
 

Atividade de Português 
                                  
ORIENTAÇÕES  
* Este questionário contém 10 questões: 07 abertas e 03 fechadas;  
*As respostas deverão ser entregues no dia do retorno das aulas, mas as dúvidas podem ser tiradas 
através do MENSSEGER (julio nonato) e do INSTAGRAM (nonatojulio);  
* O aluno deverá orientar-se, em seus estudos, pelo livro e pelas anotações feitas no caderno no 
momento da explicação do professor, sendo também interessante a pesquisa em outros meios de 
informação;  
* Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça   os exercícios 
APLICADOS e CORRIGIDOS no mês de fevereiro e março..  
 

Texto I : Como definir "acessibilidade"?  
 

  O dicionário nos diz que "acessibilidade" é um substantivo que denota a qualidade de ser acessível; 
“acessível”, por sua vez, é um adjetivo que indica aquilo a que se pode chegar facilmente; que fica 
ao alcance. Na área da Deficiência, quando este termo começou a ser utilizado, estava restrito ao 
ambiente construído e designava a eliminação de barreiras arquitetônicas.  
   Na verdade, a expressão mais frequentemente usada era "eliminação de barreiras", pois ficava 
subentendido que a pessoa se referia às barreiras arquitetônicas.  
  A sensação que as pessoas tinham (tanto as pessoas com deficiência quanto familiares, amigos e 
profissionais) era muito negativa: a cidade era vista como um lugar perigoso, cheio de armadilhas e 
obstáculos a serem enfrentados, que requeriam disposição e paciência, todo dia. Nada era fácil, 
nada era possível. A ilustração de Ricardo Ferraz traduz brilhantemente a percepção e o sentimento 
dessa época.  
 
 

 
 

Legenda: cadeirante, à esquerda do desenho, olha perplexo para a palavra "NÃO”, que se ergue à 
sua frente como uma barreira enorme e ameaçadora.  
                                ( Retirado de http://apnendenovaodessa.blogspot.com.br/2011/05/como-definir-
acessibilidade.html) www.acessaber.com.br  
 

 
RESPONDA ÀS PERGUNTAS A PARTIR DO TEXTO: 

Escola Municipal Irene Andrade 
de Assis 

Data: ____/_____/2020 
Série: 9º ano 

Turma: 

MA 
 

Aluno(a):   Professor: Júlio  



1. A partir da leitura do texto e do desenho em questão o que você entende por acessibilidade? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Segundo o dicionário, arquitetura é a “Arte e técnica de projetar espaços e edificações adequados 
a vivências e atividades humanas”. Como você define o que autor quis dizer com “barreiras 
arquitetônicas”?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3. O autor utilizou parênteses no terceiroo parágrafo. Qual a função deles na construção de sentido 
nesta parte do texto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. Você acha que a cidade em que vive possui acessibilidade para pessoas de determinadas 
deficiências em geral? Justifique. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
5. Na ilustração, o advérbio “NÃO” está escrito bem grande. O que ele representa na verdade além 
do valor de negação para o desenho como um todo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Analise a imagem atentamente e responda às questões. 
 

 
 

Disponível em: http://artelharia.blogspot.com.br.  

 

6 – Identifique o gênero do texto lido e o objetivo a que se presta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 



7 – Explique a forma com que o texto foi construído, tendo em vista o público que se intenciona 

atingir: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8 - “O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo.” “O sol brilhou um pouquinho pela 

manhã”. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: 

a) nominal e verbo-nominal                    b) verbal e nominal            c) verbal e verbo-nominal 

d) verbo-nominal e nominal                   e) verbo-nominal e verbal 

 

9- Leia a tirinha a seguir para classificar as orações quanto ao tipo de predicado.  

                                  
Disponível em https://amigopai.wordpress.com/2017/04/18/predicativo-do-sujeito/. Acesso em 05 de março de 2018.  

a) A alegria é contagiosa! Predicado: ______________________________________________ 

b) Eu sou imune. Predicado: ____________________________________________________ 

10 - Observe a imagem e assinale V ou F nas seguintes afirmações:  

 

a)( )Essas duas palavras causam muita confusão entre as pessoas porque possuem o mesmo som. 

b)( ) Apesar dessas palavras serem muito parecidas, possuem significados diferentes. 
c)( ) Já que são palavras parecidas, não problema em usar uma no lugar da outra e vice-versa. 
d)( )São consideradas palavras parônimas, ou seja, parecidas, mas não iguais. 

BOM TRABALHO E NÃO ESQUEÇA DE FICAR EM CASA!! 


