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Atividades 
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Texto Base 1 
      Quando disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados na eleição de 2010, Francisco 
Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, tornou-se famoso o bordão “pior do que está não 
fica”. Uma frase funcionou como slogan de campanha, mas falhou como previsão da 
realidade. 
      Eleito deputado federal mais votado do Brasil, Tiririca pôde testemunhar que a Câmara, 
em pelo menos um ponto, havia tornado-se pior desde então. Em vez de combater o número 
excessivo de faltas dos parlamentares, a Casa desobrigou de vez os deputados de trabalhar 
às segundas e sextas-feiras. 

 Com uma modificação recente no regimento, oficialmente os deputados têm de 
comparecer só de terça a quinta, quando se realiza a votação no plenário, de presença 
obrigatória. De quebra, essas reuniões, que antes ocorrer às 11h e às 16h, agora ficam 
restritas ao período da tarde. 

 A consagração da nova rotina terá impacto apenas formal. A Câmara já perdoava 
ausências em caso de tratamento de saúde, morte de familiar, missão oficial ou atividade 
político-partidária. Do total de quase 6.500 faltas originárias neste ano (até 17 de outubro), 
88% anteriores sido anistiadas 

  Quando uma justificativa é aceita, não há nenhum prejuízo ao bolso do 

parlamentar. Nas outras raras hipóteses, o deputado perde cerca de R 800por dia da 

ausência (o salário é de R800 por dia da ausência(o salário é de R 26,7 mil). Se 

as faltas não abonadas chegarem a um terço das votação com a votação, o deputado perde 
o mandato. Com tanta leniência da direção da Casa, não surpreende que os deputados não 
se esforcem em participar das obrigatórias. Segundo levantamento feito por esta Folha, 
apenas 18 parlamentares foram a todas as 70 votações na Câmara neste ano - um deles é 
o deputado Tiririca, que já disse não fazer mais que sua obrigação. 

  Entre os demais, quase 30% faltaram a mais de 17 sessões e três quartos dos 
deputados não foram a no mínimo sete votações. Os dez parlamentares mais faltosos 
estiveram ausentes em pelo menos metade das vezes. O recordista é João Lyra (PSD-AL), 
que compareceu a 10 das 70 relações obrigatórias. Ele alega motivos de saúde. 
      Nem seria preciso acrescentar às contas os dois recessos a que os deputados têm direito 
- somando 55 dias sem atividades - para concluir que nenhum outro trabalhador brasileiro 
tem tantas folgas. 
      Em 2010, Tiririca brincava na campanha: “O que é que faz um deputado? Na realidade, 
eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto ”. 

  Hoje, com alguma dose de humor, ele poderia, diante da mesma pergunta, 
responder, sobre vários de seus colegas, que ainda não sabe o que eles fazem. 

Referência 1 
Deputados faltosos. [Editorial]. Folha de S. Paulo, 12 nov. 2012 

1. Enunciado 
Os termos destacados no texto apresentam o sentido, respectivamente, de: 
  

 A) 
adversidade, tempo, condição e condições. 

B) 



adição, tempo, condição e condicionamento. 
  

C) 
adversidade, causa, condição e condições. 
  

D) 
adversidade, tempo, redução e tamanho. 
  

E) 
adversidade, tempo, condição e conclusão. 

2. O editorial é um gênero textual de 

a) opinião 

b) narrativo 

c) descritivo 

d) objetivo 

3. Explique o porquê os editoriais geralmente não são assinados. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. Escreva o tipo de linguagem adotada em editoriais.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Correção referente ao dia 28 – 09 

Atividades Complementares 

 

1. Texto Base 1 

Você acha que um dia a gente podia mandar colocar um espelho grande aqui na sala?  

Referência 1 
LUFT, Lya. Reunião de família. 7. ed. São Paulo: 

Siciliano, 1994. Fragmento. 

Enunciado 
A oração que apresenta a mesma classificação sintática que a destacada é:  

A) 
Berta queixa-se de que a vida anda difícil, tendo de cuidar desse patrão impertinente.  



B) 
Mas tenho a sensação de que vou visitar um doente condenado, cujo rosto macilento 
terei de beijar. 

C) 
Não posso imaginá-la vendo televisão à noite ao lado de um marido que lê jornal de 
pijama e chinelos.  

 D) 
O Professor começou então a dizer que tinha insetos no ouvido, um ninho de insetos.  

E) 
Parece que essa reunião de família serve apenas para revelarmos casos bizarros. 

Texto Base 1 
        Os raios que passavam pelo vão da veneziana o faziam ter certeza de que o dia seria 
lindo. 

Referência 1 
FERRÉZ. Deus foi almoçar. São Paulo: Planeta, 2012. Fragmento. 

2. Enunciado 
O trecho sublinhado é uma oração subordinada substantiva: 

 A) 
Completiva nominal.  

B) 

objetiva direta. 

C) 

objetiva indireta. 

D) 
predicativa. 
  

E) 
subjetiva. 

3. Texto Base 1 
         No dia seguinte estávamos de novo no aeroporto, e de novo veio toda a família, mas 
desta vez para a despedida. Minha mãe chorava, pedia que ficássemos, ou que voltássemos 
logo. Mas eu estava convencido de que era melhor para todos a nossa partida. 

Referência 1 
SCLIAR, Moacyr. O centauro no jardim. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. Fragmento. 

Enunciado 
A oração em destaque no trecho da obra O centauro no jardim, de Moacyr Scliar, é 
subordinada substantiva 



A) 
apositiva. 

B) 
predicativa. 

C) 
objetiva indireta. 

 D) 
completiva nominal. 

4. Texto Base 1 
         — E a Folha? 
         — Acho que ainda não veio. 
         — Veio, sim senhora! Vá buscar. Você está farta de saber... 
         Para que ouvir o resto? Estava farta de saber. Trouxe a Folha. 

Referência 1 
MACHADO, Alcântara. A insigne Cornélia. In: Laranja da 

China. São Paulo: Poeteiro, 2014, e-book. Fragmento. 

Enunciado 
No trecho do conto de Alcântara Machado, a oração em destaque é classificada como 
subordinada substantiva 

A) 
predicativa. 

 B) 
objetiva direta. 

C) 
objetiva indireta. 

D) 
completiva nominal. 

5. Enunciado 

Em qual dos períodos a seguir, extraídos da obra Memorial de Maria Moura, de Rachel de 
Queiroz (21. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009), a oração em destaque é subordinada 
substantiva apositiva? 

A) 
É preciso que ele fique ciente disso. 

B) 
Acho que também eles não pensam em mim. 

C) 
Por que você não espera que o Duarte chegue? 

 D) 
Inventei o que me veio à ideia: que tinha entrado sem querer numa briga. 



 

 

 

 

 

 

 

 


