
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Veridiane 
 
Livro 1, frente A: p. 358 e 359: 1 ao 4 
                               p. 363: 1 ao 4 
                               p. 368 e 369: 1 ao 4 
 
RESOLUÇÃO 
 

PÁGINA 358 E 359 
 
01. Letra B. Há metalinguagem, pois usa-se a crônica para falar da crônica. 
 
02. Letra D. O texto se vale de estudos da faculdade de medicina da USP para mostrar como o álcool e outras 

drogas podem ser meléficos. 
 
03. Letra E. Trata-se de metalinguagem, pois se usa o vernáculo, ou seja, o idioma próprio de um país, para 

falar do vernáculo. 
 
04. Letra D. O objetivo de uma propaganda sobre vacinação é fazer com que as pessoas se vacinem, é possível 

perceber que se trata sobretudo da vacinação de grupos mais vulneráveis pela linguagem não verbal, que 
mostre bebês, crianças e idosos. 

 
PÁGINA 363 

 
01. Letra A. A B está errada, pois “recorde” não é acentuado. A C está errada, pois “futevôlei” é paroxítona e 

“ônibus” é proparoxítona. A D está errada, pois o trema deixou de existir. A E está errada, pois “você” não 
tem ditongo. 

 
02. Letra D. No início do terceiro parágrafo, há clara menção à prepotência das proparoxítonas ("As palavras 

mais pernósticas são sempre proparoxítonas"). No período seguinte, ainda SE conclui: "[...] ainda exigem 
acento na sílaba tônica". 

 
03. Letra C. A palavra “para” pode ser tanto preposição quanto verbo, assim é possível entender que a nova lei 

vai parar o trânsito ou que a nova lei é em prol, a favor, do trânsito. 
 
04. Letra B. História é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo e ioruba por ser oxítona terminada 

em A, logo a afirmação III é a única incorreta. 
 

PÁGINA 368 e 369 
 
01. Letra B. Na A e na D, todas tinham acento antes da reforma. Na C, todas as palavras tinham trema antes 

da reforma. Na E, micro-ondas não tinha hífen antes da reforma, já autoescola e antissocial tinham. 
 
02. Letra E. Na A, o correto seria pretensão e auto-hemoterapia; Na B, auto-observação. Na C, compreensão. 

Na D, propensão. 
 
03. Letra E. A palavra que deveria estar destacada no texto é “autossuficiência”, que deve ter o “s” dobrado 

assim como “contrarreforma deve ter o R dobrado. 
 
04. Letra D. os adjetivos que deveriam estar sublinhados são: sociais e econômicos. Juntando, tem-se 

socioeconômicos. 
 
 


