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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

            A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal 

de Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à 

distância, que será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta 

nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a 

educação  à distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio 

de tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a 

informação necessária para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa 

ação dê certo, contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção 

desse processo, sua observação (críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos!             

O material poderá ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se 

prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É 

recomendado também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de 

prevenção da doença para que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados 

quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

                                                    Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  



 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto I:  

Disponível em: http://www.telaquente.com.br/site/index.php. 

 

Questão 1 – No terceiro quadrinho, a expressão “A partir de agora” introduz uma 

mudança de comportamento do garoto. Identifique-a. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – A afirmação de Charlie Brown no último quadrinho demonstra: 

a) o seu compromisso com o amigo.  

b) a sua insatisfação com os programas televisivos.  

c) a incoerência de sua atitude.  

d) a sua alegria em escrever para o amigo.  

 

Questão 3 – Identifique a ideia introduzida pelo termo destacado em “[...] fazendo 

coisas como ler livros e escrever cartas.”.  

a) comparação 

b) explicação 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

http://www.telaquente.com.br/site/index.php


c) prioridade 

d) exemplificação 

 

Texto II: 

 

Disponível em: http://www.tirinhasdoze.com/.  

 

Questão 4 – Identifique o traço de humor presente na tira. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – No trecho “Mas ele te examinou?”, a forma pronominal sublinhada poderia 

ser substituída em consonância com a norma culta por:  

a) lhe 

b) o 

c) ti 

d) se  

Fonte: https://acessaber.com.br 

Texto III –Leia os quadrinhos abaixo e responda as perguntas: 

 

http://www.tirinhasdoze.com/


   Nas histórias em quadrinhos, o que os personagens falam é apresentado em balões de 

fala. Releia as falas do último quadrinho: “Lembra-se quando pensamos que delegando 

funções a eles nós os faríamos se comportarem como adultos? Funcionou.” 

Delegar funções = atribuir tarefas, deveres; encarregar de realizar certas ações. 

Questão 6- Pela história ficamos sabendo uma função que os pais delegaram aos filhos. 

Qual? 

               

Resposta:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 7- Como essa função foi distribuída entre os dois filhos? 

              

Resposta:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 8-  Que argumento o irmão usa para justificar que a irmã deve levar o lixo para 

fora, naquele dia? 

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 9- Que argumento a menina usa para rebater o argumento do irmão? 

 

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

Tipos de orações subordinadas adverbiais 

As orações subordinadas adverbiais são subdivididas em nove tipos. Cada uma delas 

expressa valores semânticos circunstanciais, ou seja, de acordo com a “ideia” 

da conjunção subordinativa ou uma locução conjuntiva. 

 

E a própria sugestão semântica da conjunção subordinativa ou da locução conjuntiva 

nomeia os tipos de orações. Veja:  

 

 



Orações subordinadas adverbiais causais 

São orações iniciadas com as conjunções subordinativas causais e sinalizam 

semanticamente uma circunstância de causa em relação ao que está sendo expresso na 

oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- Aninha não compareceu ao baile da escola porque viajou. 

- O padre cancelou as celebrações da paróquia visto que a cidade de Suzano ficou de 

luto. 

 

Orações subordinadas adverbiais consecutivas 

São orações que começam com as conjunções subordinativas consecutivas e 

sinalizam semanticamente uma circunstância de consequência em relação ao que está 

sendo expresso na oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- Felipe treinou tanto que ficou cansado.  

- O professor falou tão baixo, de forma que os alunos não ouviram todo conteúdo da 

aula. 

 

Orações subordinadas adverbiais conformativas 

São orações iniciadas com as conjunções subordinativas conformativas e sinalizam 

semanticamente uma circunstância de conformidade em relação ao que está sendo 

expresso na oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- Conforme prometeu, Márcia enviou todos os convites para os convidados da festa 

hoje. 

- Consoante às regras da política americana, o presidente Donald Trump prefere manter 

os centros de detenção de imigrantes.  

 

Orações subordinadas adverbiais concessivas 

São orações que inciam com as conjunções subordinativas concessivas e sinalizam 

semanticamente uma circunstância de concessão em relação ao que está sendo expresso 

na oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- Daniele ler muitas horas por dia embora esteja precisando de óculos. 

- O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas Manoel, não percebeu o incidente 

imediatamente, por mais que estivesse atento ao seminário. 

 

 

 



Orações subordinadas adverbiais comparativas 

São orações iniciadas com as conjunções subordinativas comparativas e sinalizam 

semanticamente uma circunstância de comparação em relação ao que está sendo 

expresso na oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- Lionel Messi joga como um craque do futebol. 

- Ivete Sangalo é bonita tanto quanto Anitta. 

 

Orações subordinadas adverbiais condicionais 

São orações que começam com as conjunções subordinativas condicionais e 

sinalizam semanticamente uma circunstância de condição em relação ao que está sendo 

expresso na oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- O jogador Neymar será inocentado desde que o judiciário compreenda que não houve 

ato criminoso. 

- Os professores e os discentes da escola de Suzano, cidade paulista, prosseguiram seus 

sonhos caso consigam superar os traumas psicológicos. 

 

Orações subordinadas adverbiais finais 

São orações que iniciam com as conjunções subordinativas finais e sinalizam 

semanticamente uma circunstância de finalidade em relação ao que está sendo expresso 

na oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- O ministro Sérgio Moro argumentou contra políticos e representantes do 

judiciário para se defender de acusações de desvio ético na Operação Lava Jato. 

- O presidente Jair Bolsonaro atua em favor da reforma da previdência a fim de evitar o 

déficit previdenciário no Brasil. 

 

Orações subordinadas adverbiais proporcionais 

São orações que começam com as conjunções subordinativas proporcionais e 

sinalizam semanticamente uma circunstância de proporção em relação ao que está sendo 

expresso na oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- À medida que vou ao cinema, ficou ainda mais apaixonada por filmes.  

- Á proporção que o trânsito ficava lento, Elaine irritava-se cada vez mais. 

 

 

 



Orações subordinadas adverbiais temporais 

São orações iniciadas com as conjunções subordinativas temporais e sinalizam 

semanticamente uma circunstância de tempo em relação ao que está sendo expresso na 

oração principal. Leia exemplos de oração abaixo: 

 

- Fico feliz sempre que vejo os jogadores do Brasil fazer gol na Copa América de 2019. 

- Enquanto muitos dormem, a gente estuda bastante. 

www.educamaisbrasil.com.br 

Questão 10. Classifique as orações subordinadas adverbiais em: 

(A) causal; 

(B) concessiva; 

(C) temporal, 

(D) consecutiva, 

(E) final; 

(F) comparativa 

(G) proporcional; 

(H) conformativa; 

(I) condicional; 

 

a)      Não foi ao baile porque não tinha dinheiro.   (            ) 

b)      Embora estivesse doente, trabalhava muito. (            ) 

c)      Tudo vale a pena/ Se a alma não é pequena. (F. Pessoa) (              )  

d)      Trouxe o sapato e o traje para que ele experimente. (                ) 

e)      Sempre que você vem, ela prepara a casa. (                ) 

f)       Falou tanto que ficou sem voz. (                     ) 

g)      Ela era mais bonita do que a irmã. (                 ) 

h)     Tomou a medicação conforme o prescrito. (                   ) 

i)        À proporção que o tempo passa, tudo vai voltando ao normal. (               ) 

j)        Como estava tarde não pude esperá-lo. (             ) 

k)      Apesar de terem treinado muito, não venceram a competição. (                ) 

l)        Se você estivesse lá, nada disso teria acontecido              (                ) 

m)     Fiz tudo para que você voltasse. (             ) 

n)      Assim que mudar a estação, sairei de férias. (           ) 

 



Texto IV: O que é Riqueza e Pobreza 

 

Um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme 

propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. 

Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. 

Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho:  

"- Como foi a viagem?"  

"- Muito boa, Papai!" 

"- Você viu como as pessoas podem ser pobres?" 

"- Sim." Respondeu o menino.  

"- E o que você aprendeu?", o pai perguntou. 

O filho respondeu: 

"- Eu vi que nós temos um cachorro em casa, e eles têm quatro. 

Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim;  

eles têm um riacho que não tem fim.  

Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz,  

eles têm um céu imenso com as estrelas e a lua. 

Nosso quintal vai até o portão de entrada, eles têm uma floresta inteira.” 

O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo 

que o filho acrescentou:  

"- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres...".  

Disponível em: <http://www.reflexaodevida.com.br/> 

 

Questão 11.Perceba que o texto se constrói por meio da oposição de pensamentos, no 

que se refere à definição de riqueza e pobreza. Explique a referida oposição: 

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 12. “Nós temos” e “Eles têm” se repetem ao longo do texto na construção da 

oposição mencionada na questão anterior. Identifique a que se referem os termos 

destacados abaixo: 

Nós temos. _____________________________________________________________ 

Eles têm _______________________________________________________________ 



 

Questão 13. Releia esta passagem: 

 

“O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo 

que o filho acrescentou:       

"- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres...".  

 

Note que foi empregada a palavra “estupefato” para expressar a reação do pai diante da 

descoberta do filho.  Identifique outros vocábulos que poderiam ser colocados no lugar 

da palavra citada, sem interferência no sentido do texto: 

 

Questão 14. Explique o porquê da utilização do sinal de aspas em quase toda a extensão 

textual: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

.  

Questão 15. Justifique o emprego da vírgula nestes trechos, em que o filho exprime a 

sua opinião sobre a viagem que fez: 

 

"- Muito boa, Papai!" 

"- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres...".  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Questão 16- Ocorre a omissão de um termo oracional no seguinte período: 

a) "- Eu vi que nós temos um cachorro em casa, e eles têm quatro.”.  

b) “Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim; eles têm um riacho que não 

tem fim.”.   

c) “Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz, eles têm um céu imenso com 

as estrelas e a lua.”.  

d) “Nosso quintal vai até o portão de entrada, eles têm uma floresta inteira.”.  

o) Argumentou brilhantemente, de tal forma que não ficou ninguém sem ser 

convencido. (            ) 

p)      Você desenha tão bem quanto eu. (               ) 

q)      Segundo fui informada, o show foi cancelado. (            )                    

r)       Quanto mais falava, mais se confundia. (                ) 



Texto V:O problema ecológico 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus 

tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o 

grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista 

americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores 

fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais 

é do que uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a 

devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e a 

deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma 

degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo, 

uma autêntica guerra contra a natureza. 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

Questão 17. Segundo o Texto III, o cientista americano está preocupado com: 

(A) a vida neste planeta. 

(B) a qualidade do espaço aéreo. 

(C) o que pensam os extraterrestres. 

(D) o seu prestígio no mundo. 

(E) os seres de outro planeta. 

 

Questão 18. Para o autor, a humanidade: 

(A) demonstra ser muito inteligente. 

(B) ouve as palavras do cientista. 

(C) age contra sua própria existência. 

(D) preserva os recursos naturais. 

(E) valoriza a existência sadia. 

 

Questão 19. Da maneira como o assunto é tratado no Texto III, é correto afirmar 

que o meio ambiente está degradado porque: 

(A) a destruição é inevitável. 

(B) a civilização o está destruindo. 

(C) a humanidade preserva sua existência. 

(D) as guerras são o principal agente da destruição. 

(E) os recursos para mantê-lo não são suficientes. 

 

Questão 20. A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista 

americano.” (l. 4 – 5) quer dizer que o cientista é: 

(A) inimigo 

(B) velho 

(C) estranho 

(D) famoso. 

(E) desconhecido. 

 



 

Texto VI. Comédia “Como se um trem passasse” aborda relação entre mãe e filho 

Personagens que enfrentam dificuldades diárias, mas que ainda assim lutam pela 

realização dos desejos envolvem o público na comédia dramática Como se um trem 

passasse, escrita pela argentina Lorena Romanin, e que agora ganha a primeira versão 

brasileira também dirigida pela autora. 

O espetáculo aborda a relação de uma mãe e seu filho adolescente, deficiente 

intelectual, que deseja a vida com paixão e profundidade. A mãe, superprotetora e 

medrosa, transmite ao filho seus receios e a impossibilidade de alcançar sonhos. A 

história toma um novo rumo com a chegada da prima da capital, que muda as relações 

fechadas na casa e abre a perspectiva para que os desejos se realizem. 

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br>. (Fragmento). 

Questão 21 – Identifique com um traço o verbo transitivo no título do texto: 

Comédia “Como se um trem passasse” aborda relação entre mãe e filho 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Questão 22 – O verbo identificado acima é transitivo porque: 

(     ) tem sentido completo. 

(     ) precisa de complemento. 

(     ) liga ao sujeito um predicativo. 

 

Questão 23 – Um verbo transitivo pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou 

transitivo direto e indireto. Classifique os verbos sublinhados, numerando conforme a 

orientação: 

(  1 ) Transitivo direto 

(  2 ) Transitivo indireto 

(  3 ) Transitivo direto e indireto 

(     ) “Personagens que enfrentam dificuldades diárias [...]” 

(     ) “[...] mas que ainda assim lutam pela realização dos desejos [...]” 

(     ) “A mãe, superprotetora e medrosa, transmite ao filho seus receios e a 

impossibilidade [...]” 

 

Questão 24 – No primeiro parágrafo do texto, o verbo transitivo “envolvem” refere-se 

ao sujeito: 

(     ) “Personagens”. 

(     ) “dificuldades diárias”. 

(     ) “desejos”. 

http://radios.ebc.com.br/


 

Questão 25 – Em “[...] escrita pela argentina Lorena Romanin”, o verbo transitivo 

direto está: 

(     ) na voz ativa. 

(     ) na voz passiva. 

(     ) na voz reflexiva. 

 

Questão 26 – Na oração “[...] agora ganha a primeira versão brasileira [...]”, o advérbio 

“agora” modifica o sentido do verbo transitivo direto “ganha”, indicando: 

(     ) lugar. 

(     ) modo. 

(     ) tempo. 

 

Questão 27 – Releia esta parte do texto 

 

“A história toma um novo rumo com a chegada da prima da capital [...]” 

Nessa parte do texto, o verbo “toma” é transitivo direto e indireto porque exigiu dois 

complementos, os chamados “objetos”. Localize: 

 

a) o objeto direto do verbo “toma”: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) o objeto indireto do verbo “toma”: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 28 – Na frase “[...] que muda as relações fechadas [...]”, o verbo transitivo 

direto exprime: 

(     ) uma ação do adolescente. 

(     ) uma ação da prima da capital. 

(     ) uma ação da mãe do adolescente. 

 

Questão 29 – Os verbos transitivos analisados ao longo das questões expressam: 

(     ) certezas. 

(     ) hipóteses. 



(     ) recomendações.  

 

 

Questão 30. Faça uma redação dissertativa com no mínimo 10 linhas e no máximo 20 

linhas com o tema: Tempos de Pandemia.  O seu texto deverá ter 4 parágrafos, sendo 

eles: 1 parágrafo para introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para conclusão. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

BOA SORTE! 

 

 

 

 

 

 


