
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: paivawilton@yahoo.com.br 
 
Leia o texto para responder as questões de 1 a 3. 
 
A leitura como festa 
 
A leitura nunca deveria ser uma tarefa obrigatória. Pelo contrário. Deveria ser sempre uma tarefa encantadora! Ler 
é ficar encantado! Esse poderia ser um lema para a vida inteira! 
 
Um leitor encantado é cheio de imaginação, pulsante de ideias, feliz com as descobertas que fez, com as 
vivências que “provou” através da leitura deum determinado texto. Um leitor encantado é vibrante, com vontade de 
dividir com os outros as maravilhas que conquistou e viveu por meio da leitura. Um leitorencantado consegue 
responder criativamente aos apelos que o mundo lhe faz e aos apelos que as próximas leituras lhe farão! Um leitor 
encantado, enfim, é um leitor que sentiu na pele as marcas que a boa leitura proporciona. Um leitor encantado é 
aberto e ansioso por novas leituras! Um leitor com potencial para encantar outros leitores. 
 
Ler é, sim, exercer uma das grandes habilidades do ser humano. É preciso lembrar que nem todo conhecimento é 
empírico, “concreto”, fruto da experiência, da prática. Há uma gama de conhecimentos que a gente adquire 
pensando, imaginando, criando mentalmente. Essa faculdade precisa ser usada, treinada, exercitada. E nada 
melhor do que o exercício de ler. 
 
Mas acontece que a leitura é um dilema na vida de muita gente! Aproximar-se do texto com medo, suando frio, 
achando que ler é atravessar uma pedreira, é a pior coisa! Ler, às vezes, pode ser “saltar sobre abismos sem rede 
de proteção”. Mas esse tipo de leitura também pode ser desafiante e estimulante. Saltar abismos pode ser apenas 
não saber, por exemplo, aonde o texto vai nos levar; é confiar, de algum modo, que aquele texto tem algo a nos 
dizer, que nos impele a continuar. Saltar abismos pode ser uma experiência inesquecível! 
 
De fato, um leitor precisa se sentir provocado pelo texto que vai ler. É essa provocação que o faz prosseguir, o 
texto se instaurar, conduzir-nos até o final. Por isso, há leituras que quando terminam deixam saudade! Há livros 
que dão vontade de morar dentro deles, pra sempre! Ou até a gente ter experimentado todas aquelas emoções da 
maneira mais intensa possível! As emoções livrescas não se repetem (assim como algumas emoções na vida). E 
mesmo que a gente leia um livro diversas vezes, esse livro nunca vai ser o mesmo. A cada vez estaremos diante 
de uma obra diferente! Nós estaremos diferentes, o momento será outro. 
 
No fim das contas, a gente lê para ser cada vez mais dono da nossa própria história! 
 

(FONTE: Celso Sisto, Zero Hora, 1º.Nov.2012 – Texto Adaptado)  
 

1. O objetivo principal do texto é: 
 

a) Divulgar a necessidade diária de leitura. 
b) Demostrar que ler não dói. 
c) Discutir a importância da leitura durante o dia. 
d) Mostrar que o ato de ler nos transforma. 
e) Incentivar a supressão do ato de ler. 

Nota 

Professor(a): Wuilton 

Data: 30/03/2020 
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Matéria: Português  
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Valor: 4,0 

2º Teste – 1º Bim 



 
2. Quanto a função de linguagem predominante no texto, trata-se da função: 

 
a) poética 
b) emotiva 
c) fática 
d) referencial 
e) apelativa 

 
 

3. No primeiro parágrafo, o autor diz: “Ler é ficar encantado.” A frase tem  a  aparência  de  uma  definição,  
mas  não  se  trata realmente de uma. O  segmento  abaixo  que exemplifica corretamente a estrutura de 
uma definição é: 

 
a) Saudade é a presença de um ausente. 
b) Amor é tampar os ouvidos dos cães durante os fogos de final de ano. 
c) A renda fixa é o melhor investimento para 2015. 
d) O Brasil é um país de enorme extensão territorial situado na América do Sul; 
e) Um lar sem um cachorro não é um lar. 

 
Leia o fragmento para responder a questão 4. 
 
Dubai é uma cidade-estado planejada para estarrecer os visitantes. São tamanhos e formatos grandiosos, em 
hotéis e centros comerciais reluzentes, numa colagem de estilos e atrações que parece testar diariamente os 
limites da arquitetura voltada para o lazer. O maior shopping do tórrido Oriente Médio abriga uma pista de esqui, e 
tem ainda o projeto de um campo de golfe coberto! Coberto e refrigerado, para usar com sol e chuva, inverno e 
verão. 
 
Disponível em: http://viagem.uol.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado). 

 
4. No texto, são descritas algumas características da paisagem de uma cidade do Oriente Médio. Essas 

características descritas são resultado do(a) 
 
a) criação de territórios políticos estratégicos. 
b) preocupação ambiental pautada em decisões governamentais. 
c) utilização de tecnologia para transformação do espaço. 
d) demanda advinda da extração local de combustíveis fósseis. 
e) emprego de recursos públicos na redução de desigualdades sociais. 
 
Observe a pintura “O Pintor de Girassóis” pintado por Paul Gauguin em dezembro de 1888,em que reproduz o 
pintorVincent van Goghe responda a questão 5. 
 

 
5. A obra de Gauguin, revela uma função da linguagem muito comum nas artes, que é: 

 
a) referencial 
b) emotiva 
c) apelativa 
d) fática 
e) metalinguística 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvwKjAnsbhAhXVIbkGHYjjAukQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Pintor_de_Girass%C3%B3is&psig=AOvVaw38ATYuwya1HGI0JelQIEof&ust=1555010174528726


 
 

Leia o seguinte texto e responda as questões discursivas: 

Deslizamento de barranco em obra mata dois operários e fere quatro 

Acidente ocorreu pouco antes das 8h desta terça-feira em obra na Rua Tietê; Sobreviventes foram levados para 
HPS e Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus 

O deslizamento de um barranco nos fundos de uma obra deixou dois operários mortos e outros quatro feridos na 
manhã desta terça-feira em Juiz de Fora. A tragédia aconteceu na Rua Tietê 230, no Bairro São Mateus, Zona 
Sul, pouco antes das 8h, uma hora depois de cerca de 20 trabalhadores chegarem ao canteiro de obras. 
Conforme os funcionários, os seis operários atingidos trabalhavam nos fundos do terreno, onde era erguido um 
prédio de nove pavimentos. O grupo fazia um muro de arrimo quando a terra veio abaixo. Joel Hemenergildo, 39 
anos, e José Soares Ferraz, 48, foram retirados dos escombros já sem vida. Os corpos foram encaminhados ao 
Instituto Médico Legal (IML), de onde foram liberados no final da tarde. O de Joel foi encaminhado à cidade de 
Visconde do Rio Branco, onde será sepultado. Já o corpo de José Ferraz será sepultado no Cemitério Municipal. 
 
Três sobreviventes foram levados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e um para o Hospital e Maternidade 
Therezinha de Jesus (HMTJ). De acordo com informações da Secretaria de Saúde, dos feridos encaminhados ao 
HPS, um aguardava avaliação para cirurgia de tórax na tarde desta terça, outro permanecia na sala de urgência, 
lúcido e orientado, aguardando resultado de exame, e o terceiro teve alta após passar por atendimento. O homem 
de 53 anos levado para a maternidade apresentava fratura na tíbia e foi submetido a uma cirurgia, permanecendo 
internado. 
 
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o barranco de aproximadamente seis metros cedeu, e a 
terra atingiu os trabalhadores. A tenente Priscila Adonay informou que a corporação foi acionada, a princípio, para 
atender um soterramento com duas vítimas. “Quando chegamos ao local, havia um homem quase completamente 
soterrado, com terra até os ombros, que foi retirado com vida, e um outro que já havia sido retirado e que queixava 
de fortes dores. Havia uma terceira vítima que já estava do lado de fora da obra e não corria perigo. Outro 
operário procurou atendimento médico por meios próprios. Além dessas, outras duas pessoas estavam 
desaparecidas, que infelizmente vieram a óbito por terem ficado muito tempo soterradas.” 
 
A tenente informou ainda que a principal dificuldade na hora de fazer a retirada das vítimas foi a estabilização do 
terreno, uma vez que as fissuras já estavam em processo de abertura e foi necessário realizar uma ancoragem de 
emergência para evitar novos soterramentos. Samu e Resgate foram empenhados. Os feridos receberam os 
primeiros socorros nos veículos e só depois de estabilizados é que foram levados para os hospitais. No total, 20 
bombeiros militares atuaram na ocorrência e cinco viaturas foram utilizadas. A operação durou cerca de uma hora 
e 30 minutos. 
 
Tribuna de Minas 
Por Michele Meireles 
03/10/2017 às 08:33hs - Atualizada 03/10/2017 às 18:34hs 
 
6. Com base no texto lido, responda: 
 
a) A que gênero textual pertence o texto lido? 
________________________________________________________________________________________ 
 
b) De acordo com a função da linguagem que o texto apresenta, aponte pelo menos duas características típicas 
dessa função. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
7. Releia: A tenente Priscila Adonay informou que a corporação foi acionada, a princípio, para atender um 

soterramento com duas vítimas. “Quando chegamos ao local, havia um homem quase completamente soterrado, 
com terra até os ombros, que foi retirado com vida, e um outro que já havia sido retirado e que queixava de fortes 

dores. Havia uma terceira vítima que já estava do lado de fora da obra e não corria perigo. Outro operário 

procurou atendimento médico por meios próprios. Além dessas, outras duas pessoas estavam desaparecidas, que 

infelizmente vieram a óbito por terem ficado muito tempo soterradas.” 
 (...)” 



 

a) Explique o motivo do uso das aspas no fragmento. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) O advérbio “infelizmente” destacado no fragmento, revela uma característica típica de que função da 
linguagem? Explique. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Boa prova!  
\o/ 
 


