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TAREFÁRIO – LÍNGUA PORTUGUESA 

I – Responda às questões a seguir no caderno de português. Não é necessário 
copiar a pergunta. Busque por respostas no livro didático e no caderno. Responda 
apenas ao que foi solicitado. 
 

CAP. 2  – HUMOS E OPINIÃO 

1) CHARGE:  
 

A) Qual a história? 
B) O que é? 
C) Quais as características? 

2) CARTUM:  
 

A) Qual a história? 
B) O que é? 
C) Quais as características? 
D) Diferença entre HQ, charge, cartum. 

 

 

II – Correção da página 55 e 56.  
Volte a sua atividade e verifique as suas respostas com base nas respostas a 
seguir. 

  
o Se a sua resposta estiver correta, faça um “certinho” ao lado dela. 

 
o Se a sua resposta estiver errada, NÃO a apague, faça o seguinte: crie o 

cabeçalho “Correção da página 55 e 56” e copie a resposta correta das 
questões que você errou, apenas. 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



RESPOSTAS DAS PÁGINAS 55 E 56: 
 
1) Três períodos simples.  
 
2)  

 SUJEITO 
 

PREDICADO 
 

1ª ORAÇÃO O preço do feijão não cabe no poema. 

2ª ORAÇÃO O preço do arroz  não cabe no poema. 

3ª ORAÇÃO o gás, a luz, o telefone, a 
sonegação do leite, da  
carne, do açúcar, do pão.  
 

Não cabem no poema.   
 

 
ATENÇÃO: Note que, no  poema,  alguns  sinais  de  pontuação – as  vírgulas – 
foram  omitidos,  embora  as  regras gramaticais indiquem a necessidade de 
empregá-las em casos como esses. Isso ocorre devido a uma certa “liberdade” 
criativa típica de textos como os poemas, em que seus autores se utilizam de um 
elemento chamado “licença poética”, ou seja, a possibilidade de não seguir normas 
e regras gramaticais, explorando  os recursos da língua  para  evidenciar  a  
expressividade  do  texto  poético.  Nesse  caso,  o  poeta  não  empregou certos  
sinais  de pontuação, e isso deu aos versos do poema um ritmo mais acelerado.  
 
3) Na primeira e na segunda, ele aparece no início da oração; na terceira, ele 
aparece depois do predicado.  
 
4) Já que existe uma ordem preferencial para os termos na oração em língua 
portuguesa – a ordem direta: sujeito + predicado –, a inversão da ordem, então, 
costuma estar associada a alterações de sentido ou a efeitos de sentido mais 
específicos.  Segundo a análise feita do poema pelo professor Rinaldo de 
Fernandes, o uso da ordem inversa, com o sujeito após o predicado em “Não 
cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do 
açúcar, do pão”, aumenta a expressividade do verbo “caber”, que ganha 
destaque e tem seu sentido intensificado. As orações em  ordem  direta  (sujeito  
+  verbo)  deixam  em destaque  os elementos “o preço do feijão” e “o preço do 
arroz”. Na terceira oração, com o sujeito tendo sido deslocado para o final, o 
destaque recai sobre o verbo, que passa a ser o primeiro termo da oração.  
 
 
5) Neste caso, a inversão do sujeito na segunda oração enfatiza aquele que o 
falante considera ter a obrigação de  arrumar  a  bagunça,  fazendo  fortemente  a  
afirmação  de  que  essa  pessoa  tem  que  ser  “você”.  Podemos interpretar  a  
primeira  oração  não  apenas  como  uma  ordem  rigorosa,  mas  também  como  
uma  solicitação  mais atenuada,  quase  que  como  um  recado.  O  que  irá  
determinar  uma  interpretação  ou  outra  é  o  contexto  em que  a oração for 
empregada.  

Já a segunda oração, o sujeito após o predicado produz um tom incisivo 
e autoritário, não dando  lugar  para  leituras  menos  enfáticas  da  ordem  que  o  
falante  está  dando.  Essa segunda  oração  pode  ser ainda  compreendida  como  
uma  resposta  em  forma  de  réplica,  como  se  uma  pessoa  A  mandasse  a  
pessoa  B arrumar  a bagunça e a  pessoa B, incisiva e  enfática, replica  que é a 
pessoa A  quem deve fazê-lo.  Esse viés de resposta, de réplica, não é produzido na 
primeira oração, com o sujeito em ordem direta.  
 
 

 

III – Faça a seguinte lista de exercícios: 



 
1) Leia o trecho a seguir retirado de uma crônica de Rubem Alves 

“As coisas essenciais”, uma crônica de Rubem Alves 
“Leia este poema bem devagar, pois cada imagem merece a preguiça do 
olhar. 
 
“No mistério do sem-fim 
equilibra-se um planeta. 
E, no planeta, um jardim 
e, no jardim, um canteiro: 
no canteiro, uma violeta 
e, sobre ela, o dia inteiro 
entre o planeta e o sem-fim 
a asa de uma borboleta”. 

É pequeno, mas diz tudo. Nada lhe falta, Uni-verso. Nenhuma palavra 
lhe poderia ser acrescentada. Nenhuma palavra lhe poderia ser tirada. Assim 
se faz um poema, com palavras essenciais. O poema diz o essencial. 
 

O essencial é aquilo que se nos fosse roubado, morreríamos. O que 
não pode ser esquecido. Substância do nosso corpo e da nossa alma. Por 
isto as pessoas se suicidam: quando se sentem roubadas do essencial, 
mutiladas sem remédio, e a vida, então, não mais vale a pena ser vivida. 
(...)” 

 
Extraia do texto: 
 
A) Uma frase verbal. Marcar o verbo ou os verbos. 
B) Um período simples. Marcar o verbo. 
C) Um período composto. Marcar os verbos. 
D) Uma oração de sentido completo ou oração absoluta. Marcar o verbo. 
E) Uma oração de sentido incompleto. Marcar o verbo. 
 
2) Separe o sujeito e o predicado de cada oração utilizando parênteses. 
 
(A) Os meninos estão na quadra. 
(B) O enxame entrou na colmeia. 
(C) Algumas famílias passeiam pelo parque. 
(D) Diversas crianças jogam bola no campinho. 
(E) A cidade parece vazia hoje. 
(F) O sol desponta no horizonte. 
(G) Eles saíram mais cedo da academia. 
(H) Nós iremos ao cinema hoje à noite. 
 
3) Separe o sujeito e o predicado de cada oração utilizando parênteses e indique as 
locuções verbais. 
 
(A) Eles vão visitar uma exposição de artes. 
(B) O cãozinho saiu correndo pelas ruas. 
(C) A festa vai ser muito animada. 
(D) Meus primos forma viajar ontem. 
(F) O médico vai conversar com os pacientes. 
(G) O dia já está amanhecendo. 
 
4) Faça ao que se pede:  

a) Pesquise o que é núcleo do sujeito. 
b) Coloque o sujeito entre parênteses e marque com uma seta o núcleo do 

sujeito dos períodos a seguir.  
(A) Quatro pessoas telefonaram para você ontem. 



(B) Meus avós paternos preparam um delicioso jantar. 
(C) Vários times querem participar do campeonato. 
(D) Todos os jogadores da equipe foram abraçar o técnico. 
(E) Meus primos trabalham nessa loja. 
(F) Nossa banda vai tocar amanhã. 
(G) Seu computador está desligado? 
(H) A chuva de ontem fez estragos na cidade. 
(I)  Esses filhotes de aves ainda não podem voar. 
(J) Aqueles carros vão para a oficina amanhã. 
(K) A mesma música tocou no rádio de manhã e à tarde. 
(L) Um único candidato faltou ao debate. 

 

 

 


