QiD 3 – 8º ANO – PARTE 2 – LÍNGUA PORTUGUESA
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 24 / 05 / 2017

TEXTO I
No elevador
Duas mulheres, esperando o elevador chegar, falando uma com a outra. Ele, o PESSIMISTA,
aparece depois. Observa as duas e diz:
PESSIMISTA: Nem tudo termina com o elevador que chega. E não é porque ele é automático que tudo
vai andar mais rápido. Não é porque eu recebi um aumento que as coisas vão melhorar. Nada disso,
nada disso.
O elevador chega, ele abre a porta e deixa as duas entrarem primeiro.
Dentro do elevador.
ESOTÉRICA 1: Ah, você sabe, né? A minha tia é muito positiva, muito pra cima, muito astral! Áries com
áries! Sabe como é, né?
ESOTÉRICA 2: Nossa! Que força!
ESOTÉRICA 1: Menina, nem te conto! Ela ainda tem mercúrio em escorpião.
ESOTÉRICA 2: Vigiiiii! Tem uma amiga de uma amiga minha que também tem mercúrio em escorpião.
ESOTÉRICA 1: Pois é, quando eles colocam uma coisa na cabeça é fogo! Imagina, minha tia disse pra
mim com todas as letras que só aceitou deixar eu fazer o seu mapa por pura curiosidade.
ESOTÉRICA 2: Mas ela não acredita em nada, nada mesmo?
ESOTÉRICA 1: Nada, nadinha de nada!... Então... quando eu estava lendo o mapa dela a campainha
tocou. Minha tia atendeu à porta e um homem disse...
ESOTÉRICA 2: Tadinha, viver sem acreditar em nada deve ser duro, né?
ESOTÉRICA 1: Ahhhh se deve... Deus me livre!... Então, como eu estava contando: o homem disse: é
um assalto!
ESOTÉRICA 2: Minha nossa!!!
ESOTÉRICA 1:É! Mas como ela tem vênus em conjugação com netuno...
ESOTÉRICA 2: Meu pai também é vênus em conjugação com netuno.
ESOTÉRICA 1: E marte em escorpião...
ESOTÉRICA 2: Que engraçado, totalmente diferente de mim. Eu tenho marte em libra...
ESOTÉRICA 1: Então... não deu outra. Ela pegou o camarada, que devia ser sagitário em aquário, e
deu um tapa na mão dele que o revólver voou longe. Aí ele conseguiu pegar a arma do chão e apontou
pra titia...
O elevador para.
ESOTÉRICA 2: Chegou. Vamos descer.
As duas saem do elevador e o homem continua subindo. Ele fica bravo porque não conseguiu
ouvir o final da história.
CABRAL, Luiz; SOARES, Ricardo. De olho na rua. Peça encenada em São Paulo, 1997. (Fragmento adaptado).

1. (1,0) O texto I pertence ao gênero dramático (teatral). CITE duas características encontradas no texto
lido que confirmem a afirmativa.
2. (1,0) Os autores do texto I fazem uso de expressões típicas da oralidade, como, por exemplo,
“ahhhh”, “né”, “vigiiii”. DETERMINE qual a intencionalidade dos autores ao usarem elementos que
caracterizam a fala informal nos diálogos.
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3. O texto I, por ser teatral, tem semelhanças com o texto narrativo.
a) (0,5) APONTE uma semelhança entre os dois tipos de texto.
b) (0,5) DETERMINE o espaço em que se desenvolve o texto I.
4. (1,0) EXPLIQUE por que, para o homem, a conversa entre as duas mulheres parece de difícil
compreensão.
5. (1,0) A partir dos fragmentos abaixo, FAÇA o que se pede.
•

A minha tia é muito positiva, muito pra cima, muito astral!

•

Meu pai também é vênus em conjugação com netuno.

Os dois termos destacados estão relacionados aos substantivos tia e conjugação, respectivamente.
DIGA se os dois termos podem ser classificados sintaticamente da mesma forma. JUSTIFIQUE sua
resposta indicando a função sintática de cada termo.
6. (1,0) A caracterização do personagem como o PESSIMISTA pode ser confirmada a partir de
fragmentos do texto. COPIE do texto I o fragmento em que a personagem é pessimista em relação à
própria vida.
TEXTO II
BOM CONSELHO
Composição: Chico Buarque
Ouça um bom conselho
Que eu lhe dou de graça
Inútil dormir que a dor não passa
Espere sentado
Ou você se cansa
Está provado, quem espera nunca alcança

Corro atrás do tempo
Vim de não sei onde
Devagar é que não se vai longe
Eu semeio o vento
Na minha cidade
Vou pra rua e bebo a tempestade.
(http://letras.terra.com.br/chico-buarque)

Venha, meu amigo
Deixe esse regaço
Brinque com meu fogo
Venha se queimar
Faça como eu digo
Faça como eu faço
Aja duas vezes antes de pensar
7. (1,0) A partir da compreensão do texto II, INDIQUE o seu interlocutor.
8. Sobre o título do texto “Bom conselho”, RESPONDA:
a) (0,5) De acordo com o seu entendimento a respeito do texto, JUSTIFIQUE se o título é adequado a
ele.
b) (0,5) CLASSIFIQUE sintaticamente o termo destacado no título.
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TEXTO III

http://cronicasnadavirtuais.blogspot.com.br/2012/06/antigamente.html

9. (1,0) Segundo o texto III, hoje quem pode responder as nossas grandes e importantes dúvidas?
JUSTIFIQUE sua resposta.
10. (1,0) OBSERVE:
O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano
Meu maestro soberano
Foi Antonio Brasileiro.
(Paratodos, Chico Buarque)

“Paulista”, “pernambucano”, “mineiro”, “baiano” e “soberano” são adjetivos, mas apenas um apresenta
função sintática diferente da encontrada nos demais. ASSINALE-o e CLASSIFIQUE-o sintaticamente.
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READ each paragraph carefully. CHOOSE the best answer to the questions that follow. WRITE
the complete sentence in you answer sheet, not only the corresponding letter.
1. (1,0) Juan loves to play games. His favorite game is chess because it requires a great deal of
thought. Juan also likes to play less demanding board games that are based mostly on luck. He
prefers Monopoly because it requires luck and skill. If he’s alone, Juan likes to play action video
games as long as they aren’t too violent.
What is the main idea of this paragraph?
(A)
(B)
(C)
(D)

Juan dislikes violence.
Juan likes to think.
Juan enjoys Monopoly.
Juan enjoys playing games.

2. (1,0) Maria is watching too much television. A two year old shouldn’t be spending hours staring
blankly at a screen. Worse yet, some of her wild behavior has been inspired by those awful cartoons
she watches. We need to spend more time reading books with her and pull the plug off the TV!
What is the main idea of this paragraph?
(A)
(B)
(C)
(D)

Watching a lot of television isn’t good for Maria.
Books are good.
All cartoons are bad.
Some cartoons are bad for Maria.

3. (1,0) Samantha, I can’t eat or sleep when you are gone. I need to hear your scratchy voice and see
your lovely toothless smile. I miss that special way that you eat soup with your fingers. Please come
home soon!
What is the main idea of this paragraph?
(A)
(B)
(C)
(D)

Samantha, you have bad manners.
Samantha, you should see a dentist.
Samantha, I miss you.
Samantha, I have lost my appetite.

4. (1,0) Someday we will all have robots that will be our personal servants. They will look and behave
much like real humans. We will be able to talk to these mechanical helpers and they will be able to
respond in kind. Amazingly, the robots of the future will be able to learn from experience. They will be
smart, strong, and untiring workers whose only goal will be to make our lives easier.
Which sentence from the paragraph expresses the main idea?
(A)
(B)
(C)
(D)

Someday we will all have robots that will be our personal servants.
We will be able to talk to these mechanical helpers and they will be able to respond in kind.
They will look and behave much like real humans.
Amazingly, the robots of the future will be able to learn from experience.
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CHOOSE the correct past simple form of the verbs.
Then COPY the complete sentence - with the right verb - on your answer sheet.
5. (1,0) We didn’t ate / eat all the pizza.
6. (1,0) They don’t / didn’t go on vacation last year.
7. (1,0) I didn’t played / play tennis last week.
8. (1,0) Titanic was / were a fantastic movie.
COMPLETE the answers to the questions in exercises 9 and 10. USE the words given in parentheses
.
COPY the complete sentences/answers in your answer sheet. You don’t need to copy the questions.
9. (1,0) What were you doing when I called you last night?
When you called me, I was ___________________ (watch TV).

10. (1,0) What was Sarah doing when Rick called her last night?
She was __________________a picture of the supermoon from her roof deck when he called her.(try to
take)

