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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO
1º e 2º Períodos - 2017
Objetivo Geral da Recuperação  Recuperar o aluno quanto aos conteúdos (essenciais/ necessários) desenvolvidos
nas habilidades específicas de cada disciplina, visando aos objetivos propostos
para o ano e para a continuidade de estudos.
Ano/Série: 8o

Disciplina: Língua Portuguesa

Professoras: Érica Beatriz

 Dentre todas as habilidades trabalhadas no 1º e 2º períodos, seguem os conteúdos essenciais/ necessários para
os estudos de recuperação:
 Leitura / Interpretação
 Classes gramaticais – (todas listadas no caderno, inclusive, as locuções).
 Denotação (sentido real) x Conotação (sentido figurado).
 Figuras de linguagem (somente as estudadas).
 Função sintática dos pronomes pessoais oblíquos
 Transitividade ou predicação verbal (verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto, indireto e direto/indireto)
 Função Sintática – Sujeito (todos, inclusive as orações sem sujeito)
- Predicado (verbal e nominal)
- Predicativo do sujeito e do objeto
- Adjunto adnominal e adverbial
- Agente da passiva
- Complemento verbal (objeto direto e objeto indireto)
- Aposto
- Vocativo
- Complemento nominal
 Verbo haver x verbo existir
 Vozes verbais – ativa
- passiva analítica e passiva sintética ou pronominal
- reflexiva
 SE – pronome apassivador
- índice de indeterminação do sujeito
- pronome reflexivo
 Conjunções coordenativas e subjuntivas (reconhecimento, classificação e reação semântica).
Frase / Oração / Período (simples e composto)
 Período simples (oração absoluta)
 Período composto por coordenação (Oração Coordenada Assindética / Sindética)
 Como estudar:
 Estudar pelo livro didático (adotado na série). Refazer os exercícios do livro.
 Rever o caderno com os exercícios propostos, os CATS e as demais avaliações (P2 / Simulados).
 Ler os apontamentos do caderno, refazendo também os exercícios do mesmo.
 Material adequado para o estudo pessoal do aluno / Referências Bibliográficas:
Livro didático (adotado na série).
O caderno, os CATS e as demais avaliações (P2 e Simulados).
Instrumento de Avaliação da Recuperação  Pontuação: 100,0
Composta de questões objetivas e discursivas.

