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Orientações: 
- Imprima este material e redija as respostas manuscritas, 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. 

 
 
 
 
 

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO - PORTUGUÊS 
 
CONTEÚDOS: I. Interpretação de texto, II. Funções da linguagem, III. Tipos e gêneros 
textuais, IV. Orações Coordenadas, V. Uso da vírgula no período simples e no composto 
por coordenação. 

 

 

QUESTÃO 1                     3,0 

Faça um resumo com, pelo menos, três características de cada função da linguagem: 

a) Referencial 

b) Emotiva 

c) Poética 

d) Apelativa/Conativa 

e) Fática 

f) Metalinguística 

 

QUESTÃO 2                     2,0 

Justifique o uso da vírgula em cada alternativa: 

a) As indústrias não querem abrir mão de vantagens, isto é, não querem deixar de 

ter lucros. 

A/B 



b) Depois de sete horas, todos os comércios fecharão. 

c) Recife, 15 de maio de 2018. 

d) Era magro, alto e branco. 

e) São Paulo, considerada a metrópole brasileira, possui um trânsito caótico. 

f) Ora, Joana, não diga isso! 

g) Leu os livros, mas não entendeu o enredo. 

h) Tudo muda, transforma-se, perde-se. 

i) Foi caminhar, pois não consegue ficar parado. 

j) Mariana estuda muito, e a mãe dela sempre a ajuda. 

 

QUESTÃO 3                     1,0 

Circule a conjunção coordenativa e indique o valor semântico dela: 

a) Não fiz o almoço nem arrumei a casa. 

b) Não foi ao trabalho, porque estava doente. 

c) O time jogou bem, contudo perdeu a partida. 

d) Tome a vacina ou fique doente. 

e) Os preços dos produtos aumentaram, logo reduzimos nossos gastos. 

 

QUESTÃO 4                     2,0 

Faça um resumo com as características de cada tipo textual e cite exemplos dos 

gêneros que pertencem a essas tipologias: 

a) Descrição 

b) Narração 

c) Injunção 

d) Exposição 

e) Dissertação-argumentativa 

 

QUESTÃO 5                     2,0 

Resolva as questões da página 263 do livro didático de Português. 


