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AULA 1
TEMPO DE AULA: 50 MIN
ACOLHIMENTO

CONTEÚDO: RESSIGNIFICAÇÃO DA PROVA BIMESTRAL

HABILIDADES A SEREM ALCANÇADAS
Rever questões aplicadas na prova
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01. A palavra abacate é um hipônimo de:

A) Verde

B) Herói

C) Fruta

D) Verdura

E) Legumes
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Leia o texto para resolver as questões 02 e 03:

Se tudo está certo mesmo assim
A incerteza existe
Se existe a pureza mesmo assim
Há falta da inocência
Se existe alegria mesmo assim
Alguém sempre chora
Se existe a esperança muita gente não espera
(Música Gospel: Banda Rosa de Saron)

02. No texto, utilizam-se alguns antônimos, ou seja, expressões que tem significados 
opostos. Qual é a palavra que tem sentido contrário a CERTO?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



5

03. Ao final das orações foi o usado o operador argumentativo MESMO
ASSIM, que poderia ser substituído sem perda de sentido por:

A) Nunca assim.

B) Segundo que.

C) Dessa forma.

D) Em consonância com.

E) Apesar disso.

R: Se tudo está certo _________________________________ A incerteza existe.
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Leia o texto para resolver as questões de 04 a 06:
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

04. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a
ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal: a
existência de alguém que esteja sendo acusado. Qual é a palavra que
representa essa pessoa?
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05. As reticências estão sendo usadas na tirinha para:

A) Indicar uma dúvida.

B) Marcar uma discordância.

C) Marcar uma continuidade da fala da personagem.

D) Representar uma quebra de assunto.

E) Somente para causar efeito estético.
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06. Na oração do ultimo quadrinho a conjunção ‘E’, foi empregado
como:

A) Conformidade

B) Negação

C) Adversidade

D) Adição

E) Alternância
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Texto para as questões 07 e 08:

“Há muito tempo eu vivi calado
Mas agora resolvi falar
Chegou a hora, tem que ser agora
E com você não posso mais ficar
Não vou ficar, não (não, não)”

(Tim Maia)

07. Nos versos 1 e 3 predominam o sentido de:
A) Lugar
B) Causa
C) Modo
D) Consequência
E) Tempo PARA CASA
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08. Qual a palavra utilizada no texto que tem o mesmo sentido de 
“PORÉM, CONTUDO, ENTRETANTO”?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

PARA CASA


