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Linguagens 

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO 

 

VALOR: 10 PONTOS 
 
CONTEÚDOS: I. Interpretação de texto, II. Língua e linguagem, III. Teoria da 
Comunicação, IV. Funções da linguagem, V. Gênero textual: tirinha, VI. Fala e 
escrita, VII. Filme: Narradores de Javé, VIII. Uso das aspas. 

 

Orientações: 
- Imprima este material e redija as respostas a mão e a lápis, com letra legível, em 
uma folha separada.  
- No plantão de recuperação, esteja com este roteiro em mãos (de preferência 
respondido), o caderno da disciplina e o livro didático. 
- As questões abertas devem ser escritas com o máximo de clareza e organização. 
Respostas corretas do ponto de vista do conteúdo, mas incompletas, confusas ou 
mal organizadas não atingirão nota máxima, tendo em vista que este roteiro 
analisa, também, a capacidade de expressão escrita na modalidade formal da 
língua portuguesa. 

 

QUESTÃO 01          (0,5) 

Qual a diferença entre linguagem e língua? 
 

QUESTÃO 02          (0,5) 

Qual a importância de se estudar a língua materna e as demais linguagens? 
 

QUESTÃO 03          (0,5) 

Cite e conceitue os seis elementos da Teoria da Comunicação. 
 

QUESTÃO 04          (1,5) 

Cite as seis funções da linguagem e as caracterize. 
 

QUESTÃO 05          (1,5) 

Leia a tirinha e responda às questões.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 



A) Explique de que forma Mafalda tenta argumentar para não obedecer à mãe. 
B) Cite três recursos expressivos da escrita que foram utilizados, na tirinha, para 
represetar a fala. 

QUESTÃO 06          (0,5) 

Conceitue: 
A) Letramento 
B) Oralidade 
C) Retextualização 
D) “Continuum” entre fala e escrita 
 

QUESTÃO 07          (0,5) 

Apresente duas semelhanças e duas diferenças entre os conceitos de “fala” e 
“escrita”. 
 

QUESTÃO 08          (2,0) 

Redija um parágrafo cujas ideias explicitem uma interpretação da tirinha a seguir 
com a temática dos Direitos Humanos. 
 

 
 

QUESTÃO 09          (0,5) 

 

Justifique o uso das aspas nas frases a seguir: 
A) Após encontrar o prato quebrado, minha mãe disse: Muito “bonito” o que você 
fez. 
B) Segundo o prefeito: “Iremos combater a crise”. 
C) Ela disse que não “rolou” a venda do ingresso antecipada. 
D) Assisti a um divertido “talk show”. 
 

QUESTÃO 10          (2,0) 

 

Redija um pequeno texto com um resumo do filme Narradores de Javé. Além disso, 
apresente o porquê dessa obra ser um excelente exemplo para se estudar os 
conceitos do capítulo 19 sobre fala e escrita. 
 
 
 


