
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Texto para às questões de 01 a 06 

 

ÃO JOÃO DO CARIRI - O hit chiclete “50 reais”, da cantora Naiara Azevedo, 
tocava num loop infinito, na segunda-feira da semana passada, fazendo o 

“esquenta” da festa armada para as gravações da supersérie “Onde nascem os 
fortes”(...) 

Em 53 capítulos, a supersérie, que trata de amores impossíveis, perdão e ódio, 

estreia em abril do ano que vem, na faixa das 23h da Globo, em 2018. 
A supersérie será ambientada na fictícia Sertão.(...) 

O diretor conversou com O GLOBO um dia antes da gravação da cena da festa, no 
hotel que foi fechado para abrigar parte da equipe. E falou sobre a escolha da Paraíba 

como cenário para a produção. 
“A gente tem que sair do eixo Rio-São Paulo. O Brasil é enorme. Havendo 

oportunidade, temos que mostrar outras paisagens. A história se passa num Brasil 
arcaico, bruto, patriarcal, um lugar que está muito presente em nossas vidas. (...) 

Antes de mais nada, “Onde nascem os fortes” é um drama, com pés fincados nos 
folhetins e seus triângulos amorosos. Do ponto de vista do melodrama, há duas 

forças. O casal jovem numa paixão em estado bruto. E um amor maduro, entre os 
personagens de Nero e Patricia, que vai surgir de maneira desconcertante.” 

https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/patricia-pillar-fabio-assuncao-alexandre-nero-estrelam-superserie-
22095376/adaptado/noticia 

 

01.O texto que você acabou de ler possui características de: 

a.Uma propaganda 

b.Uma notícia 

c.Uma reportagem  

d.Uma crônica 

 

S 
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02.” O hit chiclete “50 reais”, da cantora Naiara Azevedo, tocava 

num loop infinito...” Os termos destacados possuem, respectivamente o significado 

de: 

a.som alto 

b.repetição desnecessária 

c.repetição infinita 

d.aparelho antigo 

 

03.O termo Supersérie foi utilizado: 

a. porque a série é muito extensa, por isso é uma supersérie. 

b.porque a série possui efeitos visuais e sonoros que vão além da imaginação. 

c.porque na série há super-heróis. 

d.nenhuma das alternativas anteriores. 

 

04. “A história se passa num Brasil arcaico, bruto, patriarcal...” As palavras 

destacadas significam, respectivamente: 

a.novo, rude, relativo a pátria 

b.velho, grosseiro, relativo a igreja (padre) 

c.antigo, rude, relativo a patrimônio 

d.velho,grosseiro,respeitável 

 

05. “Do ponto de vista do melodrama...”, podemos substituir a palavra destacada 

sem alterar o sentido da frase por: 

a.drama com situações violentas e sentimentos exagerados. 

b.drama com sentimentos e paixões confusas. 

c.drama com situações passivas e personagens confusos. 

d.drama com comédias amorosas e personagens confusos. 

 

06.Sobre o texto: 

I.O título do texto apresenta o verbo principal no tempo futuro. 

II.As aspas no texto representam a fala do diretor da supersérie. 

III.É uma notícia, pois a informação é atual, apresenta tempo, espaço,  personagens 

e o texto é curto . Além disso a linguagem é clara e objetiva. 

Está correta a alternativa: 

a.I,II e III 
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b.I e II 

c.II e III 

d.III e I 

 

07.Analise as imagens abaixo, em seguida, transcreva as frases fazendo as 

concordâncias  necessárias: 

 

a.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

08.Leia a tira: 

http://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com.br/2015/09/exercicios-sobre-aposto.html 
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Reescreva a tirinha, substituindo todos os vocábulos para o feminino, inclusive os 

nomes (Otta e Harolda) obedecendo à concordância nominal.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

09.Reescreva as orações , substituindo a palavra destacada pela que está entre 

parênteses. Faça a concordância nominal. 

a.A seleção brasileira estava desfalcada dos seus jogadores principais.( time) 

____________________________________________________________________ 

b.A diretora do colégio Naldo Siqueira- que está entre os melhores do estado-é 

muito dedicada e ativa. Ela sempre buscou novidades para apresentar a 

comunidade.(diretor/escola) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c.Pegue aquele casaco azul, que está pendurado atrás da porta.(jaqueta) 

___________________________________________________________________ 

d.Foi só Joana se distrair , que o filho, pequenino ainda, todo sapeca, pegou o celular 

e fingiu falar com o pai.(filha) 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.Analise o “meme” abaixo e responda qual é a crítica feita nele? 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

                                                                                                                   

Boa Prova! 

http://www.imgrum.org/user/voupassarcantando 

/12894002/1295790826462453667_12894002 

 


