
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  
Curso:  Ensino Fundamental II 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 
Série/Ano: 8º Ano 
Professor: Kleber Calixto 

 

Habilidades:  
(EF89LP33) 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 de 
Ficção Científica. 
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada 
gênero. 
(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e 
seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores). 
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de verbos 
transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente. 
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo 
(adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos. 
 

Conteúdo Selecionado:  
Interpretação de Texto Conto de Ficção Científica 
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 dos 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: 18-21; 30-33; 44-56.   
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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. Explique e exemplifique como o sujeito ou sua ausência podem alterar a compreensão 

de um texto. (0,2) 
4. Explique como o adjunto adverbial colabora para a expansão do significado de uma 

oração. (0,2) 

Texto I 

 

O segundo doutor: A cidade sem nome 
[…] 
— Parece que estamos viajando há dias — resmungou Jamie. 
— Oito horas na contagem de tempo humana — respondeu o Doutor, sem desviar o olhar 
de um pequeno globo que parecia uma lâmpada aumentada, enquanto cuidadosamente 
enrolava dois fios, um dourado e outro prateado, em sua base. 
— Achei que a TARDIS pudesse se locomover instantaneamente para qualquer lugar do 
tempo ou espaço. 
— Ela pode, e normalmente consegue. 
— Então por que está demorando tanto? 
— Em todo o nosso tempo juntos, nunca viajamos para tão longe. — O globo brilhou, apagou 
e acendeu. — Ah, funcionou! Você sabia que eu sou um gênio? 
— É o que você vive me dizendo. — O globo emitia uma pálida luz azul. O Doutor o encarava 
intensamente, girando-o devagar entre os dedos. — Consegui conectar isso aqui aos 
sensores tempo-espaciais do exterior. Agora, vejamos… 
O globo se tornou negro por um momento e então ficou repleto de pontos prateados. Uma 
faixa de névoa branca apareceu ao longo do centro. 
O Doutor arquejou, aterrorizado: 
— Ah, pela madrugada! Porcaria! 



 

— O que foi? O que você está vendo? — perguntou Jamie, tentando enxergar a imagem. 
— Isto! Isto aqui! — O Doutor apontou para o globo. 
Jamie observou, dando de ombros. 
— Os pontos são estrelas — explicou o Doutor, exasperado. 
— E a linha branca cortando o meio… — complementou Jamie, mas prontamente ele 
percebeu a resposta da sua pergunta. — É a Via Láctea. 
— Sim. 
— Ela parece bem distante. 
— Parece porque está. 
Enquanto falavam, a nuvem alongada da distante Via Láctea se esmaecia até desaparecer 
na escuridão do espaço. Então, uma a uma, as estrelas foram se apagando até que nada 
restou além da completa escuridão. 
— Parou de funcionar? — perguntou Jamie. 
— Não — respondeu o Doutor em um tom sombrio. — Ainda está funcionando. 
— Mas o que aconteceu com as estrelas? 
— Elas se foram. Estamos seguindo rumo ao limite do espaço. 

 
5. Qual é a função do globo, que foi citado na história? (0,15) 

6. A personagem Jamie acreditava que as viagens com a TARDIS eram instantâneas. Qual 
é a explicação fornecida pelo Doutor para a demora da viagem? A explicação dada ajuda a 
construir a verossimilhança do texto? (0,1) 

7. Quais elementos nesse trecho têm apoio em pesquisas científicas? Quais são meros 
produtos imaginários, livres criações do autor? (0,15) 

8. No trecho abaixo, identifique e classifique gramaticalmente os adjuntos adnominais que 
se referem aos substantivos destacados. Explique a importância deles na caracterização 
do objeto descrito. 

— Oito horas na contagem de tempo humana — respondeu o Doutor, sem desviar o 
olhar de um pequeno globo que parecia uma lâmpada aumentada, enquanto 
cuidadosamente enrolava dois fios, um dourado e outro prateado, em sua base. 

9. No trecho da atividade 7, há um adjunto adverbial. Identifique-o, classifique-o e explique 
sua função no texto. (0,15) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Respostas: 
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