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           SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 
ANO DE ESCOLARIDADE: 8º ANO - EJA 
PET VOLUME: 02/2021

                                             NÚMERO DE AULAS POR SEMANA:  5 

                                                SEMANAS: 10/05 A 16/07 

                                             NÚMERO DE AULAS POR MÊS: 20 

 

 

 

 

 

MENSAGEM PARA O ALUNO 

 Olá ESTUDANTE, você está recebendo o PET 2 de Língua Portuguesa da professora Luciene Rocha. 
Nele você vai encontrar um conjunto de atividades organizadas por habilidades e conteúdos necessários para 
odesenvolvimento de seu aprendizado. Para realizar bem as atividades crie uma rotina de estudos, 
estabeleça dias e horários para não acumular tarefas e aprender mais. 

 
       Ah! Você contará também com a ajuda de sua professora por meio de alguns canais de comunicação 
como o APP Conexão 2.0 e o grupo de WhatsApp. Além disso, você poderá buscar em diferentes fontes, 
informações para resolver as atividades propostas.  
 

Espero que você esteja disposto a aprender muito.  
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  SEMANA  1  
 
 

 

UNIDADE TEMÁTICA:  

Leitura; Produção de textos.  

OBJETO DO CONHECIMENTO:  

Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos; Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital; Relação entre 
textos.  

HABILIDADE:  

(EF08LP01) Identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, 
de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar 
e o que não noticiar e o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação.  

(EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada 
em textos diferentes, consultando sites e serviços de checadores de fatos.  

CONTEÚDOS RELACIONADOS:  

Desenvolvimento de uma atitude crítica.  

 
 

 

A notícia é um gênero textual jornalístico que circula diariamente entre nós 

por meio da internet, de jornais, sejam eles impressos ou televisionados, 

revistas, rádios. Ela tem o objetivo de nos manter informados sobre os 

acontecimentos recentes, através dela podemos saber de fatos reais que 

ocorrem no mundo, no Brasil, no estado, na cidade onde moramos...  

A notícia não é um texto extenso, ou seja, grande para se ler, a linguagem padrão é sempre a utilizada, pois 

se trata de um texto de esfera jornalística, porém é simples, de fácil entendimento, afinal é destinada a toda 

camada da população. Nela encontramos informações básicas e objetivas como o que aconteceu, onde 

aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu.  

 

                                                     ATIVIDADES                                                        
 

01. Leia o texto a seguir e responda às questões: 
 

DEZENAS DE PINGUINS SÃO ENCONTRADOS MORTOS EM PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS 
 

No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é asfixia/afogamento. Uma ave foi 
resgatada com vida e levada para reabilitação. 

 
Setenta pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) foram encontrados mortos e um ainda vivo entre 

as praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis, no sábado (27).  

As aves passam por necropsia neste domingo (28), mas a causa provável da morte é asfixia/ afogamento, 

informou a Associação R3 Animal, que executa o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 

(PMP-BS). As aves apresentavam marcas nas nadadeiras que sugerem interação com instrumentos de pesca, 

disse a R3 Animal. Na Praia do Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e um que estava vivo. Na 

Praia do Santinho, foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca preso ao corpo.  

Os animais foram resgatados pela associação: o sobrevivente foi encaminhado para reabilitação e os 

mortos, para necropsia no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos 

(CePRAM/R3 Animal), no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense.  

Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lorenço, as análises mostram que os pinguins podem ter 

ficado presos em itens de pescaria, porque foram detectados apteria em aletas (falha de penas nos membros 
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torácicos), congestão generalizada e miopatia de captura (alterações fisiológicas desencadeadas no corpo 

por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo).  

Por serem aves, os pinguins estão sujeitos a morrerem afogados. Conforme a R3 Animal, a chamada captura 

incidental é uma das grandes causas de morte de animais marinhos - ainda que não sejam alvo de pescaria, 

eles acabam capturados e morrem.  

Nesta época do ano é comum a chegada de pinguins no Litoral catarinense, porque é o período de migração 

das aves vindas da Patagônia, informou o Projeto de Monitoramento. 

  
Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/28/dezenas-de-pinguins-sao-encontrados-mortos-em-praias-

de-florianopolis.ghtml. Acesso em: 28/06/2020. 

 

a) Geralmente uma notícia apresenta um título em destaque, que é chamado de manchete e um subtítulo que 
resume a notícia. Sublinhe o título e o subtítulo da notícia e transcreva-os abaixo. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b) Que fato está sendo noticiado? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c) Onde ocorreu este fato? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

d) De acordo com a notícia, qual é a causa da morte desses animais? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

e) Qual linguagem foi utilizada na produção dessa notícia? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 
Variedade padrão (formal): é aquela que segue as regras estabelecidas pela 

gramática normativa. Ela é usada em situações formais, documentos oficiais e 

nas escritas escolares e acadêmicas. 

 

Variedade coloquial (informal, não padrão): é aquela utilizada no nosso dia a 

dia, de maneira corriqueira. Essa variedade não tem tanto compromisso com a 

gramática normativa, por isso, não segue com tanto rigor as regras da língua. 

 

 

 

Como fazer uma notícia. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/genero-textual-noticia. Acesso 

em: 26 de abril de 2021. 

https://www.todamateria.com.br/genero-textual-noticia
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                                            SEMANA  2                                                           
 

 
  PRÁTICAS DE LINGUAGENS: 

Leitura e interpretação. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Estratégia de leitura: apreender os sentidos globais do texto. 

Apreciação e réplica. 

HABILIDADE(S): 

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog 

e de redes sociais, charges, memes, gifs e etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética 

e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. 

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e 

contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica e etc.), posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Identificação e avaliação de teses, opiniões, posicionamentos, argumentos e contra-argumentos sobre 

o que se lê/ouve são essenciais ao posicionamento crítico que se expressa em textos orais e escritos 

sobre o que foi lido/escutado. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte: 

(EF69AR31P8) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política 

histórica e econômica. 

Ensino Religioso: 

(EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e 

coletivas. 

 

 
A charge é um gênero textual opinativo (pois nela há sim uma posição, 

opinião do autor) que se encaixa dentro da esfera jornalística. Ela é 

interpretativa e crítica, pois tem o objetivo de fazer uma crítica social ou 

política de situações que acontecem no     dia a dia no nosso país, no nosso 

mundo. Ela é construída de forma humorística, para não deixar um “clima tão 

pesado” diante de algo sério. A linguagem que predomina é a não-verbal, ou seja, a imagem já representa 

tudo, que vem, às vezes, acompanhada da linguagem verbal também, por meio de uma fala, de um 

pensamento do personagem desenhado.   

 

                                                 ATIVIDADES                                                               
 

01. Sobre o gênero charge é INCORRETO afirmar: 

a) As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras 
a imagens e muito bom humor. 

b) No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais, sempre 
preservando como traço predominante o humor. 

c) As charges apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliando as linguagens verbal e não 
verbal para a construção de sentidos do texto. 

d) As charges não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a 
linguagem predominante. 
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02. As charges abaixo fazem uma crítica a qual situação presente no nosso dia a dia? 

 

          
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
03. Observe o texto abaixo e responda: 

 

 
 

Com base na sua leitura do texto apresentado, a opinião expressa pelo autor pode ser a de que  
 
a) a tecnologia alterou hábitos dos povos indígenas.  

b) as tecnologias não alteraram a vida dos índios.  

c) o índio estava deitado procurando a bateria do GPS.  

d) os pesquisadores pensam que o índio está tentando ouvir ruídos. 
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TIPOS DE LINGUAGEM: 
 

VERBAL: uso da fala ou escrita como meio de comunicação. 
 

                                   
 

                                                   NÃO VERBAL: uso de imagens, figuras, símbolos, sons, gestos... 
 

.                                                                                        
 

                                            MISTA: mistura o uso da verbal e não-verbal. 
 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você poderá aprofundar seus conhecimentos buscando outras fontes de informações. Assista aos vídeos 

que separei para você! 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=3e4T9ofxaC8 (charge, cartum e tirinha) 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=rbKMXdE4zdk (charge, cartum e tirinha) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3e4T9ofxaC8
https://www.youtube.com/watch?v=rbKMXdE4zdk
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                                            SEMANA  3                                                            
 

   
  PRÁTICAS DE LINGUAGENS: 

Leitura e interpretação. 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Estratégia de leitura: apreender os sentidos globais do texto. 

Apreciação e réplica. 

HABILIDADE(S): 

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e 

de redes sociais, charges, memes, gifs e etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e 

respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. 

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e 

contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica e etc.), posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Identificação e avaliação de teses, opiniões, posicionamentos, argumentos e contra-argumentos sobre o 

que se lê/ouve são essenciais ao posicionamento crítico que se expressa em textos orais e escritos sobre 

o que foi lido/escutado. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Arte: 

(EF69AR31P8) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política 

histórica e econômica. 

Ensino Religioso: 

(EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e 

coletivas. 

 
Leia com atenção o texto abaixo e resolva as questões. 
 

O QUE POSSO FAZER PARA EVITAR A DENGUE? 
 

Não existe vacina contra a dengue. Os carros chamados “fumacês”, que passam pelas ruas espalhando 

inseticidas, não são indicados. Eles apenas matam os mosquitos adultos e na verdade, dificilmente 

conseguem atingi-los. Outros métodos, como inseticidas de tomada, em aerossol ou raquetes elétricas 

também prometem acabar com o transmissor da doença. Mas nenhum deles consegue ser eficiente o 

bastante. Eliminar os numerosos mosquitos é uma tarefa muito difícil. 

Por isso, a melhor forma de combater a dengue é eliminando os criadouros dos mosquitos, locais onde eles 

colocam os ovos e se reproduzem. O Aedes aegypti não deixa seus ovos em qualquer lugar: a fêmea deposita 

os ovos em partes úmidas de vários recipientes que acumulam água limpa. Quando entram em contato com 

a água, os ovos eclodem e originam as larvas. 

Você imagina onde podem estar esses recipientes? Acredite, eles estão muito próximos de você... 

O mosquito transmissor da dengue vive dentro mesmo de nossos lares, escondido sob cadeiras, mesas, 

armários etc. Dessa forma, os locais que eles utilizam para colocarem seus ovos também fazem parte de 

nossas casas: são caixas d’água, barris, pratinhos de vasos de plantas, potes, tanques, jarros de flores, latas, 

pneus, calhas de telhados... Tudo muito perto da gente. É por isso que todos podemos ajudar a combater o 

mosquito. 

 
Denise Moraes. Fragmento do texto: “Dengue é o fim da picada”. Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br Acesso: 16 junho de 

2020. 

01. Identifique o meio mais eficiente de combate à dengue: 
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(    ) a aplicação de inseticidas. 

(    ) o uso de raquetes elétricas. 

(    ) a eliminação dos criadouros dos mosquitos. 

 
02. No trecho “[...] dificilmente conseguem atingi-los.”, o vocábulo los retoma, isto é, se refere a qual termo: 
 
(    ) “Os carros chamados ‘fumacês’”. 

(    ) “inseticidas”. 

(    ) “os mosquitos adultos”. 

 

03. Em “Quando entram em contato com a água, os ovos eclodem e originam as larvas.”, a palavra 
sublinhada estabelece entre os fatos uma relação de: 
 
(    ) lugar.                                     (    ) modo.                                          (    ) tempo. 
 
04. Na oração “[...] os ovos eclodem e originam as larvas.”, o verbo destacado poderia ser substituído por: 
 
(    ) “surgem”.                                   (    ) “somem”.                               (    ) “estouram”. 
 
05. Na passagem “Acredite, eles estão muito próximos de você...”, o verbo destacado foi empregado para 

exprimir: 

 
(    ) um alerta.                                    (    ) um pedido.                                           (    ) uma ordem. 
 
06. Releia este fragmento do texto: 

“[...] potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas de telhados...” 

 

No fragmento acima, as reticências (os três pontinhos) no final da frase indicam:  

 

(    ) um clima de suspense. 

(    ) uma citação incompleta. 

(    ) a continuação dos locais. 

Leia o texto abaixo para responder às questões. 

 

FATORES QUE PODEM ATRAPALHAR O RENDIMENTO DOS ALUNOS 

 

Sono  
Desenvolver qualquer atividade com sono é difícil. Adolescentes precisam dormir ao menos 8 horas por dia.  
 

Bullying  

Uma pesquisa realizada em 2009 pelo Núcleo de Análise do Comportamento da Universidade Federal do 

Paraná mostrou que 66% dos alunos de ensino fundamental e médio dizem sofrer ou cometer agressões 

físicas ou morais com seus colegas. A escola não pode limitar-se a identificar e punir os alunos que praticam 

o bullying.  

 

Celular  

O aparelho é usado para mandar mensagens, jogar, ouvir música, falar com os amigos e ver redes sociais. O 

resultado é que, algumas vezes, o celular atrapalha os estudos. A escola tem duas saídas: ou proíbe os 

smartphones ligados durante as aulas, ou modifica sua estrutura educacional para utilizar os celulares a seu 

favor. Mas uma coisa é certa: celulares recebendo notificações durante toda a aula desvia a atenção, e os 

alunos devem respeitar os horários de aula. 

 
Internet 
 Um acervo de informações gigantesco que pode ser utilizado a qualquer momento. Porém, a internet é 
também uma ferramenta de distração na qual jovens passam horas apenas com conteúdos pouco relevantes, 
sendo assim uma inimiga dos estudos.  
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Problemas Familiares  
Ter problemas em casa é absolutamente normal e os jovens não ficarão imunes a essas dificuldades.  
 

Disponível em: https://www.sponte.com.br/10-problemas-que-adolescentes-enfrentam-na-escola-parte-1/. Acesso em: 28/06/2020. 

 

01. De acordo com o texto, quais são os fatores que podem atrapalhar o rendimento dos alunos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

02. Dentre esses fatores, qual ou quais já prejudicaram seus estudos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

HORA DA PESQUISA 
 

 

 

 

 

Vivemos em um mundo rodeado pela tecnologia, são inúmeros aparelhos e ferramentas tecnológicas que nos 

possibilitam ter acesso a informações, ter contato com inúmeras pessoas por meio de redes sociais, divulgar 

trabalhos, fazer compras, estudar...enfim, um mundo virtual que nos traz muitos benefícios, mas não podemos 

deixar de citar os pontos negativos. Sendo assim, PESQUISE sobre os benefícios e malefícios da tecnologia 

na vida das pessoas e anote aqui os pontos positivos e negativos encontrados por você. 

 

PONTOS POSITIVOS: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

PONTOS NEGATIVOS: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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                                              SEMANA  4                                                           
 

 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: 

Produção de textos e análise linguística/semiótica. 

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO: 

Usar adequadamente o Porquê, por que, porque, porquê e compreender por qual motivo existem tantos 

tipos de porquês. 

HABILIDADE(S): 

(EF67LP30A) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, 

humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e 

personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero. 

(EF67LP30B) Utilizar tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando 

conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto. 

(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração. 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas 

de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas 

ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como 

enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos 

passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os 

discursos direto e indireto. Concordância. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Língua Portuguesa. 

 

            EMPREGO DOS PORQUÊS 
 
Por que: normalmente usado no início de frases interrogativas. 

Pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por 
qual motivo. 

Exemplos: Por que você não fez a lição? = (Por qual motivo você não fez a          
lição?)  Interrogativa direta. 

 
      Não sei por que não fez a lição. = (Não sei por qual motivo não fez a lição.) Interrogativa indireta. 

 

Por quê: usado no fim de frases. 

 

      Exemplo: Você não fez a lição. Por quê? 

 

Porque: usado em respostas, para explicação ou causa. Pode ser substituído por pois. 

 

      Exemplos: Não reclame, porque é pior. Explicação. = (Não reclame, pois é pior.) 

      Ele não fez a lição porque não a entendeu. Causa. = (Ele não fez a lição pois não a entendeu.) 

 

Porquê: usado sempre que houver o artigo o antes dele. Pode ser substituído por motivo. 

 

      Exemplo: Não sei o porquê desta bagunça. = (Não sei o motivo desta bagunça.) 
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                                              ATIVIDADES                                                           
 

Leia o texto: 

 

Gosto daqui porque tem mais vida e comida. – Avril D. 
 
“Se já era difícil há dois anos quando eu morava lá, imagina agora que a crise está muito pior! Eu gosto daqui 

porque tem mais vida e comida. Aqui, a gente pode viver.” 

A venezuelana Avril D., 10 anos, fez uma longa viagem de ônibus da sua cidade natal, Maturim, até Boa Vista, 

Roraima, na fronteira entre a Venezuela e o Brasil. (...) Nos últimos sete anos, mais de 126 mil pessoas de 

outros países buscaram refúgio no Brasil. Só no ano passado foram 33 mil, a maioria formada por 

venezuelanos. Foram 17 mil venezuelanos que cruzaram a fronteira em 2017 – número que cresceu cinco 

vezes desde 2016. (...) A maioria dos venezuelanos não consegue fazer as três refeições do dia – não há café 

da manhã, só almoço e jantar. Há três semanas, quando chegou para se unir à família no Brasil, o avô de 

Avril se surpreendeu ao ver a mesa cheia de comida. 
 

Fonte: Jornal Joca 

 

Já imaginou precisar fugir do seu país para tentar sobreviver? Há muitos motivos que levam uma pessoa a 

abandonar seu país: guerras, fome, perseguição política, busca de melhores oportunidades, insegurança, 

saúde etc. Quando Avril saiu do seu país, a Venezuela, ela emigrou. Quando chegou ao Brasil, tornou-se uma 

imigrante. 

 

01. Agora que você fez a leitura e refletiu, responda: 

 

a) Por que Avril gosta do Brasil? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

b) Observe a palavra destacada no texto e explique por que foi usado porque (junto) e não por que (separado) 

pela Avril. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Para ler e guardar: 

• Por que você gosta do Brasil? (pergunta) 

• Porque aqui tem comida. (resposta, explicação) 

• Você gosta do Brasil por quê? (“por quê” acentuado e 

separado por estar no final da frase e antes de um sinal de 

interrogação) 

• Qual o porquê de você gostar do Brasil? (pode ser 

substituído pela palavra motivo. Nesse caso, ele funciona como um 

substantivo e há o artigo “o” antes dele). 
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Leia o texto e responda às questões. 

 

Por que, quando descemos a serra, nosso ouvido tapa? 

 
    Dentro da orelha, temos uma membrana muito fina chamada tímpano. Quando descemos uma serra, ela 

é empurrada para o fundo devido ao aumento da pressão da atmosfera nos pontos mais baixos da Terra. 

Essa sensação desaparece logo porque no fundo da orelha há também um canal que se comunica com a 

faringe e o nariz. O ar entra por ele e empurra o tímpano no sentido contrário, ajudando a equilibrar a pressão. 

Para melhorar o desconforto, é bom mastigar ou engolir algo, pois esses movimentos ajudam a levar ar até 

esse canal. 

Revista “Recreio”, ano 6, n. 274, p.5. 

01. Na passagem “Essa sensação desaparece logo porque no fundo da orelha há também um canal que se 
comunica com a faringe e o nariz.”, a palavra destacada introduz: 

a) uma comparação                                          c) uma conclusão 

b) uma finalidade                                              d) uma explicação 

 
02. O emprego da grafia “por que” no título do texto é justificado por qual das alternativas? 

a) trata-se de uma pergunta e está no início da frase. 

b) trata-se de uma resposta e pode ser substituído pela conjunção “pois”. 

c) trata-se de uma resposta e está no início da frase. 

d) trata-se de uma pergunta e está no final da frase. 

  
No trecho “Para melhorar o desconforto, é bom mastigar ou engolir algo, pois esses movimentos ajudam a 

levar ar até esse canal.”, o termo grifado poderia ser substituído por: 

 
a) porque.                         b) por que.                     c) porquê.                    d) por quê. 

Nas questões 4 e 5, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

04. “Não sei o __________________ de o nosso ouvido tapar quando descemos a serra.”. 

a) por que.                        b) porquê.                    c) porque.                     d) por quê. 

05. “Para melhorar o desconforto gerado, é bom mastigar ou engolir algo.”. _______________? 

a) Porque.               c) Por que.                       c) Porquê.                   d) Por quê.   
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