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Parte A. Leia o seguinte texto

Guarda municipal destrói tapetes em homenagem a Marielle na semana santa,
em Ouro Preto

Os tapetes  coloridos de serragem são uma tradição  nas ruas de Ouro Preto,  Região Central  de
Minas, durante a semana santa. Este ano, porém, uma ação da guarda municipal coibiu moradores
que fizeram tapetes  em homenagem a vereadora Marielle  Franco (Psol),  assassinada no Rio de
Janeiro, com o motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março. 

Imagens divulgadas na internet mostram os agentes destruindo um tapete com os pés. Outros dois
ornamentos em homenagem à vereadora também foram destruídos, conforme o autor de um dos
tapetes, que preferiu não se identificar.

Ilustração 1: Tapete de serragem



Segundo relato de testemunhas, um tapete em homenagem ao jovem Igor Mendes, assassinado em
Ouro Preto por um policial militar em setembro do ano passado também foi destruído. 

Os tapetes são confeccionados entre o Sábado de Aleluia e a madrugada de Domingo de Páscoa. O
autor de um dos tapetes de Marielle contou ao G1 nesta terça-feira que ele e duas amigas estavam
desenhando,  quando um comandante  da  guarda  municipal  passou  e  disse  que  teria  que  retirar
porque o tapete é um patrimônio; e disse que isso era uma ordem. O grupo questionou a ordem. O
guarda então disse que a determinação veio do padre e que o tapete com a temática feita não era
católica. 

Segundo o autor, no tapete estava escrito: “Marielle Vive”, com o rosto de uma mulher negra. Eles
ainda  iam  completar  a  decoração  com flores.  "Ele  retornou  com  outros  guardas  e  destruíram
pisoteando  e chutando  os  tapetes.  Afirmaram que iam retirar  todos os  tapetes  que  não tinham
motivação católica", disse. 

[] A igreja disse ainda que agiu junto com a Prefeitura e a guarda municipal. “Deliberamos para que
se mantivesse esta tradição em respeito à finalidade primeira dos tapetes”. 

As  paróquias  reforçaram que  respeitam “a  consciência  de  cada  um e  o  direito  de  manifestar,
contudo,  entendendo  que  os  tapetes,  por  sua  motivação  religiosa,  são  inapropriados  para
manifestações político-partidárias, ideológicas e de homenagens a pessoas”.  []

 Flávia Cristini e Humberto Trajano, G1 MG, Belo Horizonte, 3 de abril de 2018,
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/guarda-municipal-destroi-tapetes-em-homenagem-a-marielle-

na-semana-santa-em-ouro-preto.ghtml (adaptado) 

Vocabulário em norueguês

homenagem – hyllest
vereadora – kommunestyremedlem
coibir – hindre 
ornamento – pynt
confeccionar – lage 
pisotear – tråkke på
chutar – sparke på
paróquia - menighet

Vocabulário em francês

homenagem – hommage
vereador – conseiller municipal
coibir – empêcher, contraindre
ornamento – ornement, décoration 
confeccionar - confectionner
pisotear – écruger 
chutar – donner um coup de pied
paróquia – paroisse

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/guarda-municipal-destroi-tapetes-em-homenagem-a-marielle-na-semana-santa-em-ouro-preto.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/guarda-municipal-destroi-tapetes-em-homenagem-a-marielle-na-semana-santa-em-ouro-preto.ghtml


1. Com base no texto que acaba de ler, responda, em português e por suas próprias
palavras, às seguintes perguntas:
a) (1) Qual o assunto da notícia?
b) (2) O que é que aprende sobre Marielle Franco do texto?
c) (2) Quem são os protagonistas da notícia?
d) (2) Concorda que não se deve misturar religião e política? Discuta, argumentando a
favor da sua opinião.

2. Perguntas gramaticais sobre o texto
a) (2)  Explique o uso de iam retirar na frase Afirmaram que iam retirar todos os tapetes 
que não tinham motivação católica.
b) (2) A que(m) se refere o pronome se na frase Deliberamos para que se mantivesse 
esta  tradição  em  respeito  à  finalidade  primeira  dos  tapetes?  Qual  a  sua  função
gramatical?
c) (2) Na mesma frase, explique o uso da forma mantivesse e indique o seu tempo verbal.
c) (1) Identifique os casos da forma progressiva no texto.
d) (2) Selecione os casos de expressões temporais (não orações) presentes no texto.

3. (8) Redação
Faça uma redação sobre a polícia, de 40-50 palavras.

Parte B. Gramática

4. (3) Reescreva cada frase adicionando talvez em posição pré-verbal
1. Ele não sabe o caminho.
2. Ela não me viu ontem.
3. As lojas na Finlândia são muito caras.

5.  (3)  Transforme a  sequência  de  duas  orações  numa oração  subordinada  com se  ou
quando e uma oração principal. As palavras entre parênteses não são para manter. Por
exemplo: Está a chover. (Assim) não saio de casa → Se estiver a chover, não saio de casa.

1. Irá fazer sol amanhã? (Em caso positivo) irei à praia.
2. Os filhos estavam cansados? (Nesse caso) ele carregava-os às costas
3. Você vem hoje? (Então) vamos ao cinema.

6. (8) Preencha as lacunas abaixo com a forma adequada do verbo.

1. Quando eu ______ criança, gostava de chocolate. (ser)
2. Ela nunca ______ em Moçambique. (estar)
3. Amanhã já ________ o prazo. (passar)
4. Antigamente as pessoas _________ cartas. (mandar)
5. Nos últimos tempos não _________ o Carlos. (ver)
6. Embora ele ________ cristão, nunca vai à missa. (ser)
7. Há 3 anos que os filhos _______ por ele. (esperar)
8. Se ele me _________ uma visita, fico toda contente! (fazer)

7. (8) Coloque o clítico certo, correspondente à expressão entre parênteses. Poderá ter de 
mudar a forma do verbo.

1. Ela não _____ viu. (os homens)
2. A Joana não ______ deu o recado. (ao irmão)
3. O nosso chefe não ________  aprecia. (a nós)
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4. Ainda não ______ conhecíamos. (forma recíproca)
5. Quando ______ demos, elas adoraram (os caramelos, a elas)
6. Eu perdi _____ na festa. (as luvas)
7. Nós entregamos ________ mil coroas. (aos guardas)
8. Nós demos ______ aos meninos. (os brinquedos)

8. (4) Coloque um advérbio ou locução adverbial apropriados nas seguintes frases

1. O filme é baseado num livro de que gosto muito.        __  , não gostei nada. 
2. Eles estudaram muito.       __     o exame foi fácil!
3. Comprei um barrete para a neve mas _______ não foi preciso, porque estava calor.
4. Eu não gosto de filmes violentos.           , porque me incomodam.          ___    , porque têm uma

má influência na juventude.

BOA SORTE!

_____________________________________________________________________________
Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med sensor på e-post innen 1 uke etter at sensuren er kunngjort i
StudentWeb.  Oppgi  navn  og  kandidatnummer.  Sensor  bestemmer  om  begrunnelsen  gis  skriftlig  eller
muntlig.
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