REVISÃO PARA A PROVA MENSAL – 1º BIMESTRE – 2º ANO E.M.

Leia:

WATTERSON, Bill. Algo babando embaixo da cama – mais uma coletânea de tiras de Calvin e Haroldo. New York,
Universal Press Syndicate Company, 1988.

1 – Aponte o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira:
______________________________________________________________________________
2 – Identifique o sujeito oculto na oração “Estamos sentados aqui por vinte minutos [...]”:
______________________________________________________________________________
3 – Classifique o sujeito do verbo destacado na frase, numerando conforme indicação:
1. Sujeito simples
(
(
(
(

2. Sujeito composto

3. Sujeito oculto

4. Sujeito indeterminado

) Os amigos estavam pescando. Depois, foram para a casa.
) Não se sabe o que aconteceu com Calvin.
) Calvin e Haroldo estavam pescando.
) Calvin entediou-se com a pescaria.

4- Identifique a frase em que a função da linguagem predominante é a função referencial.
a) Siga o meu exemplo. Você se sentirá melhor!
b) Estou muito animada com o meu novo emprego.
c) Existem três acentos gráficos na língua portuguesa.
d) Sim... Sei… Estou ouvindo, claro.
5- Indique quais as funções da linguagem presentes nas seguintes frases.
a) Alô? Alô?
b) 1995 foi um ano muito difícil para mim.
c) Que ódio! Que raiva!
d) Claro! Não é mesmo?
6- Assinale as opções nas quais é usada, habitualmente, a função apelativa ou conativa da linguagem?

a) Discursos políticos
b) Horóscopos
c) Propagandas
d) Dicionários
7- Diante dos enunciados que seguem, analise-os, apontando qual o vício de linguagem
predominante nestes:
a – Peguei o ônibus correndo.
b – Por estar inconsciente, não entendi o que realmente quis dizer. Contudo, possivelmente
conversaremos depois.
c – Aquele ambiente é bastante aconchegante, que tal fazermos um happy-hour, ou talvez
um breakfast?
d – Na geladeira há sanduiches de mortandela, coloque-os na bandeija e sirva aos convidados.
e – Durante o evento, não vi ela nem um instante.
f – Suba lá em cima e pegue as encomendas para mim.

