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AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA UNIDADE

Os exercícios de 1 a  3 abaixo devem ser respondidos à caneta, de forma clara, ortograficamente 
correta e de acordo com os conteúdos trabalhados na unidade 1. O material de aula poderá ser 
consultado.

QUESTÕES OBJETIVAS (Valor: 40%)

1. O texto abaixo consta no Minidicionário Luft (São Paulo: Ed. Ática, 1997, p. 148):

colônia s.f. 1.  Possessão  de  um Estado  em região  estrangeira.  2.  Agrupamento  de  pessoas 
originárias  de  um mesmo  lugar  e  que  vivem num mesmo  país,  cidade  ou  região  (colônia 
japonesa,  colônia  nordestina).  3.  Agrupamento  de  pessoas  ou  as  instalações  onde  elas  se 
reúnem, ou pela profissão, ocupação, ou para determinado fim (colônia agrícola, colônia de  
férias, colônia penal). 4. (Biol.) Grupo de organismos unicelulares ou multicelulares que vivem 
em estreita associação. 5. Red. de água-de-colônia.

A respeito da palavra “colônia” marque V nas afirmações verdadeiras e F nas afirmações 
falsas (leve em conta a citação acima e os conteúdos estudados):

A. (   ) Essa palavra tem vários sentidos.

B. (   ) Trata-se de uma palavra vaga.

C. (   ) A palavra é ambígua.

D. (   ) As afirmações A, B, e C são verdadeiras.

E. (   ) As afirmações A e B são verdadeiras.

2. Considere a afirmação T a seguir:

(T) Alindro usa drogas e nunca cometeu um crime. 

Levando em conta  apenas  T e considerando que  essa afirmação é  verdadeira,  marque 
para cada uma das afirmações abaixo: (a) se a afirmação em questão for verdadeira; (b) 
se for falsa; ou (c) caso não se possa saber, a partir de T, se a afirmação é verdadeira ou 
falsa:

VERDADEIRA FALSA NÃO POSSO 
SABER

I. Todos os usuários de drogas são criminosos. a) b) c)

II. Nenhum usuário de drogas é criminoso. a) b) c)

III. Alguns usuários de drogas são criminosos. a) b) c)

IV. Alguns usuários de drogas não são criminosos. a) b) c)

V. Alindro já usou alguma droga ilícita. a) b) c)



REDAÇÃO: (Valor: 60%)

3.  Abaixo você deverá desenvolver uma pequena redação com 4 parágrafos a respeito 
dos temas AMBIGUIDADE e VAGUEZA, estudados em aula. Cada um desses parágrafos 
deverá atender  às recomendações sugeridas  abaixo, e  serão avaliados de acordo com 
esses critérios.

Título ao texto:

Introdução:

- Sobre o que falará o 
texto?
- Em que parágrafo 
você falará sobre 
ambiguidade?
- Em que parágrafo 
você falará sobre 
vagueza?

2º parágrafo
(ambiguidade):

- O que são expressões 
ambíguas?

- Dê um exemplo de 
expressão ambígua
(de preferência diferente 
dos dados em aula).

- Diga os diferentes 
sentidos que o exemplo 
dado apresenta.

3º Parágrafo
(vagueza):

- O que são expressões 
vagas?

- Dê um exemplo de 
expressão vaga.

- Diga por que esse 
exemplo conta como 
uma expressão vaga.

Conclusão:

Diga que importância 
você vê (se é que vê) 
em estarmos alertas a 
esses fenômenos 
linguísticos e justifique 
sua resposta.


