
 

 
 

 

 

1. CONTEÚDOS 

 

1. Linguagem verbal e linguagem não-verbal; 

2. Gêneros textuais informativos (Manual de instrução, cartaz, folheto, infográfico)  

3. Dom Casmurro 

4. 3. "Pequenos delitos" de Walcyr Carrasco 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

 

Leia das páginas 10 a 22; 26 e 27 do livro Língua Portuguesa 8º ano; leia todo o conteúdo do caderno 

referente ao conteúdo da prova de recuperação; releia o livro “Pequenos delitos” de Walcyr Carrasco.  

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 
o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser realizada e entregue no dia da prova de REC 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
 

4. Lista de exercícios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo:Interpretar textos escritos em linguagem verbal e não-verbal; Conhecer o enredo de Dom Casmurro 
de Machado de Assis; Interpretar "Pequenos Delitos" de Walcyr Carrasco.  
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Nome:__________________________________________________________ Nº _____ Data:              
 

1. Sobre a crônica “A raça superior”, responda as seguintes perguntas: 

a) Por que este texto é considerado uma crônica? Justifique sua resposta apresentando as 
características do gênero textual presentes no texto.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

b) Quais são os fatos que o autor cita para comprovar que os cães são considerados uma raça 
superior ao homem? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

c) Interprete a seguinte frase no contexto da crônica: “ ‘A vida é e não é’, deve pensar o cão, com a 
sabedoria de um mestre zen.”  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Sobre a crônica “Reis do consumo”, responda a seguinte pergunta:  
Quem são os “reis do consumo”? Quais são os exemplos que o autor cita na crônica?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Com base na história de Dom Casmurro, complete o quadro 

a) O narrador _____________ apaixona-se por ___________ com quem vem a casar. Eles têm um 

filho chamado __________.  

b) Na obra, o protagonista acredita que sua mulher o traiu com seu melhor amigo ________________, 

que ele conheceu no ________________, onde ele estudava para ser padre. 

 

c) O agregado da família, José Dias chama a atenção do jovem apaixonado para os olhos da jovem, 

chamando-os de _________________________.  

 

4.   
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a) Qual o gênero textual do texto?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Qual o objetivo do texto? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
5.   

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

Segundo o texto, pode-se afirmar que  

a) as mulheres têm mais aptidão às novas tecnologias que os homens.    
b) tanto os mais jovens quanto os mais velhos enfrentam dificuldades em usar smartphones.    
c) os telefones fixos ainda são mais usados do que os telefones celulares.    
d) à medida que envelhecem, as pessoas se tornam menos sábias.    
e) os jovens têm mais facilidade com as novas tecnologias que as pessoas mais velhas.    
 
 
 


