboletas quietas. 

No fim da tarde, a Petra foi logo embora sem falar com ninguém, e os rapazes da 
minha turma foram bem simpáticos, ninguém me estigou e até o Filomeno, que era tão 
calado, deu-me uma pancada leve nas costas que eu entendi tudo sem ele ter dito nada com 
a boca.  

Cheguei a casa muito confuso e um pouco triste, mas já não queria falar mais do 
bilhete. 

— Correu bem o dia? — a minha mãe me deu um beijinho. 
— Sim foi bom — tirei a mochila das costas. — Mãe, “foguetão” não é com “gue”, 

como na palavra “guerra”? 
— Claro que sim, filho. 
Olhei devagar para ela. Fiquei a sorrir. A minha mãe também tem uns olhos assim 

enormes bem bonitos de olhar. 
 



 

 

5. Releia esta frase do conto: “Ela amarrotou o bilhete e guardou no estojo”. 
 Identifique a preposição presente nesse trecho e explique o sentido que a 

preposição estabelece entre as palavras que liga? (0,15) 
 
6. Em que tempo e espaço se passa a história vivida pelo protagonista? (0,1) 

 
7. Qual é o foco narrativo do conto? Justifique com trechos do texto.(0,15) 

 
8. Resuma cada um dos elementos do conto: situação inicial, conflito, clímax e 

desfecho. (0,15) 
 

9. Após o clímax, o protagonista muda sua visão a respeito da delegada da turma. 
Que acontecimento marca essa mudança? (0,15) 

 
 
Respostas: 
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