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Apresentação 
 

 
Querido(a) aluno(a), 
 

O estudo da língua materna, em nosso caso a Língua Portuguesa, é muito 
importante para ampliar suas possibilidades de comunicação nas diferentes situações de 
uso do dia a dia. Quanto mais conhecimento sobre a língua você tiver, melhor poderá 
utilizá-la.  

Este material foi elaborado para auxiliá-lo em seus estudos, pois tenta reunir de 
forma clara e resumida os principais conteúdos do 6º e 7º anos de escolaridade.  

O material ainda conta com sugestões de pesquisa online, para que você possa 
expandir seu conhecimento. 

Esperamos que aproveite ao máximo esse módulo. Que este seja o início de uma 
nova caminhada, com resultados positivos e muito sucesso. 

 

Bom trabalho!!! 
 

 

Equipe de Língua Portuguesa 
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Unidade 1 – A Linguagem Humana 

 

 
Imagem disponível em: http://www.anossaescola.com/cr/AdvHTML_Upload/midia_1.jpg. Acesso em 20/07/13 

 
 
 
 

 

A linguagem é um bem comum a todos e constitui-se uma atividade essencialmente social. 
Participamos, em nosso dia a dia, de diversas situações comunicativas, nas mais variadas práticas 
sociais: uma aula, uma conversa ao telefone, um bilhete ou um e-mail que escrevemos e assim por 
diante. A linguagem está presente em quase tudo o que fazemos. 

 

Mas... O que é linguagem? O que é conhecer uma língua? 
  

Veja a seguir o que nos diz o autor Ernani Terra: 
 

A linguagem humana é um processo altamente complexo. Utilizamos a língua sem nos 
darmos conta dessa complexidade, porque julgamos que falar é um processo tão natural para 
nós como voar é para os pássaros. O aprendizado da língua que falamos é algo tão rápido e 
tão natural, que não nos damos conta do tempo de nossas vidas que dispendemos nessa 
tarefa. Parece até que já nascemos falando. O processo de aquisição da linguagem se faz 
independentemente de escolarização. Observando o uso que outros fazem da língua, 
construímos nós mesmos uma gramática, que nos torna capazes de efetivar atos de 
comunicação. 

Mas, afinal, o que significa conhecer uma língua? Conhecer uma língua é um processo 
dinâmico que vai além da compreensão racional de como ela funciona. Conhecer uma língua 
é saber usá-la. De que adiantaria conhecê-la se não pudéssemos usá-la? Conhecer uma língua 
é saber tirar dela todas as possibilidades para uma comunicação ampla em qualquer 
situação. É ter consciência de que ela é um fato social (não existe sociedade sem língua), que 
ela existe independentemente de nós. Conhecer uma língua é poder tomar contato com o 
pensamento dos outros, adquirindo cultura. [...] Através do exercício da linguagem, nos 
afirmamos não só como pessoas, mas como cidadãos, num processo contínuo de busca de 
liberdade. [...] A linguagem humana é uma dádiva que nos foi dada. 
 

(TERRA, Ernani. Linguagem, língua e fala. São Paulo: Scipione, 1997) 

 
 

Ao ler o texto anterior, você pode se perguntar: 
 

Se a utilização da língua é algo tão natural e o processo de aquisição da linguagem não 
depende da escolarização, para que eu tenho que estudar a disciplina Língua Portuguesa? 

Através do exercício da linguagem, afirmamo-nos não só como pessoas, mas 

como cidadãos, num processo contínuo de busca de liberdade. 

 

http://www.anossaescola.com/cr/AdvHTML_Upload/midia_1.jpg
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Boa pergunta! Mas o próprio texto responde essa questão ao dizer que “conhecer uma língua é 

saber tirar dela todas as possibilidades para uma comunicação ampla em qualquer situação”. 
E é esse o objetivo das aulas de Língua Portuguesa: ampliar seu conhecimento sobre a língua, 

para que você amplie suas possibilidades de comunicação em diferentes situações de uso. 
 

*     *     * 
 

Voltando a falar sobre a linguagem, para nos expressarmos, podemos utilizar diferentes 
recursos, tanto da linguagem verbal (aquela que utiliza palavras faladas ou escritas), como da 
linguagem não verbal (aquela que não utiliza palavras, mas gestos, desenhos, imagens, sinais, etc.). 
Existem ainda textos que apresentam linguagem mista, integrando a linguagem verbal e a não 
verbal. 

 

Você consegue identificar o tipo de linguagem que geralmente é utilizada nos seguintes textos? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   a) uma pintura:                    b) uma história em quadrinhos:            c) uma carta: 
   ____________________             ___________________________         _______________________ 

 

 
Fontes: 

Pintura – Disponível em: http://imagensface.com.br/imagens/imagens-pintores-famosos-f66ca8.jpg. Acesso em: 20/07/13. 
Quadrinhos – Disponível em: http://www.zonamix.com.br/cultucando/wp-content/uploads/2010/08/quadrinhos2-c1.jpg. Acesso em: 20/07/13. 

Carta – Disponível em: http://revistavilanova.com/wp-content/uploads/2013/06/escrevendo-carta.jpg. Acesso em: 20/07/13. 

 
 

Quando um juiz de futebol levanta um simples cartão vermelho, mesmo sem uma palavra, todos 
sabem o que está acontecendo: a torcida do time adversário vibra, enquanto a torcida do time do 
jogador que recebeu esse cartão se desespera... O cartão vermelho é um código não verbal, 
instituído pelas confederações de futebol, que significa expulsão do jogador por algum ato grave 
cometido em campo. 

Outros exemplos de códigos não verbais são os sinais de trânsito. Mesmo sem palavras, as 
pessoas sabem o que eles querem dizer: 

 

 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-_pV4supT6DE/TungicVdllI/AAAAAAAAANY/onhlxWZ5RtY/s1600/sinal+de+transito.jpg. Acesso em 20/07/13. 

http://imagensface.com.br/imagens/imagens-pintores-famosos-f66ca8.jpg
http://www.zonamix.com.br/cultucando/wp-content/uploads/2010/08/quadrinhos2-c1.jpg
http://revistavilanova.com/wp-content/uploads/2013/06/escrevendo-carta.jpg
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A língua é um código verbal. A língua é um conjunto de palavras e de regras que caracterizam o 

uso dessas palavras. No Brasil, nossa língua oficial é o português. Para nos comunicarmos por meio 
da linguagem, também precisamos identificar o código utilizado, seja ele verbal ou não. 

 

 

Vamos nos exercitar um pouco? 
 

Observe o texto a seguir e reflita sobre as questões propostas: 

 
 

Quadrinho de Quino. In: CEREJA & MAGALHÃES. Gramática: texto, reflexão e uso. São Paulo: Atual, 1998. p. 7. 

 
1.  Os quadrinhos nos mostram um homem chegando a uma cidade. Observe e responda: 
 

a) Esse homem é um turista. Que detalhes comprovam essa afirmação? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
b) Em que região do mundo provavelmente se localiza a cidade onde ele chega? Como sabemos 
disso? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

2. No 2º quadrinho, um velhinho faz um gesto ao turista e, ao mesmo tempo, lhe diz alguma coisa. 
Como o turista entendeu as palavras do velhinho? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Rede social é uma estrutura 
social composta por pessoas ou 
organizações, conectadas por um 
ou vários tipos de relações, que 
partilham valores e objetivos 
comuns. As redes sociais online 
podem operar em diferentes 
níveis, como, por exemplo, redes 
de relacionamentos (Facebook, 
Orkut, MySpace, Twitter, Badoo), 
redes profissionais (LinkedIn), 
redes comunitárias (redes sociais 
em bairros ou cidades), redes 
políticas, dentre outras. As redes 
sociais têm adquirido crescente 
importância na sociedade 
moderna. 
 
Fonte (adaptado):  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Red
e_social. Acesso em: 22/07/13. 

 

 
3. Ao observar a expressão do rosto e do corpo do recepcionista do hotel, o que, em sua opinião, 
significam os sinais contidos nos balões? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Em que consiste o humor do quadrinho? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Que tipo de linguagem tivemos que observar para interpretar esse quadrinho, a verbal ou a não 
verbal? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Continuando... 
 
Como vimos, o ser humano se comunica por meio da 

linguagem. A comunicação é o processo de troca de informações e 
de interação entre um locutor (quem fala ou escreve) e um 
interlocutor (quem ouve ou lê). 

A linguagem verbal apresenta duas modalidades: a língua oral 
(ou falada) e a língua escrita. 

Na língua oral, é comum que o falante se corrija enquanto 
fala ou deixe frases incompletas, e que o ouvinte tome a palavras 
para continuar o assunto ou pedir esclarecimentos sobre algo que 
não tenha entendido. 

Já na língua escrita, precisamos explicitar quase tudo o que 
queremos que nosso interlocutor entenda, pois provavelmente 
não estaremos presentes no momento em que ele ler o texto. Por 
isso, nosso texto deve ser o mais claro possível e prever as 
questões que o leitor poderia fazer. 

Por outro lado, com o desenvolvimento da tecnologia e com o 
surgimento das redes sociais, a língua escrita tende a misturar-se à 
língua falada, principalmente nos ambientes virtuais de interação 
que exigem resposta imediata, como o MSN e o Facebook. 

 
Você costuma frequentar esses ambientes virtuais? Então, poderia nos dar exemplos de 

abreviações ou escritas próprias desse tipo de interação? Escreva-os no quadro abaixo: 
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No entanto, é importante lembrar e reforçar que devemos adequar nossa linguagem, seja falada 
ou escrita, às diferentes situações de uso. 

Exemplos como esses são próprios da linguagem da internet. Por isso, em nossas tarefas 
escolares, assim como em situações de trabalho, eles não são adequados, OK? 

Agora, leia o texto a seguir: 
 
 

Ler o mundo é o que fazemos o tempo todo. Estamos sempre lendo e interpretando o 
universo ao nosso redor. 

Há muito para ser lido. Textos, imagens, emoções. Aprendemos desde pequenos a ler 
os sentimentos do outro na alteração do tom de sua voz, em suas expressões faciais e até 
em seus pequenos gestos. 

A leitura das letras, palavras e frases escritas também é assim. Lemos livros, placas, 
legendas, mapas. Essas leituras exigem um certo esforço no começo, quando começamos a 
aprender a ler. Porém, quanto mais treinamos, mais fácil vai ficando e a leitura vai se 
tornando algo prazeroso. Por isso, precisamos exercitar a leitura e isso só se faz… lendo. 

Lemos diferentes gêneros de texto, com diversos objetivos. Lemos para nos 
informarmos sobre o que acontece em nossa cidade, em nosso país, no mundo; lemos para 
nos divertirmos, para nos assombrarmos ou para nos comovermos com as histórias que 
outros nos contam; lemos para nos informarmos sobre coisas que ainda não conhecemos; 
lemos para ficar sabendo da opinião de outras pessoas. A leitura é uma maneira de 
entrarmos em contato com aquilo que, se não fosse pela leitura, desconheceríamos. 

 

(RODELLA, G.; NIGRO, F.; CAMPOS, J. Português: A arte da palavra, 6º ano. São Paulo: AJS, 2009. p. 13) 
 

 
 

Fonte da Imagem: 
http://1.bp.blogspot.com/-sYn9o8lVp6E/T4wKruZzLoI/AAAAAAAADVk/7DIIBr5Efw0/s320/leitura%5B1%5D.gif. 

Acesso em: 22/07/2013. 

 
 

E você, gosta de ler? Qual sua experiência pessoal de leitura? 
Ler pode ser uma experiência incrível e enriquecedora. Aprendemos muito quando lemos, 

mesmo quando lemos apenas para nos divertir. 
Você já reparou que os textos que circulam na sociedade são diferentes entre si? Vários fatores 

vão determinar como será esse texto: 
 
 o objetivo do texto, ou seja, a intenção comunicativa do locutor; 
 para quem ele se destina; 
 como e onde ele foi ou será escrito ou falado. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-sYn9o8lVp6E/T4wKruZzLoI/AAAAAAAADVk/7DIIBr5Efw0/s320/leitura%5B1%5D.gif
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Dizemos que esses diferentes textos, dependendo de cada um desses fatores, podem aparecer 

na forma de diversos gêneros textuais. 
Dessa forma, um e-mail, uma carta, uma receita, um artigo de jornal, um conto ou uma história 

em quadrinhos são diferentes gêneros textuais. Ah, e os gêneros textuais não são somente os textos 
escritos; textos orais, como uma palestra, uma conversa ao telefone ou uma entrevista de TV 
também representam diferentes gêneros. 

Para distrair um pouquinho, que tal encontrar o nome de alguns gêneros textuais neste caça-
palavras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumindo... 

 

Como você pode ver, a linguagem faz parte da vida do ser humano, pois o homem é um ser 
social. É na interação com o outro que aprendemos e que construímos quem somos. Interagimos 
também quando lemos ou escrevemos. Além disso, os textos que utilizamos para nos comunicar no 
dia a dia sempre estão em algum gênero textual. 

Esperamos que você tenha aprendido bastante. 
 

Até a próxima! 
 
 
 

Para saber mais... 
 Assista ao seguinte vídeo no Youtube sobre Linguagem Verbal e não verbal: 

http://www.youtube.com/watch?v=1R8oj5UkaSk 
 Nesse link, você poderá aprender as características de diferentes Gêneros textuais: 

http://www.portugues.com.br/redacao/generostextuais/ 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1R8oj5UkaSk
http://www.portugues.com.br/redacao/generostextuais/
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Unidade 2 – Contando e Ouvindo Histórias 

 

 
Imagem disponível em: http://3.bp.blogspot.com/_Or4qk5asUSk/TJQDuc7LL2I/AAAAAAAAESM/lVC0VSvYX50/s320/contar-historias.jpg. 

Acesso em 22/07/13. 

 
 
 
 

 
Você gosta de ouvir histórias? Quem não gosta de ouvir uma interessante narrativa? 
Quando lemos ou ouvimos uma história, estimulamos a imaginação e consequentemente a 

criatividade. E isso aumenta a chance de sermos mais criativos na hora de contarmos algo 
escrevendo. 

  

E quando começamos a gostar de histórias? 
 

Leia o texto a seguir: 
 

Qual criança não gosta de ouvir uma bela história? 
Ouvir histórias é uma atividade muito prazerosa não só para as crianças, mas também para 

as pessoas de todas as idades. Se os adultos adoram ouvir "um bom causo", a criança apresenta 
a capacidade e o interesse ainda maior em virtude de sua intensa capacidade de imaginação. 

Desde bebê, a narrativa faz parte da vida de uma criança, através da voz da mamãe, das 
canções de ninar, do carinho das pessoas que a amam. Posteriormente, isso é substituído pelas 
cantigas de roda, histórias curtas sobre animais, natureza, melodias infantis. [...] 

À proporção que a criança cresce, ela é capaz de escolher quais as histórias deseja ouvir, já 
opina sobre as atitudes dos personagens, escolhe a parte da história que mais lhe agrada e é 
nessa fase que as histórias são mais longas e cheias de detalhes. [...] 

Posteriormente, as crianças se interessam por histórias inventadas ou pelas histórias de 
outros livros mais complexas, por exemplo: as fábulas, os contos de fadas, os poemas, as ficções, 
as poesias etc. Nessa fase, a criança já consegue diferenciar o real do imaginário, reconhece e já 
interpreta as histórias com mais facilidade e discernimento. 

Quando as pessoas ouvem as histórias, certamente elas aprimoram a sua capacidade de 
imaginação. As histórias estimulam a mente, a criatividade, enfim, o pensamento; desenvolvem 
a capacidade de desenhar, de escrever e de recriar muitas outras histórias, pois as pessoas se 
tornam sensíveis para entender a própria realidade em que estão vivendo. 

 
(Adaptado. Disponível em: http://www.virada180.com.br/site/filhos-e-educacao/55-filhos-e-educacao/150-a-
importancia-de-ouvir-historias-na-fase-infantil.html. Acesso em: 22/07/2013.) 

Quando as pessoas ouvem as histórias, certamente elas aprimoram a sua capacidade 

de imaginação; as histórias estimulam a mente, a criatividade, enfim, o pensamento. 

http://3.bp.blogspot.com/_Or4qk5asUSk/TJQDuc7LL2I/AAAAAAAAESM/lVC0VSvYX50/s320/contar-historias.jpg
http://www.virada180.com.br/site/filhos-e-educacao/55-filhos-e-educacao/150-a-importancia-de-ouvir-historias-na-fase-infantil.html
http://www.virada180.com.br/site/filhos-e-educacao/55-filhos-e-educacao/150-a-importancia-de-ouvir-historias-na-fase-infantil.html
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História ou Estória? 

Em inglês há a distinção entre story 
(história fictícia) e history (história 
real). “Estória” é uma imitação do 
inglês story, mas, segundo alguns 
estudiosos, sem correspondente 
com raízes em nossa língua. 

O Dicionário Aurélio, 4ª edição, diz 
que: "Recomenda-se apenas a grafia 
história, tanto no sentido de ciência 
histórica, quanto no de narrativa de 
ficção, conto popular, e demais 
acepções". 

Embora, “estória” já esteja 
incorporada em nossos dicionários 
(não existe nos dicionários 
portugueses), pode-se usar 
“história” nos dois sentidos, OK?  

Mas também não há problemas se 
você vir o termo “estória” em algum 
lugar para designar as histórias 
criadas, fictícias; também está 
correto. 

Fonte (adaptado):  
http://www.recantodasletras.com.br

/gramatica/2368743 

 

 
Há vários gêneros textuais que contam histórias: fábulas, lendas, contos de fadas, contos de 

terror, novelas, romances, causos, etc. 
De quais você mais gosta? Ah, você gosta de assistir a novelas? Mas novela aqui pode ter dois 

sentidos: pode ser a telenovela, com os artistas que você gosta, ou uma narrativa maior do que um 
conto e menor que um romance. 

Veja as definições a seguir: 
 
Conto: história curta com poucas personagens, com uma 

ideia central que é desenvolvida ao longo da narrativa. O conto 
tem um ou no máximo dois temas. 

 
Novela: história de maior extensão que o conto, com mais 

personagens. A narrativa é rápida, com episódios curtos que 
podem se conectar ou não a um arco maior envolvendo as 
personagens principais. Costuma ter algumas personagens mais 
bem desenvolvidas e muitas bem simples, apenas “cumprindo 
um papel na trama”. A novela não precisa ter um final claro, por 
isso sempre pode continuar. Daí termos séries de livros que são 
novelas de personagens.  Deu origem ao folhetim e à 
telenovela, mas não se resume a eles. 

 
Romance: história de grande extensão com grande número 

de personagens, sendo que muitas são bem desenvolvidas. Há 
grande preocupação com a psicologia das personagens, a 
verossimilhança (semelhança com o real), a coerência narrativa 
etc. Costuma ser uma narrativa com começo, meio e fim, por 
isso não costuma ter continuações. A grande trama pode ser 
dividida em três ou mais livros, mas uma vez contada está 
contada. 

 
Adaptado. Disponível em: http://klimick.wordpress.com/2007/11/23/conto-
novelaromance-cronica-breves-definicoes/. Acesso em: 22/07/2013. 

 

 
Feita a distinção, nesta unidade trabalharemos com contos e fábulas. O que são fábulas? 

Depois eu lhe explico... Que tal ler o conto a seguir? 
 

 

A Moça Tecelã 
       Marina Colasanti 

 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-
se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, 
enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. 

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. 
Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios 

cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, 
que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava 
a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. 

http://klimick.wordpress.com/2007/11/23/conto-novelaromance-cronica-breves-definicoes/
http://klimick.wordpress.com/2007/11/23/conto-novelaromance-cronica-breves-definicoes/
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Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e 

para trás, a moça passava os seus dias. 
Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe 

estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. 
E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 
Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez 

pensou em como seria bom ter um marido ao lado. 
Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a 

entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, 
chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de 
entremear o último fio do ponto dos sapatos, quando bateram à porta. 

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e foi entrando em 
sua vida. 

Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar 
ainda mais a sua felicidade. 

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque 
tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. 

— Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu 
que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer. 

Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. 
— Para que ter casa, se podemos ter palácio? — perguntou. Sem querer resposta imediatamente 

ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. 
Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e 

poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo 
para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da 
lançadeira. 

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais 
alto quarto da mais alta torre. 

— É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: — 
Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de 
moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos 
os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. 

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências. E 
descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. 

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e jogando-a veloz 
de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, 
os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu 
na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. 

A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura, acordou, 
e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já 
desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, 
sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito 
aprumado, o emplumado chapéu. 

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha 
clara. E foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a 
manhã repetiu na linha do horizonte. 

  
(In: COLASANTI, Marina. Doze reis e a moça no labirinto do vento. 2ed. Rio de Janeiro: Editorial Nórdica, 1985. 

p.12-16. Fragmentos. A íntegra, com pequenas diferenças, está disponível em: http://www.releituras.com/i_ana_mcolasanti.asp. 
Acesso em: 28/7/2010.) 

Imagem disponível em: http://coisaeescrita.files.wordpress.com/2011/06/stradono_-_penelope_tecendo.jpg.  Acesso em: 
22/07/13. 

http://www.releituras.com/i_ana_mcolasanti.asp
http://coisaeescrita.files.wordpress.com/2011/06/stradono_-_penelope_tecendo.jpg
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A moça tecelã é um conto maravilhoso de Marina Colassanti. O ato de bordar da moça, no início 

do texto, é descrito como algo natural e prazeroso e que está em harmonia com a natureza. A 
finalidade desse ato é o equilíbrio, o prazer diário em relação ao meio em que se vive. 

A seguir, há algumas questões para você refletir acerca desse conto. 
 

1) Numa primeira parte, o narrador conta como era o dia a dia da moça tecelã. Até que parágrafo vai 
essa primeira parte? 

 

 
 

2) Responda sobre a primeira parte: 
a) Qual era a sua primeira atividade no tear? Que tipo de linha usava então? 

 

 
 

b) Quando ela usava os "grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo"? Para quê? 

 

 
 

c) Para que serviam os "belos fios dourados" de que fala o quinto parágrafo? 

 

 
 

d) O sétimo parágrafo fala da maneira como ela cuidava de três de suas necessidades básicas 
como ser humano. Releia o parágrafo e depois diga quais são essas necessidades básicas e como 
ela fazia para satisfazê-las. 

 

 

 

 
3) Na segunda parte, temos a moça tecelã voltada mais para as preocupações de seu mundo interior. 

a) Em que parágrafo começa a segunda parte? De que preocupação ela fala inicialmente? 

 

 
 

b) A preocupação de que fala a pergunta anterior transformou-se num conflito demorado ou teve 
uma solução rápida? Explique sua resposta. 

 

 
 

c) Ela estava feliz com a solução que deu ao seu anseio interior? Explique sua resposta. 

 

 
 

 

4) Atente para o parágrafo 13. Você concorda que esse parágrafo mostra que o homem por ela 
tecido em vez de ser sua felicidade, veio para ser o pesadelo de sua vida? Explique sua resposta. 
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5) Do parágrafo 14 ao 19, temos a moça tecelã tecendo "os caprichos do marido". 
 
a) Qual foi o primeiro capricho? Com que lãs foi tecido? 

 

 
 

b) O segundo capricho exigiu dela um esforço bem maior. Fale, resumidamente, desse novo 
capricho. 

 

 
 

c) Transcreva o parágrafo em que o narrador mostra que o tédio acabou tomando conta de sua 
vida e, deste momento em diante, veio a resolução da moça tecelã de dar uma nova virada em 
sua vida. 

 

 
 

 
7) Qual foi a solução dada pela moça tecelã ao seu conflito? 

 

 

 
8) O ato de destecer o marido termina quando a madrugada está chegando ao fim e o dia está para 
raiar. O que sugere, então, o último parágrafo? 

 

 

 
9) Esse conto dialoga com os contos de fadas antigos (castelos, estrebarias, bordados fantásticos, 
príncipes com chapéus de pluma), mas apresenta um final diferente e atual. Comente essa 
afirmação, analisando o que possivelmente tenha motivado essa mudança. 

 

 

 

 
(Atividade baseada em: http://pessoal.educacional.com.br/up/4380001/1079365/t1347.asp. Acesso em: 03/06/2011.) 

 
*     *     * 

 

Após ler e entender o conto “A Moça Tecelã”, vamos refletir sobre alguns aspectos da língua 
empregada nele? 

 
Releia o trecho a seguir: 
 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios 
estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. 

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. 
Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios 

cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, 
que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

 
 

Observe as palavras destacadas. Você já parou para pensar em quantas palavras existem na 
língua portuguesa? 

http://pessoal.educacional.com.br/up/4380001/1079365/t1347.asp
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Atualmente nossa língua conta com cerca de 400 mil palavras e outras novas são inventadas 

diariamente. Segundo o site da revista Nova Escola 1, é difícil fazer essa conta, pois novas palavras 
são criadas todos os dias e em algumas áreas, com mais movimentação e criatividade de conceitos, 
há mais palavras novas do que em outras, como a área de tecnologia. Por exemplo, há 40 anos, não 
existiam vocábulos como computador, clonagem ou blog. 

De qualquer forma, cada palavra que existe ou é criada possui seus significados e suas funções. 
Para estudá-las, podemos agrupá-las em classes, ou seja, grupos de palavras que possuem 

algum traço comum. Isso facilita nossa compreensão de suas características e de como elas se 
comportam nas frases. Essa divisão pode ser feita de várias formas, sob diferentes critérios, como: o  
número de letras, a terminação em vogal ou consoante, o significado, o número de sílabas, como ela 
se comporta na frase, etc. 

 
Voltemos ao trecho. Observe as palavras destacadas. Primeiramente, você vai dividir essas 

palavras pelos critérios semântico e morfológico, ou seja, pelo seu sentido e sua forma. 
Escreva cada palavra no lugar adequado da tabela abaixo: 

 

Palavras que dão nomes às 
coisas e podem estar no 

masculino ou feminino, no 
singular ou no plural, no 

aumentativo ou diminutivo: 

Palavras que dão características 
a outras palavras e se 

assemelham a elas quanto à 
forma (singular ou plural, 
masculino ou feminino): 

Palavras que indicam processo, 
ação ou estado e localiza-os no 

tempo: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

E aí, conseguiu? Então vamos lá! 
 

As palavras do primeiro grupo são chamadas de SUBSTANTIVOS. Os substantivos dão nomes às 
coisas do mundo, sejam elas pessoas, animais, sentimentos, ações, etc. 

Vamos fazer uma experiência? Agora tiraremos todos os substantivos do trecho. Veja o que 
acontece: 

 
-- clara, para começar o ---. Delicado --- cor da ---, que ela ia passando entre os --- estendidos, 

enquanto lá fora a --- da --- desenhava o ---. 
Depois --- mais vivas, quentes --- iam tecendo --- a ---, em longo --- que nunca acabava. 
Se era forte demais o ---, e no --- pendiam as ---, a --- colocava na --- grossos --- cinzentos do --- mais 

felpudo. Em breve, na --- trazida pelas ---, escolhia um --- de ---, que em --- longos rebordava sobre o ---. 
Leve, a --- vinha cumprimentá-la à ---. 

                                                           
1
 Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/fundamentos/possivel-calcular-quantas-palavras-

surgem-dia-lingua-portuguesa-473887.shtml. Acesso em 23/07/2013. 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/fundamentos/possivel-calcular-quantas-palavras-surgem-dia-lingua-portuguesa-473887.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/fundamentos/possivel-calcular-quantas-palavras-surgem-dia-lingua-portuguesa-473887.shtml
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Viu a diferença? O texto perde o sentido. Não é possível contar uma história sem dizer o nome 

das coisas. 
Escreva abaixo dez coisas que você acha que não podem faltar em uma boa história: 
 

 

 

 
 

Provavelmente você usou substantivos para responder: castelos? princesas? príncipes? animais? 
flores? amor? amizade? aventura? mistérios? Todas essas palavras são substantivos. 

Os cinco primeiros são exemplos de substantivos concretos, pois representam seres reais ou 
imaginários: castelos, princesas, príncipes, animais, flores. Os quatro últimos são exemplos de 
substantivos abstratos, pois são abstrações (sentimentos, ações, etc.) e dependem de outro ser para 
existir: amor, amizade, aventura, mistérios. 

Os substantivos ainda podem ser classificados em: 
 

Quanto ao sentido 

Comum nomeia seres da mesma espécie. Ex.: cidade, menino, país. 

Próprio nomeia um ser em particular. Ex.: Niterói, Pedro, Brasil. 

Coletivo 
nomeia um conjunto de seres da mesma espécie. Ex.: constelação (conjunto de estrelas), 
arquipélago (grupo de ilhas), exército (grupo de soldados), biblioteca (conjunto de livros). 

Quanto à forma 

Simples formado por apenas um radical. Ex.: banana, maçã, peixe, espada, sol. 

Composto formado por mais de um radical. Ex.: banana-maçã, peixe-espada, girassol. 

Primitivo não deriva de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Ex.: terra; pedra; limão. 

Derivado 
forma-se a partir de uma palavra da língua portuguesa. Ex.: terremoto, terreno (terra); 
pedregulho, pedreira (pedra); limonada, limoeiro (limão). 

 

Agora, vamos analisar o segundo grupo. As palavras do segundo grupo são chamadas de 
ADJETIVOS. Os adjetivos apresentam características, modificando o substantivo. Quanto à forma, se 
o substantivo está no masculino ou feminino, ele também está; se o substantivo está no singular ou 
no plural, ele também está. Veja: linha clara; lãs vivas e quentes; grossos fios cinzentos; algodão 
felpudo. 

Em seguida, faremos a mesma experiência com os adjetivos, retirando-os do trecho. Observe 
como fica: 

 

Linha ---, para começar o dia. -- traço cor ---, que ela ia passando entre os fios ---, enquanto lá fora a 
claridade --- desenhava o horizonte. 

Depois lãs mais ---, --- lãs iam tecendo hora a hora, em --- tapete que nunca acabava. 
Se era --- demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira --- fios --- --- 

mais ---. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio ---, que em pontos --- rebordava sobre 
o tecido. ---, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

 

Dessa vez é possível entender o sentido, mas o texto fica sem graça, não acha? Os adjetivos 
criam os cenários, as pessoas e nos ajudam a imaginar... Não há descrição sem adjetivos. 

Texto descritivo é aquele que diz as características de alguma coisa. 
Toda boa história tem trechos descritivos e, portanto, muitos adjetivos! 
 
Se você fosse se descrever, quais adjetivos usaria? 
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Agora, escreva abaixo um pequeno trecho descrevendo como você é, utilizando os adjetivos que 
listou acima: 

 

 

 

 

 

 

 
Você reparou que, além dos adjetivos, nós retiramos as expressões: “da luz”, “da manhã”, “do 

algodão” e “de prata”? Essas expressões não são adjetivos mais têm a mesma função dos adjetivos, 
ou seja, dão características a um substantivo. Veja: 

 

 

cor da luz claridade da manhã      fios do algodão    fio de prata 
 

Essas expressões são chamadas de locuções adjetivas. Elas são formadas basicamente por 
preposição + substantivo. 

Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo, outras não: 
 

claridade da manhã – claridade matinal        fio de prata -  fio prateado 
cor da luz -  cor ???                                   fios do algodão – fios ??? 

 
Por fim, vamos ao terceiro grupo. As palavras do terceiro grupo são chamadas de VERBOS. Os 

verbos apresentam as seguintes características: 
 

Quanto ao sentido... Quanto à forma... Quanto à função... 

 Indica ação, estado, mudança 
de estado ou fenômeno da 
natureza, localizando-os no 
tempo ou indicando um 
processo. 
 Tem a propriedade de exprimir 
a duração do processo (aspecto). 
 Tem a propriedade de exprimir 
a atitude do falante em relação 
aos seus próprios enunciados 
(modo). 

Flexão: 
a) eu canto/ nós cantamos 
 número (singular e plural); 
 pessoa (1ª, 2ª e 3ª pessoa); 
 

b) eu canto / cantei / cantarei 
 tempo (presente, passado; 
futuro); 
 

c) eu canto / se eu cantasse / 
cante, por favor. 
 modo (indicativo – certeza; 
subjuntivo – hipótese, dúvida; 
imperativo – ordem, pedido). 

 Núcleo do termo verbal. 
 Estabelece concordância com 
o núcleo do termo nominal com 
função de sujeito. 
 Seleciona os elementos 
essenciais para completar seu 
sentido. 

 
Vamos ver agora como fica o trecho sem os verbos: 
 

Linha clara, para --- o dia. Delicado traço cor da luz, que ela --- --- entre os fios estendidos, enquanto lá 
fora a claridade da manhã --- o horizonte. 

Depois lãs mais vivas, quentes lãs --- --- hora a hora, em longo tapete que nunca ---. 
Se --- forte demais o sol, e no jardim --- as pétalas, a moça --- na lançadeira grossos fios cinzentos do 

algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra --- pelas nuvens, --- um fio de prata, que em pontos longos --- 
sobre o tecido. Leve, a chuva --- --- -la à janela. 
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Os verbos têm papel muito importante. Como contar uma história, narrar um fato, sem verbos? 

São eles que indicam os acontecimentos, as sequências de ações, a passagem de tempo e dão 
movimento ao texto. 

Observe mais um trecho da história: 
 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 
Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez 

pensou em como seria bom ter um marido ao lado. 

 
Toda a história é criada em cima da ação de tecer. Tecendo e destecendo os fios de sua vida, a 

mulher tecelã faz a sua história. 
 

Vamos nos exercitar um pouco? 
 

O texto que você vai ler agora pertence a outro gênero narrativo: 
 

O LEÃO E O RATO 
 

Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Quando este acordou, 
pegou o rato. Já estava para devorá-lo quando o rato pediu-lhe para deixá-lo ir 
embora: 

– Se me poupares – disse o rato –, te serei útil. 
E o leão, achando aquilo engraçado, soltou-o. Tempos depois, o leão foi 

salvo pelo rato agradecido. Ele fora capturado por caçadores que o amarraram 
a uma árvore. O rato o ouviu gemer, foi até lá, roeu as cordas e o libertou. E 
disse ao leão: 

– Naquele dia zombaste de mim porque não esperavas que eu mostrasse minha gratidão; aprende então 
que entre os ratos também se encontra reconhecimento. 

 

Quando a sorte muda, os mais fortes têm necessidade dos mais fracos. 
 

Esopo. Fábulas. Tradução: Antônio Carlos Vianna. Porto Alegre: L&PM, 2006. 
 

Fonte da imagem: http://www.contandohistoria.com/oleaoeoratinho_pic07.jpg. Acesso em: 23/07/2013. 
 

 
1- Que personagens fazem parte da história? 
__________________________________________________________________________________ 
 
2- Esse texto é uma fábula. Qual o tema das fábulas? 
(    ) Apresentar informações científicas sobre a vida dos animais. 
(    ) Falar sobre certas atitudes humanas e dar um ensinamento. 
(    ) Propor solução de enigmas, crimes ou mistérios. 
 
3- Para cumprir essa finalidade, os animais agem como seres humanos. Que ações, na fábula lida,  
assemelham-se ao jeito de os seres humanos se comportarem? 
(    ) O fato de dormirem e se alimentarem. 
(    ) O fato de serem capturados por caçadores. 
(    ) O fato de conversarem, pedirem ajuda e prestarem atitudes solidárias. 
 
4- Marque as características das fábulas:  (mais de uma resposta) 
(    ) Os textos são longos. 
(    ) Os textos são curtos. 

http://www.contandohistoria.com/oleaoeoratinho_pic07.jpg
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(    ) Os títulos trazem normalmente os nomes dos animais, personagens das fábulas. 
(   ) Em todas elas, os personagens são objetos inanimados, como pedra, mesa, cadeira, com atitudes 

humanas. 
(    ) Geralmente, os personagens são animais com atitudes humanas. 
 
5- Relacione, de acordo com a história: 
 

( A ) Situação-problema vivida pelo rato. 
( B ) Situação-problema vivida pelo leão. 
( C ) Solução do conflito. 
 
(    ) Ele está preso em uma armadilha e precisa de ajuda para sair dela. 
(    ) Ele cai nas garras do leão e precisa escapar de ser devorado. 
(    ) O leão deixa que o rato fique livre e, quando precisa de ajuda, recebe os favores do rato. 
 

6- Transcreva da fábula o trecho que corresponde à lição, ao ensinamento dado ao leitor: 
__________________________________________________________________________________ 
 
7- As palavras leão e rato são exemplos de: 
(     ) substantivos.   (     ) adjetivo.   (     ) verbos. 
 
8- Os verbos acordou, pegou, ouviu e roeu indicam ações. Esses verbos estão no tempo: 
(     ) presente.   (     ) passado ou pretérito.  (     ) futuro. 
 
9- No texto, podemos ler que, no início, o rato foi passear sobre um leão adormecido. O leão não 
devorou o rato, que prometeu ser-lhe útil um dia. No fim lemos que o leão foi salvo pelo rato 
agradecido. Podemos dizer que as palavras “adormecido” e “agradecido” são exemplos de: 
(     ) substantivos.   (     ) adjetivos.   (     ) verbos. 

 
 

Continuando... 
 

Parabéns! Você tem aprendido bastante até aqui. 
 
Observe agora esse trecho da fábula “O leão e o rato”: 
 
Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Quando este acordou, pegou o rato. Já estava para 

devorá-lo quando o rato pediu-lhe para deixá-lo ir embora: 
– Se me poupares – disse o rato –, te serei útil. 

 
Para que servem estas palavras? Você já parou para pensar? 
Quando o narrador da história diz: “Quando este acordou...”, quem acordou? 
Ah, muito bem, foi o leão. 
Quando o narrador da história diz: “Já estava para devorá-lo”, quem seria devorado? 
Isso mesmo, o rato! 
 
Essas palavras em destaque servem para substituir um substantivo. Já pensou se ficássemos o 

tempo todo dizendo “o leão” e “o rato”? Veja como ficaria: 
 

Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Quando o leão acordou, pegou o rato. Já estava para 
devorar o rato quando o rato pediu ao leão para deixar o rato ir embora. 
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Essas palavras também servem para indicar quem está falando e com quem a pessoa está 

falando. Observe: 
 

– Se me poupares – disse o rato –, te serei útil. 

 
O rato falou com o leão. Então “me” se refere ao rato e “te” se refere ao leão. 
 
Essas palavras usadas para substituir um nome ou trecho no texto e indicar as pessoas do 

discurso são chamadas de pronomes. 
 
Você consegue identificar que palavras os pronomes destacados estão substituindo? 

a) E o leão, achando aquilo engraçado, soltou-o.  - _____________________________________ 
b) Ele fora capturado por caçadores que o amarraram a uma árvore. - _____________________ 
c) O rato o ouviu gemer, foi até lá, roeu as cordas e o libertou. - _________________________ 

 

Os pronomes usados para substituir nomes e indicar pessoas do discurso são chamados de 
pronomes pessoais. São exemplos: eu, ele, ela, nós, lhe, o, nos. 
 

Os pronomes usados para a posição de um ser ou objeto em relação às pessoas do discurso e 
palavras no texto são chamados de pronomes demonstrativos. Reveja o início da história: 
 
Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Quando este acordou, pegou o rato. 
 

Nesse caso, este se refere ao leão, que é a palavra mais próxima. Se fosse falar do rato, diria 
“aquele”. 

 
Mas não é só isso! Veja mais esse trecho: 
 
Naquele dia zombaste de mim porque não esperavas que eu mostrasse minha gratidão. 
 
A palavra minha acompanha a palavra gratidão, indicando quem tem gratidão: o rato, que 

estava falando, era grato ao leão. Esse pronome é um pronome possessivo. 
Dessa forma, os pronomes também podem acompanhar um nome. 
 
Há muitos outros tipos de pronomes. Mas vamos ficar somente com esses no momento. Veja o 

quadro que resume os pronomes estudados: 
 

PRONOMES 

PRONOMES 
PESSOAIS 

São termos que substituem ou acompanham o substantivo. Servem para 
representar os nomes dos seres e determinar as pessoas do discurso, que 
são: 
 

1ª pessoa…………a que fala  eu, nós / me, mim, comigo, nos, conosco 

2ª pessoa…………com quem se fala   tu, vós / te, ti, contigo, vos, convosco 

3ª pessoa…………de quem se fala  ele, ela, eles, elas / se, si, o, a, lhe, 
consigo 
 

Obs.: Em Niterói praticamente ninguém usa os pronomes de 2ª pessoa. Poucos usam o tu (2ª 
pessoa do singular) e o vós (2ª pessoa do plural) só encontramos em textos antigos, como a 
Bíblia. No dia a dia, usamos os pronomes de tratamento você/vocês no lugar de tu/vós. 
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PRONOMES 
POSSESSIVOS 

Indicam posse. Estabelece relação da pessoa do discurso com algo que lhe 
pertence. Ex.: meu(s), minha(s), seu(s), sua(s), nosso(s), nossa(s). 
 

Obs.: O pronome possessivo pode aparecer acompanhando um substantivo ou sozinho: 
Ex.: Este é meu livro. / Este livro é meu. 
 

PRONOMES 
DEMONSTRATIVOS 

Indicam a posição de um ser ou objeto em relação às pessoas do discurso ou 
pode fazer referência a termos em um texto. 
 

Ex.: Estes livros e estas apostilas devem ser guardados naquela estante. 
“E o leão, achando aquilo engraçado, soltou-o”. (O leão achou engraçado o que o rato disse.) 
 

 
“Puxa, mas quanta coisa!” Você deve estar pensando... 
E não é só isso. Para terminar, veremos mais duas classes de palavras: o artigo e o advérbio. 
Releia o trecho a seguir: 
 

Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Quando este acordou, pegou o rato. Já estava para 
devorá-lo quando o rato pediu-lhe para deixá-lo ir embora. 

– Se me poupares – disse o rato –, te serei útil. 
E o leão, achando aquilo engraçado, soltou-o. 

 
Repare que, num primeiro momento, o narrador utiliza os termos “um rato” e “um leão”. 

Quando ele vai falar novamente sobre essas personagens, ele diz “o rato” e “o leão”. 
As palavras um e o determinam ou generalizam o núcleo do termo nominal, ao mesmo tempo 

em que lhes indicam o gênero e o número; nesse caso, as palavras “rato” e “leão” são masculinas e 
estão no plural. 

As palavras um e o são exemplos de artigos. 
Os artigos escrevem-se antes dos nomes, com os quais concordam sempre em gênero (feminino 

ou masculino) e número (singular ou plural). Em Português, há duas espécies de artigos: 
 

 artigos indefinidos (um, uma, uns, umas) – determinam o substantivo de modo impreciso, 
indicando que se trata de simples representante de uma dada espécie. Designam um ser ao 
qual não se fez menção anterior. 
 

O artigo indefinido também é empregado para dar ideia de aproximação: Ele deve ter uns quarenta anos. 
Além disso, o artigo indefinido é usado como reforço em expressões exclamativas: O filme foi um horror! 

 

 artigos definidos (o, a, os, as) – individualizam, determinam o substantivo de modo particular 
e preciso. Designam um ser já conhecido do leitor ou ouvinte. 
 

O artigo definido também é empregado para indicar a espécie inteira; isto é, usa-se o singular com 
referência à pluralidade dos seres: O homem é mortal.  [ = todos os homens] 

 
 

Por fim, para contar uma boa história, com muitos detalhes, não podemos deixar de mencionar 
onde, quando ou como a cena ocorreu. Observe: 

 

 
Tempos depois, o leão foi salvo pelo rato agradecido. Ele fora capturado por caçadores que o amarraram 

a uma árvore. O rato o ouviu gemer, foi até lá, roeu as cordas e o libertou. 
 
A palavra lá indica o local para onde o rato foi. Tempos depois indica quando o fato ocorreu. As 

palavras, como “lá”, que indicam circunstâncias de lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, etc. são 
chamadas de advérbios. Quando temos uma expressão ou grupo de palavras com essa função, como 
“tempos depois” e “naquele dia”, chamamos de locução adverbial. 
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Os advérbios são palavras invariáveis (não apresentam gênero ou número) e podem indicar 
diferentes circunstâncias. Veja a seguir alguns exemplos de advérbios e locuções adverbiais e 
algumas circunstâncias que eles podem indicar: 

Tempo 
hoje, ontem, amanhã, cedo, sempre, de manhã, à tarde, à noite, às vezes, de 
repente... 

Lugar aqui, ali, lá, cá, aí, atrás, à direita, à esquerda, dentro, perto, longe, embaixo, abaixo... 

Modo 
bem, mal, depressa, aos poucos, devagar, rapidamente(e outros terminados em -

mente)... 

Intensidade muito, pouco, mais, menos, bastante, demais... 

Dúvida talvez, possivelmente, provavelmente, porventura... 

Afirmação sim, certamente, com certeza, sem dúvida, realmente... 

Negação não, nem, de jeito nenhum, absolutamente... 

 
Ufa, quanta coisa! Viu como cada palavra ou expressão usada para 

contar uma história tem seu valor? Num conto ou fábula, nenhuma palavra 
é escolhida por acaso... 

Que tal agora você nos contar uma história? Pode ser uma fábula. 
 

(Fonte da imagem: http://media.uccdn.com/pt/images/2/7/3/img_como_escrever_uma_carta_para_pedir_uma_reuniao_372_orig.jpg. 
Acesso em: 23/07/2013.) 

 

Leia mais essa fábula para inspirar-se: 
 

A raposa e as uvas 
 

Uma raposa vinha andando pela floresta, morrendo de fome. Súbito, viu uma 
parreira carregada com uvas maduras, parecendo deliciosas. Com água na boca, a 
raposa se pôs a dar pulos para alcançar as uvas, esforçando-se ao máximo. 

Longos minutos depois, a cansada raposa não havia conseguido sequer uma 
uva, quanto mais um cacho. Decepcionada, começou a se afastar, resmungando: 

– Estão verdes... 
Ouviu-se um barulho vindo dos galhos e alguma coisa despencou da parreira. 

Foi o suficiente para que a raposa voltasse correndo até a árvore. Para constatar, 
decepcionada, que era apenas uma folha... 

Moral: Quem desdenha quer comprar. 
 

(KUPSTAS, Márcia (org.). Sete faces da fábula. 1 ed. São Paulo: Moderna, 1992. p. 21.) 
 

(Fonte da imagem: http://2.bp.blogspot.com/-AkJY9VqFiBw/UShxU1ptzFI/AAAAAAAACTw/fDbb7lJ5OXU/s320/The-Fox-And-The-
Grapes.gif. Acesso em: 23/07/2013.) 

 
 

Quando Dona Benta, personagem de Monteiro Lobato, contou essa fábula a seus netos, a 
boneca Emília comentou: 

 
– Que coisa certa, vovó! Outro dia vi essa fábula em carne e osso. A filha do 

Elias Turco estava sentada à porta da venda. Eu passei com meu vestidinho novo 
de pintas cor-de-rosa e ela fez um muxoxo: “Não gosto de chita cor-de-rosa”. Uma 
semana depois, eu a encontrei toda importante num vestido cor-de-rosa, 
igualzinho ao meu, namorando o filho do Quindó. 

 
(LOBATO, Monteiro. Fábulas. Brasiliense, v. 3. p. 452.) 

 

(Fonte da imagem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/7/78/Emilia.jpg. Acesso em: 23/07/2013.) 

http://media.uccdn.com/pt/images/2/7/3/img_como_escrever_uma_carta_para_pedir_uma_reuniao_372_orig.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AkJY9VqFiBw/UShxU1ptzFI/AAAAAAAACTw/fDbb7lJ5OXU/s320/The-Fox-And-The-Grapes.gif
http://2.bp.blogspot.com/-AkJY9VqFiBw/UShxU1ptzFI/AAAAAAAACTw/fDbb7lJ5OXU/s320/The-Fox-And-The-Grapes.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/7/78/Emilia.jpg
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E você, já presenciou alguma situação semelhante à analisada na fábula? 
 
As fábulas são pequenas histórias que apresentam geralmente animais como personagens. 

Esses animais pensam, falam e tomam atitudes próprias dos homens. Por isso, permitem que 
reflitamos sobre nosso modo de ser e de agir. 

 

O grego Esopo e o francês La Fontaine foram importantes contadores de fábulas. Segundo 
alguns historiadores, Esopo foi um escritor grego que viveu há cerca de 2500 anos e que tinha o dom 
de criar e contar histórias. La Fontaine, inspirado em Esopo, também escreveu fábulas muitos anos 
depois, como a conhecida “A cigarra e a formiga”. 

 

 
 

Para saber mais... 
 

Você gosta de fábulas? Nesses sites, você pode ler outras fábulas de forma muito divertida: 
 

 http://www.contandohistoria.com/fabulas.htm 
 http://sitededicas.ne10.uol.com.br/cfab.htm 

 

Veja um vídeo que fala sobre contar histórias: 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=qDmuxFAKmD0&feature=player_embedded 

 
Você pode usar os sites acima para pesquisar outras fábulas. Mas não vale copiar, hein! 
Algumas dicas para você escrever sua história: 

 

 Pense em um provérbio popular ou um ensinamento que queira transmitir. 
 Escolha os animais que aparecerão na fábula. Cada animal normalmente representa/apresenta 

características tipicamente humanas. O leão, por exemplo, simboliza força e poder; a formiga, 
trabalho; a raposa representa esperteza; e o pavão, vaidade e assim por diante. 

 Pense onde, em qual espaço ou lugar, a fábula vai acontecer. 
 As fábulas são histórias curtas. Você deve imaginar uma situação-problema e um desfecho 

(final) para essa situação. 
 

E então, mão à obra? 
 

Primeiro faça um rascunho da sua história. Não se esqueça do título! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contandohistoria.com/fabulas.htm
http://sitededicas.ne10.uol.com.br/cfab.htm


 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, releia a história criada com atenção, acerte os detalhes, veja se há alguma coisa a ser 
trocada ou consertada. 

Então, passe a limpo sua versão na próxima página... 
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Parabéns! Você está indo muito bem. Estudou bastante por hoje. 

 
 

Resumindo... 
 

Nesta unidade, vimos que contar histórias é algo que encanta crianças, jovens e adultos. Vimos 
também que, para contar histórias, utilizamos palavras escolhidas “a dedo”. Cada palavra tem sua 
função, sentido e forma. De acordo com as características semelhantes, podemos dividir as palavras 
em classes. Estudamos sobre várias dessas classes: substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, artigos 
e advérbios. Por fim, você foi convidado a contar uma história, mais especificamente uma fábula. 

Puxa, como você aprendeu por aqui... 
 

Encontro você na próxima unidade! 
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Unidade 3 – Leitura e Diversão 

 

 
 

Imagem disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-sZj0lGaghFw/TsRxXqSANKI/AAAAAAAABoo/qD0YS1BrSsw/s1600/projeto+leitura.gif. Acesso em: 24/07/13. 
 

 
 
 
 

Ganhar o gosto da leitura, incorporando às atividades de todos os dias, é ter, em mãos, a 
possibilidade de viajar, de se deixar levar pela narrativa, conhecendo gente, situações e terras em 
tudo diferentes – ou com eles se identificar. 

 
Ler pode ser divertido? 
 

Desconheço liberdade maior e mais duradoura do que esta do leitor ceder-se à escrita do 
outro, inscrevendo-se entre suas palavras e seus silêncios. Texto e leitor ultrapassam a solidão 
individual para se enlaçarem pelas interações. Este abraço a partir do texto é soma das 
diferenças, movida pela emoção, estabelecendo um encontro fraterno e possível entre leitor e 
escritor. Cabe ao escritor estirar sua fantasia para, assim, o projetar seus sonhos. 

As palavras são portas e janelas. Se debruçamos e reparamos, nos inscrevemos na 
paisagem. Se destrancamos as portas, o enredo do universo nos visita. Ler é somar-se ao 
mundo, é iluminar-se com a claridade do já decifrado. Escrever é dividir-se. 

Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia outra estação. E os olhos, 
tomando das rédeas, abrem caminhos, entre linhas, para as viagens do pensamento. O livro é 
passaporte, é bilhete de partida. 

A leitura guarda espaço para o leitor imaginar sua própria humanidade e apropriar-se de 
sua fragilidade, com seus sonhos, seus devaneios e sua experiência. A leitura acorda no sujeito 
dizeres insuspeitados enquanto redimensiona seus entendimentos. [...] 

 

Bartolomeu Campos Queirós 

 
(Disponível em: http://www.leiabrasil.org.br/index.php?leia=livros/livropontodevista. Acesso em: 24/07/2013.) 

 
 

Segundo o autor, ler é viajar. Ele diz que “o livro é passaporte, é bilhete de partida”. Por meio da 
leitura, a pessoa pode imaginar, pode ir a lugares aonde nunca foi. 

A leitura de bom livro pode ser algo divertido ou mesmo emocionante. 
 

Você gosta de ler? Que livros já leu? 
 

Se não tem o hábito de ler, não perca tempo. Vá à biblioteca mais próxima, escolha um livro 
bem interessante e “aperte os cintos”, prepare-se para a viagem! 

 

Ler é um hábito poderoso que nos faz conhecer mundos e ideias. 

http://www.leiabrasil.org.br/index.php?leia=livros/livropontodevista
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Há várias formas de ler para se divertir. Uma delas é ler histórias em quadrinhos. O universo dos 
quadrinhos é amplo e variado. Há obras para todos os gostos e idades. 

 

Se você não costuma ler, esse pode ser um bom começo. 
 

O site “Educar para crescer”, ao falar da leitura de histórias em quadrinhos, diz que mais do que 
um divertido passatempo, elas são um valioso instrumento para despertar o gosto pela leitura. 

 

Assim, o site elenca alguns motivos para se ler esse tipo de história. Vejamos dois deles: 
 

Estimulam o hábito da leitura 
Um bom modo de estimular um hábito é enfatizando o seu lado prazeroso. No caso dos quadrinhos, os 
textos rápidos associados com imagens, os elementos gráficos e a identificação com os personagens são 
alguns dos elementos que tornam a leitura agradável. [...] Alguns pesquisadores defendem que os leitores 
de quadrinhos também acabam se interessando por outros gêneros de texto. 

 

São de fácil acesso e baixo custo 
Os títulos mais populares podem facilmente ser adquiridos nas bancas de jornal por um preço bem acessível. 
Os gibis também são encontrados em bibliotecas e gibitecas. Outra opção são as trocas, prática que 
costuma ser incentivada pelas escolas e prefeituras. 

 
(Adaptado. Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/poder-historias-quadrinhos-676039.shtml. Acesso em: 

24/07/2013.) 

 
 

E o que são histórias em quadrinhos? 
 

Leia o texto a seguir: 
 

Quadrinhos... À primeira vista achamos que pode ser uma sequência de quadros? É realmente isso. 
Uma definição bem simples é que os quadrinhos são uma sequência de quadros que expressam uma 

história, informação, ação, etc. 
História em quadrinhos, HQ, quadrinhos, gibi é uma forma de arte que conjuga texto e imagens com o 

objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. 
São, em geral, publicadas no formato de revistas, livros ou em tiras publicadas em revistas e jornais. 

 
(Adaptado. Disponível em: http://multimidiahq.blogspot.com.br/2010/01/afinal-o-que-e-historia-em-quadrinhos.html. Acesso 

em: 24/07/2013.) 

 
 

Que tal agora entrarmos no universo das histórias em quadrinhos? 
 

 
 

(Disponível em:http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-
428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&. Acesso em: 24/07/2013.) 

http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/poder-historias-quadrinhos-676039.shtml
http://multimidiahq.blogspot.com.br/2010/01/afinal-o-que-e-historia-em-quadrinhos.html
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&
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Calvin é um garoto de seis anos, de muita imaginação. Ele está quase sempre acompanhado de 

Haroldo, seu tigre de pelúcia, que para ele é como se fosse real. 
Observe a tirinha e responda: 

 

1) O que Calvin está fazendo? 

 
 

2) Como Haroldo o está ajudando? 

 
 

3) No segundo quadrinho,  o tigre diz que a receita dá para vinte panquecas e que aí “vão ser dez 
para cada um”. Que conta ele fez? 

 
 

4) Haroldo diz que a receita dá para vinte panquecas. De que Calvin se deu conta nesse momento? 

 

 
 

5) Que ideia ele teve para resolver o problema? 

 

 
 

6) Você acha que a receita do Calvin dará certo? Por quê? 

 

 
 

 

Vamos observar mais atentamente as palavras da tirinha? 
 

Releia: 
 

– “Adicione dois ovos e bata”. 
– Certo. 
– A receita diz que dá pra vinte panquecas, aí vão ser dez para cada um. 
– Não, assim dá muito trabalho. Vamos fazer só uma bem grande e cortar ao meio. 

 
As palavras destacadas indicam termos numéricos. Essas palavras são chamadas numerais. 
As palavras dois, vinte, dez e uma indicam quantidades; por isso, são classificadas como 

numerais cardinais. 
A palavra meio indica divisão, ou seja, o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida; 

por isso, pode ser classificado como um numeral fracionário. 
Além dos numerais cardinais (um, dois, três, quatro,...) e fracionários (meio, metade, terço, 

quarto,...) ainda existem os numerais ordinais e multiplicativos. 
O numeral ordinal indica ordem, posição em uma determinada sequência (primeiro, segundo, 

terceiro, quarto,...). O numeral multiplicativo indica multiplicação, ou seja, o número de vezes pelo 
qual uma quantidade é multiplicada. 

 
 

Mas, espere um pouco... Nós não vimos na outra unidade que um/uma são 
artigos indefinidos? Como agora ele é um numeral? 

 
 
 
 
 

Imagem disponível em: http://4.bp.blogspot.com/_MX0Mh3u6GWs/TNHtKevcegI/AAAAAAAAAt0/Sy_DPqnQSIM/s1600/duvida.jpg. Acesso em 24/07/13. 

http://4.bp.blogspot.com/_MX0Mh3u6GWs/TNHtKevcegI/AAAAAAAAAt0/Sy_DPqnQSIM/s1600/duvida.jpg
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Veja a diferença a seguir... 

 
Observe as frases: 
 
A- Quando viajamos, trouxemos só um presente para você. 
B - Ao viajarmos, trouxemos um presente para você. 
 

Se pensarmos bem, na frase A, temos a ideia de quantidade. Quando a pessoa diz que trouxe 
só um, ela poderia ter trazido dois, três ou mais presentes, não é verdade? Dessa forma, 
afirmarmos se tratar de um numeral. É o mesmo que ocorre na frase: “Vamos fazer só uma bem 
grande e cortar ao meio”; Calvin não quer fazer vinte panquecas, mas só uma (quantidade) bem 
grande. 

Já na frase B, a pessoa diz que trouxe um presente indeterminado, ou seja, não diz que 
presente é esse; esse presente pode ser um perfume, uma roupa, um enfeite... Então afirmamos 
se tratar de um artigo indefinido. 

 
Obs.: Devemos reconhecer que às vezes não se torna fácil a distinção de que tratamos. Assim, em “Vi um homem 

na estrada”, o “um” tanto pode ser considerado numeral (vi apenas um homem) como artigo indefinido (vi um homem 
= vi certo homem); isso dependerá do contexto em que a frase está inserida. 

 
Outro detalhe interessante a ser observado nessa tirinha é o uso das aspas (“  ”) na fala do 

Haroldo. As aspas, nesse caso, indicam que a fala não é dele; ele está lendo o que está escrito na 
caixa. 

Usamos as aspas para indicar a fala de outra pessoa ou um pensamento da personagem. 
Também podemos usar aspas para dar destaque a uma palavra. 

 
 

Vamos nos exercitar um pouco? 
 

Leia mais essa tirinha: 
 

 
 

(Curfman. Meg. In: Recreio, nº 108). 
 

1. Na tira, a personagem Meg e seu amigo participam de uma brincadeira. Que brincadeira é essa? 

 
 
 

2. Nos dois primeiros quadrinhos, Meg diz os segundos que eles devem esperar para iniciar a corrida. 
 

a) Quantos segundos ela contará para começar a corrida? 

 
 
 

b) Essa palavra indica quantidade. Por isso, podemos dizer que é um exemplo de numeral: 
(     ) cardinal.     (     ) ordinal.                   (     ) multiplicativo.      (     ) fracionário. 
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Indica entonação de pergunta, questionamento. 

Indica um corte na frase, uma ideia que não foi 
diretamente expressa ou algo que terá continuação. 

Exprime de forma intensa um sentimento, uma emoção, 
uma sensação ou uma ordem. 

 

3. No 4º quadrinho, o amigo de Meg comemora a vitória. 
 

a) O que expressa a palavra “UHUU!!”? 
(     ) cansaço.     (     ) reclamação.           (     ) comemoração.       (     ) vaia. 
b) O menino diz que ele chegou primeiro. Essa palavra indica ordem. Por isso, podemos dizer que é 

um exemplo de numeral: 
(     ) cardinal.     (     ) ordinal.                   (     ) multiplicativo.      (     ) fracionário. 
 
4. Observe o último quadrinho e responda: O garoto foi, na verdade, o vencedor da corrida? Por 
quê? 

 

 
 

5. No 1º quadrinho, aparece a palavra UM. Analisando a situação, essa palavra é artigo ou numeral? 
Por quê? 

 

 

 
(Atividade baseada em: http://www.escolasaodomingos.com.br/_midias/pdf/169-4c98e28e16414.pdf. Acesso em 24/07/2013.) 

 
Continuando... 

 
Vimos que as aspas servem para dar destaque a uma palavra ou para citar a fala de outra 

pessoa. 
Na tirinha que acabamos de analisar, aparecem outros sinais de pontuação. Vamos observá-los? 
 

– Pronto? No três, corra pro ponto! Um... Dois... TRÊS! 
– UHUU!! Cheguei primeiro! 
– Por que você está no ponto do ônibus da escola em pleno sábado? 
– Sábado? 
 

Ao reler o trecho, você consegue identificar para que servem cada um desses sinais? Ligue 
corretamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isso mesmo! O ponto de exclamação exprime de forma intensa um sentimento, uma emoção, 
uma sensação ou uma ordem; O ponto de interrogação indica entonação de pergunta, 
questionamento; As reticências indicam um corte na frase, uma ideia que não foi diretamente 
expressa ou algo que terá continuação. 

 
 

! 
? 
... 

http://www.escolasaodomingos.com.br/_midias/pdf/169-4c98e28e16414.pdf
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Ao reproduzir as falas dos balões, você pode reparar que utilizamos o travessão ( – ). O 

travessão indica a fala de uma personagem. Também pode ser usado para acrescentar uma 
informação ao texto, assim como fazem os parênteses (  ). 

No texto ainda aparece a palavra “UHUU!!”. Esse é um exemplo de interjeição. Interjeições são 
palavras que expressam emoções, apelos, sensações, estados de espírito. Exemplos: Ah!, Psiu!, 
Cuidado!, Oba!, Ufa!, Ei!, Credo!, Ai!, Puxa!, Nossa! 

Vamos ler mais uma tirinha? 
 

 
(Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/. Acesso em: 25/07/2013.) 

 
Nessa tira, Joaninha conversa com Meleca, um lagarto mudo. Como ele não fala, suas reações 

são expressas por sinais de pontuação. 
Veja que interessante: Joaninha começa a falar várias frases que simulam depoimentos de 

comerciais de TV. No início, Meleca não entende nada e aparece uma interrogação (dúvida: o que ela 
está fazendo?). Depois, ela explica que entrou em um curso que ensina a dar falsos depoimentos em 
anúncios de TV; Meleca se assusta e aparece uma exclamação (provavelmente pensou: Ela é doida!). 
Por fim, Joaninha lhe pergunta se ela está artificial o bastante ou se pode melhorar; ele fica sem 
resposta para uma pergunta tão absurda e aparecem as reticências (indicando corte no pensamento, 
já que ele não fala). 

 
Percebeu como o uso dos sinais de pontuação pode influenciar no sentido do texto? 

 

Continuando... 
 

Comunicamo-nos por meio de frases. Frase é o enunciado com sentido completo, utilizado por 
alguém para comunicar-se. 

Na frase, é facultativo o uso do verbo, ou seja, a frase pode ter verbo ou não. A frase que não 
tem verbo é chamada de frase nominal. Por exemplo, na tirinha de Calvin e Haroldo vimos: 

 
– “Adicione dois ovos e bata”. (Haroldo lê a receita na caixa do produto) 
– Certo. (Calvin responde) 
– A receita diz que dá pra vinte panquecas. Aí vão ser dez para cada um. 
– Não, assim dá muito trabalho. Vamos fazer só uma bem grande e cortar ao meio. 
 
 

A resposta do Calvin, “Certo.”, é um exemplo de frase nominal, pois não possui verbo. Já a fala 
do Haroldo contém verbo: “Adicione dois ovos e bata”. A frase que contém verbo é chamada de 
oração. 

 

http://bichinhosdejardim.com/
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As frases classificam-se em: 

 

 Declarativa: faz uma declaração sobre algo. Ex.: “A receita diz que dá pra vinte panquecas”. 

 Interrogativa: faz uma pergunta. Ex.: “Acha que estou bastante artificial ou posso melhorar?” 

 Exclamativa: expressa emoção, susto, surpresa, grito, ênfase. Ex.: “UHUU!! Cheguei primeiro!” 

 Imperativa: indica uma ordem ou pedido. Ex.: “Adicione dois ovos e bata.” 
 
 
Agora, observe mais uma vez as frases faladas por Joaninha: 
 

 

– Meus dentes sempre doíam ao tomar gelado! 
– Já tentei todas aquelas dietas agressivas e não funcionaram! 
– Zequinha voltava do parque com a roupa cheia de lama! 

 
 
Nessas falas temos várias orações. Como foi dito, a oração é o enunciado com sentido que se 

estrutura com base em um verbo ou locução verbal. 
Quando a frase é formada por somente uma oração, dizemos que é um período simples: 

“Zequinha voltava do parque com a roupa cheia de lama!”. 
Quando a frase é formada por mais de uma oração, dizemos que é um período composto: 

“Meus dentes sempre doíam ao tomar gelado!”; “Já tentei todas aquelas dietas agressivas e não 
funcionaram!”. 

 
 

Vamos nos exercitar um pouco? 
 

Leia: 
 

 
 

(Disponível em: www.monica.com.br/quadrinhos. Acesso em: 02/10/2012.) 
 

 

1. A tirinha anterior apresenta duas personagens famosas por suas características peculiares. Você 
conhece o Cascão? E o Pinóquio? Se não os conhece, faça uma pesquisa na internet antes de 
responder às perguntas a seguir. 
 

a) Qual a característica principal do Cascão? 

 

 
 

http://www.monica.com.br/quadrinhos
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b) E qual a característica do Pinóquio? 

 

 
 

c) Pensando nessas informações, em que consiste o humor da tira? Por que ela é engraçada? 

 

 
 
 

2. Você pode encontrar no texto um exemplo de frase nominal? ______________________________ 
 
3. A frase “Conta só mais uma mentira!” é um exemplo de oração. Apesar de ela terminar com ponto 
de exclamação, podemos dizer que é um exemplo de frase: 
(     ) afirmativa.   (     ) interrogativa.  (     ) imperativa. 

 
 

Continuando... 
 

Observe a tirinha a seguir... 
 

 
 

(http://clubedamafalda.blogspot.com.br/. Acesso em: 25/07/2013.) 
 
O menino da tirinha chama-se Manolito. Leia suas características: 

 
Manolito é filho de um comerciante, mais preocupado com os negócios e dinheiro do que com outra 

coisa. É um estudante que tira notas baixas (menos em matemática, por causa das contas que aprende no 
mercado do pai). Apenas pensa no lucro do armazém de seu pai. Também adora inflações dos preços, pois 
assim acha que está lucrando. 

(Adaptado. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mafalda#Personagens. Acesso em: 26/07/2013.) 

 
 
Ao saber dessas informações, podemos entender melhor a tira. No último quadrinho, podemos 

reparar a cara de insatisfeita da cliente. O que Manolito tentou fazer? 

 

 
 

 
Ele tenta se justificar. Mas você acha que ele agiu corretamente? Por quê? 

 

 

 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/
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Que relação pode ser estabelecida entre esse texto e a tirinha da Joaninha com o Meleca? 

 

 

 
 

 
Na unidade 2, aprendemos sobre substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, artigos e advérbios. 

Nessa unidade, já vimos o que são os numerais e as interjeições. Ainda faltam duas classes de 
palavras para estudarmos. 

 
Observe as falas da personagem: 
 

– Os jornais estão cheios de notícias ruins e ninguém os devolve por causa disso... 
– A vida está cheia de coisas ruins e todos a aceitam. 
– E a senhora quer devolver um simples salaminho porque está estragado? Ora, minha senhora! 
 
As palavras em destaque são exemplos de conectivos, ou seja, são palavras que servem para 

ligar termos e orações. Essas palavras são muito importantes, pois elas unem o texto, estabelecendo 
relações de sentido. Há duas classes que exercem essa função: as preposições e as conjunções. 

 

Preposição é uma palavra invariável que liga dois termos da oração, fazendo com que o sentido 
do primeiro seja completado pelo segundo. Na tirinha do Manolito, a palavra “de” é um exemplo de 
preposição. 

As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos, 
estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou uma simples ligação. 

Na tirinha, as palavras “e” e “porque” são exemplos de conjunções. A conjunção “e” 
normalmente faz uma simples ligação (coordenação) e a conjunção porque já estabelece uma 
relação de dependência (subordinação). 

 
 

*    *    * 
 
 
Parabéns!!! Você está chegando ao fim de mais uma unidade. Falta pouco, você está quase lá! 
 
 
Você teve a oportunidade de ler vários quadrinhos nesta lição. 

 

Agora é a sua vez de escrever! 
 
Para facilitar, nós já colocamos os quadrinhos. Use a sua 

imaginação e crie uma história bem interessante. 
 

 

(Fonte da imagem: http://media.uccdn.com/pt/images/2/7/3/img_como_escrever_uma_carta_para_pedir_uma_reuniao_372_orig.jpg. 

Acesso em: 23/07/2013.) 

 

 

http://media.uccdn.com/pt/images/2/7/3/img_como_escrever_uma_carta_para_pedir_uma_reuniao_372_orig.jpg
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(Fonte da imagem: http://3.bp.blogspot.com/_KafaFtnFe88/TFLhoP8y6aI/AAAAAAAAekk/dSQSIrgjROU/s1600/Hist%C3%B3rinha+para+ 
completar+di%C3%A1logo.bmp. Acesso em: 23/07/2013.) 

 
Você gosta de histórias em quadrinhos? Que tal algumas dicas? 

 
 

Para saber mais... 
 

Esses sites ajudarão você a criar suas próprias histórias em quadrinhos: 

 http://divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos.html 
 http://www.toondoo.com/ 

Esses sites contêm quadrinhos muito divertidos para você ler: 
 http://bichinhosdejardim.com/ 
 www.monica.com.br/quadrinhos 
 http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 
 http://www.depositodocalvin.blogspot.com.br/ 

http://divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos.html
http://www.toondoo.com/
http://bichinhosdejardim.com/
http://www.monica.com.br/quadrinhos
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/
http://www.depositodocalvin.blogspot.com.br/
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Está feito o convite: acesse algumas dessas páginas e mergulhe no mundo dos quadrinhos... 
 
Ah, mas não se esqueça de que a leitura de livros também é muito interessante e divertida, e 

que os livros podem nos levar a lugares nos quais nunca estivemos, apresentar-nos pessoas que 
nunca veremos, viver situações pelas quais nunca passaremos... Como disse Bartolomeu Campos 
Queirós no texto de abertura desta unidade, ler é viajar. Então, pegue logo seu passaporte, seu 
bilhete de partida! 
 
 

Resumindo... 
 

Nesta unidade, vimos que ler é algo muito divertido, ao contrário do que muitos pensam. Uma 
das formas de leitura divertida (mas não é a única!) são as histórias em quadrinhos. Lemos, então, 
vários quadrinhos e pudemos perceber que o sentido só é completo na relação texto-imagem; é 
preciso analisar tanto o texto verbal quanto o não verbal. Vimos também outros grupos de palavras 
que apresentam sentido, função e/ou formas semelhantes: numerais, interjeições, preposições e 
conjunções. Observamos a importância de alguns sinais de pontuação na composição da frase. Além 
disso, diferenciamos frase, oração e período. Por fim, você teve que usar a imaginação para criar o 
texto verbal de uma história em quadrinhos. 

Agora falta pouco... 
 

Até a última unidade! 
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Unidade 4 – Leitura e Informação 

 

 
 

Imagem disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-I6pOfSPdEJE/UL3jUB4If9I/AAAAAAAAAsY/Wm7SXSvy0gA/s1600/Leitura.jpg.Acesso em: 24/07/13. 

 
 
 
 

 
Sempre nos interessamos quando se trata de algum fato novo. Ficamos curiosos e atentos. Com 

isso, os jornais e as revistas exercem um verdadeiro fascínio na vida das pessoas. Quem não gosta de 
saber aquela novidade sobre alguma pessoa famosa? Quem não fica apreensivo para saber os 
detalhes quando há um acontecimento importante? 

 

A leitura pode ser uma grande fonte de informação! 
 

Victor Nell afirma que essa curiosidade não é regra de nosso tempo, mas que vem de nossos 
ancestrais: 

 

O leitor de jornais é absorvido e transportado tão facilmente quanto o leitor de ficção. [...] 
Essa fome de notícias pode ser melhor considerada como uma variante de fome de histórias, o 
apetite que levava nossos ancestrais a escutarem, extasiados, os contadores de história da 
tribo e que nos leva hoje a teatros e a programas de televisão, a bibliotecas e a banca de 
jornais. 

(NELL, Victor. O apetite insaciável. Porto Alegre: Artmed, 2001) 
 

Com o avanço da sociedade da informação, as notícias são lidas antes de os jornais chegarem às 
bancas. Elas são disponibilizadas na internet e, com isso, multiplica-se a cada dia o número de 
leitores de textos informativos em páginas online. A internet não só oferece mais rapidez, mas 
também é um meio controlado pelo próprio usuário que decide para onde que navegar, clicando nos 
diferentes links. 

 

 
A palavra inglesa link entrou na língua portuguesa por via das redes de computadores (em 

especial a Internet) e seu significado é "atalho", "caminho" ou "ligação". Através dos links é 
possível produzir documentos não lineares interconectados com outros documentos ou arquivos 
a partir de palavras, imagens ou outros objetos. 

Navegar ou "surfar" na Internet é seguir uma sequência de links. Os links agregam 
interatividade no documento. Ao leitor torna-se possível localizar rapidamente conteúdo sobre 
assuntos específicos. 

  

(Adaptado. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 30/07/2013.) 

 
E você, costuma ler para informar-se ou somente gosta de ler por diversão? 

Os textos informativos têm a função de abordar algum fato, transmitir dados, 

atualizar conceitos e ensinar sobre um tema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
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Aprender a ler textos informativos é muito importante, sabia? Essa é uma habilidade essencial 
ao ser humano, pois, por meio dela, podemos aprender sobre o mundo a nossa volta. Buscar por 
informações é algo que faz parte da nossa vida. Hoje em dia, por exemplo, quase todo mundo 
recorre ao “Google” ou outro site de busca quando quer saber mais sobre algo. 

 

Veja o que a revista Nova Escola diz sobre os textos informativos: 
 

 

Os textos informativos têm a função de abordar algum fato, transmitir dados, atualizar 
conceitos e ensinar sobre um tema. Isso é o que acontece em reportagens de revistas, verbetes 
de enciclopédias, notícias de jornais, artigos de divulgação científica e livros didáticos. A 
maioria dos leitores, ao ter um texto informativo em mãos, quer saber o que está sendo dito e 
aprender algo com a leitura. OK, é sempre gostoso ler um texto com um estilo inventivo e bem 
escrito. Mas, no caso dos gêneros informativos, não resta dúvida: a ênfase é o conteúdo sobre 
o que se escreve. 

 

(Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/raio-x-noticia-
497049.shtml. Acesso em: 22/07/2013.) 

 

 

Há vários gêneros textuais que podem ser informativos: notícia, reportagem, artigo de opinião, 
entrevista, artigo científico, folhetos de campanhas de saúde... Cada um com sua própria estrutura e 
finalidade. 

 

Vamos ver um exemplo de texto informativo? 
 

De olho no meio ambiente 
 

Você toma banho, viaja, compra coisas, come, vai à escola e faz as mesmas coisas que 
quase todo mundo faz. E a gente pode não perceber, mas todas essas ações causam impacto 
na natureza. 

Faz pouco tempo que a humanidade começou a se preocupar com isso. Antigamente, as 
pessoas não tinham consciência de que suas ações afetavam a vida de outros seres. A 
população era bem menor, e o modo de vida era muito diferente. 

Assim, usar madeira de uma árvore para fazer uma casa não seria um problema. Mas, para erguer uma 
cidade, uma floresta inteira poderia ser destruída, mudando a vida de muitos seres. Além disso, com uma 
população maior, há mais interferência no ambiente para ter plantações, ruas, indústrias e fontes de energia. 

Graças aos avanços da ciência, pouco a pouco, o homem foi percebendo que causava desequilíbrio no 
ambiente e descobrindo quanto isso era grave. 

Preocupado, em 1866, o alemão Ernest Haeckel criou um termo para definir uma ciência que estava 
surgindo: a ecologia, que estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente. 

Mas foi só no século 20 que o assunto passou a ser mais discutido. Em 5 de junho de 1972, foi realizada a 
primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente para destacar a importância de proteger a natureza e 
melhorar as condições de vida do planeta. A data foi escolhida como Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, 
todos sabem que é importante preservar a natureza, e a data serve para lembrar que devemos pensar sobre o 
problema. 

A cada ano, nascem 77 milhões de pessoas. É mais gente consumindo produtos e recursos naturais. Aí, as 
indústrias produzem mais, muitas poluem o ar, as águas e o solo. Lixo, contaminação dos mares e poluição do 
ar e do solo não são ruins só para os humanos. Se outros seres vivos ficam sem alimento ou casa, podem 
desaparecer, piorando o desequilíbrio ecológico. 

Além de tentar recuperar o que foi destruído, temos de encontrar soluções para que as pessoas vivam bem 
sem prejudicar a natureza. 

Hoje, há cerca de 6,5 bilhões de pessoas na Terra. Calcula-se que, em 2050, sejam mais de 9 bilhões. Se 
toda essa turma ajudar, a Terra poderá se tornar um lugar melhor para os habitantes de todas as espécies. 

 

(Adaptado. Revista Recreio, maio de 2008. p. 24) 
(Fonte da imagem: http://4.bp.blogspot.com/-d_eu7rvVI3Y/ToMQfD2u0fI/AAAAAAAABuU/FPKjYXpL4qc/s400/meio+ambiente.jpg. 

Acesso em: 30/07/3013.) 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/raio-x-noticia-497049.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/raio-x-noticia-497049.shtml
http://4.bp.blogspot.com/-d_eu7rvVI3Y/ToMQfD2u0fI/AAAAAAAABuU/FPKjYXpL4qc/s400/meio+ambiente.jpg
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Seguem algumas questões para você refletir acerca desse texto: 
 

1) Esse é um exemplo de texto informativo. Qual o assunto dele? 
 

 

 
 

2) Releia a frase: “E a gente pode não perceber, mas todas essas ações causam impacto na natureza.” 
(linhas 2-3).  A expressão essas ações retoma uma informação anterior. Que ações são essas? 
 

 

 
 

3) O autor do texto afirma que, por alguma razão, o homem tomou consciência de que suas ações 
prejudicavam a natureza. Qual o trecho que aponta essa razão? 
 

(     ) “Antigamente, as pessoas não tinham consciência de que suas ações afetavam a vida de outros seres.” 
(    ) “Graças aos avanços da ciência, pouco a pouco, o homem foi percebendo que causava desequilíbrio no 

ambiente e descobrindo quanto isso era grave.” 
(     ) “Mas foi só no século 20 que o assunto passou a ser mais discutido.” 

 

4) Releia: “Você toma banho, viaja, compra coisas, come, vai à escola e faz as mesmas coisas que 
todo mundo faz” (linhas 01-02).  Podemos dizer que no trecho predomina: 
 

(     ) uma sequência de acontecimentos; verbos de ação. 
(     ) a descrição de como algo é ou era; estados permanentes ou momentâneos. 

 
5) Já no trecho: “A população era bem menor, e o modo de vida era muito diferente” (linhas 5-6).  
Podemos dizer que no trecho predomina: 
 

(     ) uma sequência de acontecimentos; verbos de ação. 
(     ) a descrição de como algo é ou era; estados permanentes ou momentâneos. 

 
Mas... Como se estrutura uma informação? Vamos refletir um pouco? 
Observe as orações: 

a) “Você toma banho”.                            b) “A população era bem menor”. 
 

As orações apresentam normalmente dois elementos essenciais: um que informa de quem ou 
de que se fala e outro que apresenta informações sobre o ser de que se fala. O primeiro é chamado 
de sujeito e o segundo de predicado. 

Nas orações em destaque, podemos dizer que se fala dos termos “você” e “a população”. 
Portanto, esses termos podem ser classificados como sujeitos da oração. Para achar o sujeito, 
normalmente fazemos a pergunta “quem?” ou “o quê?” ao verbo. 

Consequentemente, os predicados, ou seja, as partes das duas orações que informam algo, são: 
“toma banho” e “era bem menor”. 

 

Segundo Cereja e Magalhães (2009), podemos definir esses termos da seguinte maneira: 
 

Sujeito – é o termo da oração: 
 que informa de quem ou de que se fala; 

 com o qual o verbo normalmente concorda. 
 

Predicado – é o termo da oração que: 
 geralmente apresenta um verbo; 

 está em concordância com o sujeito; 

 contém uma informação a respeito do sujeito. 
( CEREJA & MAGALHÃES. Português: linguagens, 7º ano. 5 ed. reform. São Paulo: Atual, 2009. p. 80) 

 

(Imagem disponível em: http://www.coisinhasdasussu.com.br/suzana/wp-content/uploads/2010/05/menina_escrever.jpg. Acesso em: 31/07/2013.) 

http://www.coisinhasdasussu.com.br/suzana/wp-content/uploads/2010/05/menina_escrever.jpg
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Que tal ver se você entendeu? 
 

Circule os sujeitos e sublinhe os predicados das seguintes orações: 
 

a) “todas essas ações causam impacto na natureza”. 

b) “suas ações afetavam a vida de outros seres”. 

c) “o modo de vida era muito diferente”. 

d) “as indústrias produzem mais”. 

 

Muito bem! Agora, cuidado com a seguinte oração: “A cada ano, nascem 77 milhões de 
pessoas”. Esse é um exemplo de oração inversa, pois o sujeito aparece depois. Como descobrir isso? 
Fácil! Faça a pergunta ao verbo: 

 

      Quem nasce? 77 milhões de pessoas. 
 

Nesse caso, “77 milhões de pessoas” é o sujeito da oração e todo o restante é o predicado. 
Na ordem direta da oração, o sujeito aparece antes do predicado. Ex.: 77 milhões de pessoas 

nascem a cada ano. 
Na ordem inversa, o sujeito pode aparecer depois ou no meio do predicado. 
 
 

Vamos voltar às questões 4 e 5? 
Nessas questões, os predicados das orações indicam coisas diferentes... 
 

No trecho: “Você toma banho, viaja, compra coisas, come, vai à escola e faz as mesmas coisas 
que todo mundo faz” há uma sequência de acontecimentos e os verbos são significativos, ou seja, 
são eles que apresentam a informação mais importante da oração, nesse caso, ações. Nessas 
orações, dizemos que há predicados verbais. 

Já no trecho: “A população era bem menor, e o modo de vida era muito diferente” temos a 
descrição de como algo é ou era, ou seja, estados permanentes ou momentâneos. O verbo “era”, 
nas duas situações, são verbos de ligação, ou seja, servem somente para “ligar” os sujeitos a suas 
características: “bem menor” (a população) e “muito diferente” (o modo de vida). Nessa situação, 
dizemos que há predicados nominais. 

 
Releia os trechos a seguir e diga se neles predominam predicados verbais ou predicados nominais: 
 

a) “as indústrias produzem mais, muitas poluem o ar, as águas e o solo”. 
______________________________ 
b) “Lixo, contaminação dos mares e poluição do ar e do solo não são ruins só para os humanos.” 
______________________________ 

 

Então, há predicados verbais e nominais... 
E com relação ao sujeito? Ele sempre aparece na frase? Existem diferentes tipos de sujeito? 
 

Há vários tipos de sujeito, e ele pode aparecer na frase ou não; há até mesmo frases sem 
sujeito. No momento, aprenderemos somente dois tipos de sujeito: o simples e o composto, que 
são aqueles que aparecem na oração. Os outros tipos de sujeito você aprenderá em outro 
momento, quando continuar seus estudos, OK? 

Observe as orações: 
 
 

A - “as indústrias produzem mais”. 
B - “Lixo, contaminação dos mares e poluição do ar e do solo não são ruins só para os humanos.” 
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Fazendo a pergunta aos verbos, temos: 
 
Quem produz mais? “As indústrias”. 
 

O que não é ruim somente para os seres humanos? “Lixo, contaminação dos mares e poluição do ar e do 
solo”. 

 
Na primeira oração, o sujeito possui somente um núcleo (palavra principal): indústrias. Dessa 

forma, temos um sujeito simples. 
Na segunda oração, o sujeito possui mais de um núcleo: lixo, contaminação, poluição. Nesse 

caso, temos um sujeito composto. 
 

*     *     * 
 

Agora que você já aprendeu bastante, vejamos outros textos informativos... 
 

 
UM TERÇO DOS JOVENS SE ARREPENDE DO QUE ESCREVE EM REDES SOCIAIS 

 

Você é desses que posta e vai correndo apagar antes que vejam? 
 

Desde que as redes sociais foram criadas, há pelo menos uma sensação 
negativa recorrente em uma boa parcela de usuários: o arrependimento. 
Quem nunca falou algo no calor da emoção – ou com a coragem do álcool – 
no Orkut, Twitter, Facebook e pensou, momentos mais tarde: “Putz! Não devia 
ter postado isso”? Se você faz parte desse grupo, relaxe: você não está 
sozinho. Uma pesquisa feita pelo site FindLaw.com com mil pessoas entre 18 e 
34 anos de idade mostrou que 29% deles têm medo que uma foto, comentário 
ou outro tipo de informação pessoal postada em redes sociais possa lhes comprometer na hora de buscar um 
emprego. 

De acordo com o estudo, esse temor fez com que 74% dos entrevistados eliminasse algum post no Twitter, 
Facebook, Instagram, Pinterest ou Tumblr para evitar reações negativas de futuros superiores. Entre adultos 
mais velhos, entre 35 e 64 anos de idade, o medo é bem menos presente: apenas 36% já deletaram algum 
conteúdo por essas razões. 

“O melhor é pensar que tudo o que você posta pode viver para sempre na internet e pensar bem nisso 
antes de apertar o botão Postar”, disse Stephanie Rahlfs, advogada e editora no FindLaw.com. 

 

 

(Revista SuperInteressante. Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/pesquisa-29-dos-jovens-
adultos-se-arrependem-de-posts-em-redes-sociais/. Acesso em: 30/07/2013.) 

 

Imagem disponível em: http://dableoblog.com.br/estudo-inedito-revela-o-perfil-e-as-preferencias-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/. 
Acesso em: 31/07/2013.) 

 
 

Vamos refletir sobre o texto? 
 

1) O texto “Um terço dos jovens se arrepende do que escreve em redes sociais” apresenta: 
(    ) uma notícia. 
(    ) um resultado de pesquisa. 
(    ) um  conjunto de instruções. 
 

2) Segundo o texto, por que as pessoas se arrependem de ter postado algo coisa nas redes sociais? 
 

 

 

 

 

 

http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/pesquisa-29-dos-jovens-adultos-se-arrependem-de-posts-em-redes-sociais/
http://super.abril.com.br/blogs/tendencias/pesquisa-29-dos-jovens-adultos-se-arrependem-de-posts-em-redes-sociais/
http://dableoblog.com.br/estudo-inedito-revela-o-perfil-e-as-preferencias-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/


 

 
43 

 

3) Você utiliza alguma rede social ou site de compartilhamento de fotos e/ou vídeos como o 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.? Se sim, já se arrependeu de ter postado algo? Por quê? 
 

 

 

 

 

 
 

4) O que você acha da exposição da vida das pessoas na internet? Quais as vantagens e desvantagens 
de participar de uma rede social? 
 

 

 

 

 

 
 

5) Releia o título: “Um terço dos jovens se arrepende do que escreve em redes sociais”. O termo em 
destaque é um exemplo de: 
(    ) pronome.       (    ) advérbio.       (    ) numeral. 

 

6) Reveja o trecho: “Quem nunca falou algo no calor da emoção – ou com a coragem do álcool – no 
Orkut, Twitter, Facebook [...]”. Com relação ao sentido, os substantivos em destaque podem ser 
classificados como: 
(    ) abstratos.       (    ) concretos.       (    ) coletivos. 

 

7) Com base no termo em destaque: “Putz! Não devia ter postado isso”, marque a opção correta: 
 

a) “Putz!” é um exemplo de:  (    ) oração.       (    ) frase nominal. 

b) Esse termo pertence à classe:  (    ) das interjeições.     (    ) dos verbos. (    ) dos adjetivos. 

c) Essa frase pode ser classificada como: 
(    ) declarativa.      (    ) exclamativa. (    ) interrogativa.            (    ) imperativa. 

 
8) Releia: “Entre adultos mais velhos, entre 35 e 64 anos de idade, o medo é bem menos presente”. 
Com relação à oração em destaque, classifique: 
 

a) o sujeito   (    ) simples.       (    ) composto. 

b) o predicado   (    ) verbal.                (    ) nominal. 

 

9) [...] e pensou, momentos mais tarde: “Putz! Não devia ter postado isso”? 
Nesse trecho, por que foram usadas as aspas? 
 

 

 

 

 
 

*     *     * 
 

 
Releia o trecho a seguir e observe como os dois pontos [ : ] são utilizados. Colocamos uma 

numeração após cada um deles para você identificá-los melhor: 
 



 

 
44 

 

 

 
Desde que as redes sociais foram criadas, há pelo menos uma sensação negativa recorrente em uma boa 

parcela de usuários: (1) o arrependimento. Quem nunca falou algo no calor da emoção – ou com a coragem do 
álcool – no Orkut, Twitter, Facebook e pensou, momentos mais tarde: (2) “Putz! Não devia ter postado isso”? Se 
você faz parte desse grupo, relaxe: (3) você não está sozinho. 

 
Os dois-pontos podem ser utilizados para indicar um esclarecimento, explicação, resultado ou 

resumo do que se disse, como nos exemplos 1 (o esclarecimento de qual é a tal “sensação negativa”) 
e 3 (explicação: relaxe, pois você não está sozinho). Esse sinal de pontuação também costuma ser 
usado na introdução de exemplos, notas ou observações; além disso, também pode introduzir uma 
fala, pensamento ou citação, como no exemplo 2. 
 

*     *     * 
Já revisamos algumas coisas que estudamos até aqui e vimos outras novas. Você está quase 

chegando ao fim... 
Leia mais esse texto: 

 
O QUE É DENGUE? 

 

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de 
pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos os 
continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de 
hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. 

A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus de evolução 
benigna na maioria dos casos. O seu principal transmissor é o mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em 
áreas tropicais e subtropicais. No Brasil, as condições socioambientais favoráveis à expansão do Aedes aegypti 
possibilitaram o avanço da dengue. 

O vírus causador da dengue possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um 
deles dá proteção permanente para o mesmo sorotipo, mas imunidade parcial e temporária contra os outros 
três. 

A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. A transmissão se dá pelo mosquito que, após um 
período de 10 a 14 dias contados depois de picar alguém contaminado, pode transportar o vírus da dengue 
durante toda a sua vida. O ciclo de transmissão ocorre do seguinte modo: a fêmea do mosquito deposita seus 
ovos em recipientes com água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após 
este período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas. O Aedes aegypti procria em 
velocidade prodigiosa e o mosquito da dengue adulto vive em média 45 dias. 

Os mosquitos acasalam no primeiro ou no segundo dia após se tornarem adultos. Depois, as fêmeas 
passam a se alimentar de sangue, que possui as proteínas necessárias para o desenvolvimento dos ovos. O 
indivíduo não percebe a picada do mosquito, pois não dói e nem coça no momento. 

Os sintomas mais comuns são: febre, dores no corpo (principalmente nas articulações) e dor de cabeça. 
Também podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo e, em alguns casos, sangramento, mais comum nas 
gengivas. 

Para evitar o mosquito da dengue, é preciso eliminar os focos de reprodução. Como é praticamente 
impossível eliminar o mosquito, é preciso identificar objetos que possam se transformar em criadouros desse 
inseto. Por exemplo: uma bacia no pátio de uma casa é um risco, porque, com o acúmulo da água da chuva, a 
fêmea do mosquito poderá depositar os ovos neste local. Então, o único modo é limpar e retirar tudo que possa 
acumular água e oferecer risco. Em 90% dos casos, o foco do mosquito está nas residências. 

(Adaptado. Disponível em: http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue. Acesso em: 30/07/2013.) 
Imagem disponível em: http://wsantacruz.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/Mosquito_da_Dengue_by_Lukemaciel.jpg. Acesso 

em: 31/07/2013.) 

 
 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue
http://wsantacruz.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/Mosquito_da_Dengue_by_Lukemaciel.jpg


 

 
45 

Vamos refletir sobre o texto? 
 

1) De acordo com o texto, dengue é: 
(    ) uma doença.    (    ) um mosquito.  (    ) uma pessoa infectada. 

2) Aedes aegypti, por sua vez,  é como chamamos: 
(    ) a doença. 
(    ) o mosquito transmissor da doença. 
(    ) a pessoa infectada pela doença. 

 
3) Segundo o texto, como a dengue é transmitida? 
 

 

 

 

 
 

4) Releia: “A dengue é uma doença febril aguda”. O que significa o adjetivo febril nesse trecho? 
 

 

 

 
 

5) Quais são os sintomas da doença? 
 

 

 

 

 
 

6) Como podemos ajudar a prevenir a doença? 
 

 

 

 
 

7) Qual a importância desse texto informativo? 
 

 

 

 

 
 

8) Observe os trechos a seguir. Posteriormente, diga se o predicado é verbal ou nominal: 
 

a) “A dengue [é um dos principais problemas de saúde pública no mundo]”  _________________ 

b) “20 mil [morrem em consequência da dengue]”  ________________________ 

c) “A dengue [é uma doença febril aguda]”  ________________________ 

d) “a fêmea do mosquito [deposita seus ovos em recipientes com água]”  ___________________ 

e) “as larvas [vivem na água por cerca de uma semana]”  ________________________ 

 
9) Explique o uso dos dois-pontos [ : ] nos seguintes trechos: 
 

a) “O ciclo de transmissão ocorre do seguinte modo: a fêmea do mosquito deposita seus ovos em 

recipientes com água.”  _____________________________________________________ 
 

b) “Por exemplo: uma bacia no pátio de uma casa é um risco, porque, com o acúmulo da água da 

chuva, a fêmea do mosquito poderá depositar os ovos neste local.”  ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

*     *     * 
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Releia os trechos a seguir: 
 

A – Os sintomas mais comuns são: febre, dores no corpo (principalmente nas articulações) e dor de cabeça. 
 

B – O vírus causador da dengue possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 
 
Podemos observar que, após os dois-pontos, há uma série de exemplos. A essa série de itens 

chamamos enumeração. Quando há uma enumeração, normalmente separamos os itens por vírgulas 
[ , ]. Na frase A, temos a enumeração dos sintomas da febre; na frase B, temos a enumeração dos 
sorotipos do vírus causador da doença. 

Mas esse não é o único emprego da vírgula. Apesar de parecer simples, uma vírgula mal 
colocada ou a falta dela pode prejudicar completamente a clareza de um texto, tornando-o confuso. 
Quer um exemplo de como a vírgula é importante? Leia o texto a seguir: 

 

A VÍRGULA 

A VÍRGULA PODE SER UMA PAUSA. OU NÃO. 
NÃO, ESPERE. 
NÃO ESPERE. 

A VÍRGULA PODE CRIAR HERÓIS. 
ISSO SÓ, ELE RESOLVE. 
ISSO, SÓ ELE RESOLVE. 

ELA PODE FORÇAR O QUE VOCÊ NÃO QUER. 
ACEITO, OBRIGADO. 
ACEITO OBRIGADO. 

PODE ACUSAR A PESSOA ERRADA. 
ESSE, JUIZ, É CORRUPTO. 
ESSE JUIZ É CORRUPTO. 

A VÍRGULA PODE MUDAR UMA OPINIÃO. 
NÃO QUERO LER. 
NÃO, QUERO LER. 

UMA VÍRGULA MUDA TUDO. 
 

ABI. 100 ANOS LUTANDO PARA QUE NINGUÉM MUDE 
NEM UMA VÍRGULA DA SUA INFORMAÇÃO. 

 

(Revista Veja. 9/4/2008. p.99) 

 
 

No entanto, é importante acabar com a lenda de que o uso da vírgula está relacionado somente 
à respiração. Se assim fosse, cada um iria usar a vírgula de um jeito, concorda? Uns falam mais 
rápido, outros com mais pausas... Na verdade, o emprego da vírgula depende da estrutura sintática 
da oração. 

Se a oração está em ordem direta, isto é, sem inversões ou intercalações, o uso da vírgula é, de 
modo geral, desnecessário. Quando há inversões, a vírgula às vezes torna-se necessária. A vírgula 
também pode ser usada para separar explicações, orações e algumas conjunções e locuções 
conjuntivas. 

 
No texto também podemos observar o ponto final [ . ] e os parênteses [ ( ) ]. O ponto final serve 

para finalizar uma frase declarativa ou imperativa (lembre-se de que a frase imperativa também 
pode terminar em exclamação); os parênteses servem para separar uma explicação ou informação 
adicional. Veja: 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem 
anualmente, em mais de 100 países, de todos os continentes, exceto a Europa  . 
 

Os sintomas mais comuns são: febre, dores no corpo (principalmente nas articulações) e dor de cabeça  . 
 

 

*     *     * 
 

Além dos artigos e reportagens que lemos, há um gênero informativo muito importante: a 
notícia. 

 
Leia o texto a seguir: 
 
 
Sabemos que todo gênero textual tem uma função comunicativa. Em se tratando da notícia, qual seria a 

intenção por ela pretendida? Certamente, a de nos informar sobre uma determinada ocorrência. Trata-se de 
um texto bastante recorrente nos meios de comunicação de uma forma geral, seja impressa em jornais ou 
revistas, divulgada pela Internet ou retratada pela televisão. 

Em virtude de a notícia compor a categoria preconizada pelo ambiente jornalístico, caracteriza-se como 
uma narrativa técnica. Tal atribuição está condicionada principalmente à natureza linguística, pois diferente da 
linguagem literária, que, via de regra, revela traços de intensa subjetividade, a imparcialidade neste âmbito é a 
palavra de ordem. 

Assim sendo, como a notícia pauta-se por relatar fatos condicionados ao interesse do público em geral, a 
linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de quaisquer possibilidades que 
porventura tenderem a ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor. 

 

(Adaptado. Disponível em: http://www.portugues.com.br/redacao/anoticiaumgenerotextualcunhojornalistico.html. Acesso 
em: 30/07/2013.) 

 
 
 

E qual a diferença entre uma reportagem e uma notícia? 
 
 

A reportagem precisa ir além de uma simples notificação, fato representado pela notícia. Ela é 
resultante de inúmeras relações de causa e efeito, questionamentos, comparações entre pontos de 
vista diferentes, dados estatísticos, dentre outros pressupostos. [...] É importante ressaltarmos 
também sobre como se materializa o tema proferido pela reportagem, podendo este ser narrado de 
forma expositiva – na qual o repórter se atém à apresentação simples e objetiva dos fatos; 
interpretativa – modalidade em que se estabelece conexão com acontecimentos já decorridos; e a 
opinativa – em que há um propósito de convencer o interlocutor acerca de uma determinada 
opinião. 
 

(Adaptado. Disponível em: http://www.portugues.com.br/redacao/anoticiaumgenerotextualcunhojornalistico.html. Acesso 
em: 30/07/2013.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portugues.com.br/redacao/anoticiaumgenerotextualcunhojornalistico.html
http://www.portugues.com.br/redacao/anoticiaumgenerotextualcunhojornalistico.html
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Vejamos, então, um exemplo de notícia: 
 

ESA publica novas evidências da presença de água em Marte 
 

01 de Agosto de 2013•10h40• atualizado às 10h52 
 

Cratera em Marte revela mais evidências de que havia água no planeta vermelho 
 

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) divulgou nesta quinta-feira novas imagens de uma 
cratera de Marte na qual se observam mais evidências de uma presença anterior de água no planeta vermelho. 

As fotografias foram tiradas em janeiro pela sonda europeia Mars Express, em funcionamento desde 
2003, e mostram o que foram as áreas montanhosas de Marte, uma região alguns graus ao sul do equador do 
planeta. 

Nas fotografias se distingue uma cratera de 34 quilômetros de diâmetro com vários blocos de pedra que, 
segundo a ESA, se formaram com a sedimentação de partículas dissolvidas em água depois de uma inundação, 
deixando assim uma forma "caótica". 

Outras evidências da presença de líquido nesta região são a marca de um pequeno e sinuoso rio, assim 
como vários deslizamentos de terra que poderiam ter sido formados pela presença de água que teria debilitado 
as paredes da cratera. 

No entanto, não apenas a água teria intervindo na orografia desta região, mas também erupções 
vulcânicas, como demonstram as cinzas que cobrem a parte esquerda da cratera. 

 

(Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/espaco/esa-publica-novas-evidencias-da-presenca-de-agua-em-
marte,e43f5bd106430410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html. Acesso em: 01/08/2013.) 

 
Quais são as partes de uma notícia? 
 

Leia o texto a seguir e observe os itens na notícia da página anterior: 

 
De modo a aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos quanto aos aspectos inerentes ao gênero 

em foco, enfatizaremos sobre seus elementos constituintes: 
 

 Manchete ou título principal – Geralmente apresenta-se grafado de forma bem evidente, com 
vistas a despertar a atenção do leitor. 
 Título auxiliar – Funciona como um complemento do principal, acrescentando-lhe algumas 
informações, de modo a torná-lo ainda mais atrativo. 
 Lide (do inglês lead) - Corresponde ao primeiro parágraf, e normalmente sintetiza os traços 
peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes 
indagações: Quem? Onde? O que? Como? Quando? Por quê? 
 Corpo da notícia – Relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma 
forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. 

 

(Disponível em: http://www.portugues.com.br/redacao/anoticiaumgenerotextualcunhojornalistico.html. Acesso em: 30/07/2013.) 
 

 
 
 

                         Agora é sua vez... 
 

 
 
 
 
 

(Fonte da imagem: http://media.uccdn.com/pt/images/2/7/3/img_como_escrever_uma_carta_para_pedir_uma_reuniao_372_orig.jpg. 
Acesso em: 23/07/2013.) 

 
 

http://noticias.terra.com.br/ciencia/espaco/esa-publica-novas-evidencias-da-presenca-de-agua-em-marte,e43f5bd106430410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/espaco/esa-publica-novas-evidencias-da-presenca-de-agua-em-marte,e43f5bd106430410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://www.portugues.com.br/redacao/anoticiaumgenerotextualcunhojornalistico.html
http://media.uccdn.com/pt/images/2/7/3/img_como_escrever_uma_carta_para_pedir_uma_reuniao_372_orig.jpg
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Você agora vai escrever uma notícia. 
 

 Pense em um fato que aconteceu recentemente em seu bairro, sua 
cidade ou seu estado. 

 Não se esqueça que, ao dar uma notícia, você deve dizer quando, onde, 
com quem, como e por que o fato ocorreu. 

 Uma notícia é uma narração ordenada, objetiva e clara de fatos 
recentes ou de situações, com interesse público, sem comentários nem 
apreciações. 

 O título da notícia deve resumir a notícia no menor número possível de 
palavras. 

 

(Fonte da imagem: http://1.bp.blogspot.com/_AIIckDNdftI/TKuzgSV0bzI/AAAAAAAAAZc/ibL-DE2g5Is/s1600/news02.gif. Acesso em: 
23/07/2013.) 

 

E então, mão à obra? Comece pensando nas seguintes informações: 
 

 

Título: _____________________________________________________________________________ 
Tema: _____________________________________________________________________________ 
Acontecimento/fato: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Com quem aconteceu? _______________________________________________________________ 
Quando aconteceu? _________________________________________________________________ 
Onde aconteceu? ___________________________________________________________________ 
Por que aconteceu? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Como aconteceu? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Agora, faça um rascunho da sua notícia em uma folha de papel. 
Depois, releia a notícia criada com atenção, acerte os detalhes, veja se há alguma coisa a ser 

trocada ou consertada. 
Passe a limpo sua notícia no espaço abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_AIIckDNdftI/TKuzgSV0bzI/AAAAAAAAAZc/ibL-DE2g5Is/s1600/news02.gif
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Resumindo... 
 

Nesta última unidade, vimos que a leitura pode ser fonte de informação. Há vários textos 
informativos, entre eles a reportagem e a notícia. Aprendemos também como pode se estruturar 

uma oração e refletimos sobre a função de outros sinais de pontuação. 
E assim terminamos esta etapa... 

 
 

Parabéns! Você chegou ao fim desta etapa de estudo 
de Língua Portuguesa! 
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RESPOSTAS SUGERIDAS 
 

Unidade 1 – A Linguagem Humana 
 

 

Você consegue identificar o tipo de linguagem que geralmente é utilizada nos seguintes textos? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) uma pintura:    b) uma história em quadrinhos:                   c) uma carta: 
linguagem não verbal               linguagem mista (verbal e não verbal)          linguagem verbal 

 

Vamos nos exercitar um pouco? 
Observe o texto a seguir e reflita sobre as questões propostas: 
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Quadrinho de Quino. In: CEREJA & MAGALHÃES. Gramática: texto, reflexão e uso. São Paulo: Atual, 1998. p. 7. 

1.  Os quadrinhos nos mostram um homem chegando a uma cidade. Observe e responda: 
 

a) Esse homem é um turista. Que detalhes comprovam essa afirmação? 
Ele está chegando num trem, suas roupas são diferentes das usadas pelas pessoas do local, ele 
carrega uma câmera, uma mala... 
 
b) Em que região do mundo provavelmente se localiza a cidade onde ele chega? Como sabemos 
disso? 
Provavelmente se localiza num país árabe. Sabemos isso ao observar o modo como as pessoas se 
vestem, os utensílios vendidos nas lojas, as construções do local. 
 

2. No 2º quadrinho, um velhinho faz um gesto ao turista e, ao mesmo tempo, lhe diz alguma coisa. 
Como o turista entendeu as palavras do velhinho? 
Ele achou que era um cumprimento, uma saudação. 
 
3. Ao observar a expressão do rosto e do corpo do recepcionista do hotel, o que, em sua opinião, 
significam os sinais contidos nos balões? 
Parece ser um xingamento, uma ofensa. 
 
4. Em que consiste o humor do quadrinho? 
A mesma palavra é usada pelas pessoas quando ele chega à cidade; as pessoas sorriem e tiram o 
chapéu para ele. Por não conhecer o código, o turista acha que é um cumprimento. No final, o 
recepcionista do hotel martela o dedo e diz a mesma palavra. O turista, então, acha que as pessoas 
estavam debochando dele ao cumprimentá-lo. 
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5. Que tipo de linguagem tivemos de observar para interpretar esse quadrinho, a verbal ou a não 
verbal? 
A linguagem não verbal, pois não conhecemos a escrita árabe. 

 

Continuando... 
 

Você costuma frequentar esses ambientes virtuais? Então, poderia nos dar exemplos de 
abreviações ou escritas próprias desse tipo de interação? Escreva-os no quadro abaixo: 

 
Para uma maior velocidade da escrita, abreviações, aglutinações e substituições são bastante 
recorrentes. Além disso, como não há gestos, as pessoas utilizam outros recursos para expressar a 
emoção. Alguns exemplos de escritas próprias da internet são (os alunos não precisam dar a 
explicação, só citar os exemplos): 

 Sons das letras iniciais das palavras associados a símbolos matemáticos: D+; 

 Escrita consonântica: bjs [beijos], tb [também], td [tudo], mt; 

 Expressões reduzidas a três letras: fds [fim de semana]; 

 A letra K substituindo o dígrafo QU: akeli, aki, eskeceraum, daki; 

 Subtração de vogais mediais: qm [quem], qnd [quando], tbm [também]; 

 uso de emoticons, símbolos, interjeições e onomatopeias; 

 letras maiúsculas simulam gritos, eco (“FabianAAAAAAAAAA”; “ME POUPE!”); 

 há uma frequente sonorização dos elementos (“naum”, “paum”, “entaum”), substituindo a 
acentuação (eh por é); 

 ausência de maiúscula em início de frases e de nomes próprios (“adriana", ”fabiano”). 
 
 
Para distrair um pouquinho, que tal encontrar o nome de alguns gêneros textuais neste caça-

palavras? 
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RESPOSTAS SUGERIDAS 

 
Unidade 2 – Contando e Ouvindo Histórias 

 
 

Texto: A moça tecelã 
 

1) Numa primeira parte, o narrador conta como era o dia a dia da moça tecelã. Até que parágrafo vai 
essa primeira parte? 
Até o 8º parágrafo, que diz: “Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer” 

 

2) Responda sobre a primeira parte: 
a) Qual era a sua primeira atividade no tear? Que tipo de linha usava então? 
Para começar o dia, ela tecia a claridade da manhã no horizonte; usava linha clara, num delicado 
traço cor da luz. 

 

b) Quando ela usava os "grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo"? Para quê? 
A moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo quando o sol era 
forte demais, e no jardim as pétalas pendiam. Ela fazia isso para trazer a penumbra das nuvens. 
 

c) Para que serviam os "belos fios dourados" de que fala o quinto parágrafo? 
Quando por muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, a 
moça tecia com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. 
 

d) O sétimo parágrafo fala da maneira como ela cuidava de três de suas necessidades básicas 
como ser humano. Releia o parágrafo e depois diga quais são essas necessidades básicas e como 
ela fazia para satisfazê-las. 
As três necessidades eram: a fome, a sede e o sono. Na hora da fome, tecia um lindo peixe; se a 
sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete; à noite, depois de lançar seu fio 
de escuridão, dormia tranquila. 

 
3) Na segunda parte, temos a moça tecelã voltada mais para as preocupações de seu mundo interior. 

a) Em que parágrafo começa a segunda parte? De que preocupação ela fala inicialmente? 
A segunda parte começa no 9º parágrafo. Essa parte fala da preocupação com a solidão: “Mas 
tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez 
pensou em como seria bom ter um marido ao lado”. 
 

b) A preocupação de que fala a pergunta anterior transformou-se num conflito demorado ou teve 
uma solução rápida? Explique sua resposta. 
Teve uma solução rápida, pois ela não esperou o dia seguinte e logo “começou a entremear no 
tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia”. Aos poucos, seu desejo foi aparecendo: 
“chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado”. 
 

c) Ela estava feliz com a solução que deu ao seu anseio interior? Explique sua resposta. 
Sim, pelo menos no início. O texto diz: “Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos 
lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum 
tempo”. 
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4) Atente para o parágrafo 13. Você concorda que esse parágrafo mostra que o homem por ela 
tecido em vez de ser sua felicidade, veio para ser o pesadelo de sua vida? Explique sua resposta. 
Sim. O parágrafo diz que ela foi feliz somente durante algum tempo, pois o homem tinha 
“descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe 
dar”. 
 
5) Do parágrafo 14 ao 19, temos a moça tecelã tecendo "os caprichos do marido". 

a) Qual foi o primeiro capricho? Com que lãs foi tecido? 
O primeiro capricho foi uma casa melhor. A casa foi tecida com as mais belas lãs cor de tijolo e 
fios verdes para os batentes. 
 

b) O segundo capricho exigiu dela um esforço bem maior. Fale, resumidamente, desse novo 
capricho. 
A casa não pareceu suficiente ao homem e o segundo capricho foi um palácio de pedra com 
arremates em prata. A moça levou dias e dias, semanas e meses, tecendo tetos e portas, e pátios 
e escadas, e salas e poços, tanto que não tinha tempo para chamar o sol, nem arrematar o dia. 
 

c) Transcreva o parágrafo em que o narrador mostra que o tédio acabou tomando conta de sua 
vida e, deste momento em diante, veio a resolução da moça tecelã de dar uma nova virada em 
sua vida. 
É o 21º parágrafo: “E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior 
que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar 
sozinha de novo”. 
 

 
7) Qual foi a solução dada pela moça tecelã ao seu conflito? 
Ela segurou a lançadeira ao contrário e começou a desfazer seu tecido; desteceu o marido e tudo o 
que ele tinha exigido. 
 
8) O ato de destecer o marido termina quando a madrugada está chegando ao fim e o dia está para 
raiar. O que sugere, então, o último parágrafo? 
A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura, acordou, e, espantado, olhou em volta. 
Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés 
desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o 
emplumado chapéu. 
Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi passando-a devagar 
entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. 
 
9) Esse conto dialoga com os contos de fadas antigos (castelos, estrebarias, bordados fantásticos, 
príncipes com chapéus de pluma), mas apresenta um final diferente e atual. Comente essa 
afirmação, analisando o que possivelmente tenha motivado essa mudança. 
Nos contos de fadas antigos, a princesa só é feliz quando encontra seu príncipe encantado e casa-se 
com ele, sendo submissa ao marido; tanto que esses contos normalmente terminam em: “E viveram  
felizes para sempre”.  O conto de Marina Colassanti, por meio da figura do ato de tear, mostra uma 
situação social moderna, questionando o papel da mulher na sociedade e desconstruindo a ideia de 
que a dedicação ao matrimônio, aos filhos e ao lar seja a única “fonte da felicidade”. 
 

*     *     * 
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Após ler e entender o conto “A Moça Tecelã”, vamos refletir sobre alguns aspectos da língua 
empregada nele? 

 
Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, 

enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. 
Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. 

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios 
cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que 

em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

 
Voltemos ao trecho. Observe as palavras destacadas. Primeiramente, você vai dividir essas 

palavras pelos critérios semântico e morfológico, ou seja, pelo seu sentido e sua forma. 
Escreva cada palavra no lugar adequado da tabela abaixo: 

 

Palavras que dão nomes às 
coisas e podem estar no 

masculino ou feminino, no 
singular ou no plural, no 

aumentativo ou diminutivo 

Palavras que dão características 
a outras palavras e se 

assemelham a elas quanto à 
forma (singular ou plural, 
masculino ou feminino) 

Palavras que indicam processo, 
ação ou estado e localiza-os no 

tempo 

“Linha” “clara” “começar” 

“Claridade” “Delicado” “passando” 

“lãs” “vivas” “tecendo” 

“Tapete” “quentes” “acabava” 

“sol” “longo” “era” 

“pétalas” “forte” “pendiam” 

“fios” “grossos” “colocava” 

“algodão” “cinzentos” “rebordava” 

“chuva” “felpudo” “vinha” 

“janela” “longos”  
 

 
SUBSTANTIVOS 

Escreva abaixo dez coisas que você acha que não podem faltar em uma boa história: 
 

Resposta pessoal. Podem aparecer palavras como: castelos, princesas, príncipes, animais, flores, 

amor, amizade, aventura, mistérios, etc. 

 
 

Provavelmente você usou substantivos para responder: castelos? princesas? príncipes? animais? 
flores? amor? amizade? aventura? mistérios? Todas essas palavras são substantivos. 
 

 
ADJETIVOS 

 
Se você fosse se descrever, quais adjetivos usaria? 
 

Resposta pessoal. A pessoa pode dizer: alta, baixa, magra, bonita, inteligente, etc. 
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Agora, escreva abaixo um pequeno trecho descrevendo como você é, utilizando os adjetivos que 
listou acima: 

 

Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 
 
 

Vamos nos exercitar um pouco? 
 

Texto: O leão e o rato 
 

1- Que personagens fazem parte da história? 
O leão e o rato 
 
2- Esse texto é uma fábula. Qual o tema das fábulas? 
(    ) Apresentar informações científicas sobre a vida dos animais. 
( X ) Falar sobre certas atitudes humanas e dar um ensinamento. 
(    ) Propor solução de enigmas, crimes ou mistérios. 
 
3- Para cumprir essa finalidade, os animais agem como seres humanos. Que ações na fábula lida se 
assemelham ao jeito de os seres humanos se comportarem? 
(    ) O fato de dormirem e se alimentarem. 
(    ) O fato de serem capturados por caçadores. 
( X ) O fato de conversarem, pedirem ajuda e prestarem atitudes solidárias. 
 
4- Marque as características das fábulas:  (mais de uma resposta) 
(    ) Os textos são longos. 
( X ) Os textos são curtos. 
( X ) Os títulos trazem normalmente os nomes dos animais, personagens das fábulas. 
(   ) Em todas elas, os personagens são objetos inanimados, como pedra, mesa, cadeira, com atitudes 

humanas. 
( X ) Geralmente, os personagens são animais com atitudes humanas. 
 
5- Relacione, de acordo com a história: 
 

( A ) Situação-problema vivida pelo rato. 
( B ) Situação-problema vivida pelo leão. 
( C ) Solução do conflito. 
 
( B ) Ele está preso em uma armadilha e precisa de ajuda para sair dela. 
( A ) Ele cai nas garras do leão e precisa escapar de ser devorado. 
( C ) O leão deixa que o rato fique livre e, quando precisa de ajuda, recebe os favores do rato. 
 

6- Transcreva da fábula o trecho que corresponde à lição, ao ensinamento dado ao leitor: 
“Quando a sorte muda, os mais fortes têm necessidade dos mais fracos”. 
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7- As palavras leão e rato são exemplos de: 
( X ) substantivos   (     ) adjetivos   (     ) verbos 
 
8- Os verbos acordou, pegou, ouviu e roeu indicam ações. Esses verbos estão no tempo: 
(     ) presente   ( X ) passado ou pretérito  (     ) futuro 
 
9- No texto, podemos ler que, no início o rato foi passear sobre um leão adormecido. O leão não 
devorou o rato, que prometeu ser-lhe útil um dia. No fim lemos que o leão foi salvo pelo rato 
agradecido. Podemos dizer que as palavras “adormecido” e “agradecido” são exemplos de: 
(     ) substantivos   (  X ) adjetivos   (     ) verbos 
 

Continuando... 
 

Você consegue identificar que palavras os pronomes destacados estão substituindo? 
 

d) E o leão, achando aquilo engraçado, soltou-o.  – o rato 
e) Ele fora capturado por caçadores que o amarraram a uma árvore. - o leão 
f) O rato o ouviu gemer, foi até lá, roeu as cordas e o libertou. - o leão 

 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
O aluno deve criar uma fábula a partir de um provérbio popular, que deve ser usado como lição de 
moral. 
Verificar se a história contém: 
 

 lição de moral ou um ensinamento; 
 animais que representam/apresentam características tipicamente humanas; 
 narrativa curta: uma situação-problema e um desfecho (final) para essa situação. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
59 

 
RESPOSTAS SUGERIDAS 

 
Unidade 3 – Leitura e Diversão 

 
 

 

Texto: Tirinha do Calvin. 
 

1) O que Calvin está fazendo? 

Está preparando uma receita de panquecas. 
 

2) Como Haroldo o está ajudando? 

Haroldo está lendo a receita na caixa enquanto o Calvin a prepara. 
 

3) No segundo quadrinho,  o tigre diz que a receita dá para vinte panquecas e que aí “vão ser dez 
para cada um”. Que conta ele fez? 

Dividiu a quantidade de panquecas que seriam feitas (20) pelos dois que as comerão (ele e Calvin). 
 

4) Haroldo diz que a receita dá para vinte panquecas. De que Calvin se deu conta nesse momento? 

Ele percebeu que daria muito trabalho preparar 20 panquecas. 
 

5) Que ideia ele teve para resolver o problema? 

Resolveu preparar somente uma grande e dividir no meio para ter menos trabalho. 
 

6) Você acha que a receita do Calvin dará certo? Por quê? 

Provavelmente não, pois a quantidade influencia no resultado final. Ao fazer somente uma grande, 

ele não está seguindo as instruções da receita adequadamente. 
 

 
 

Texto: Tirinha da Meg 
 

1. Na tira, a personagem Meg e seu amigo participam de uma brincadeira. Que brincadeira é essa? 

Eles apostam corrida até o ponto do ônibus da escola. 
 
 

2. Nos dois primeiros quadrinhos, Meg diz os segundos que eles devem esperar para iniciar a corrida. 
 

a) Quantos segundos ela contará para começar a corrida? 

Três segundos 
 
 

b) Essa palavra indica quantidade. Por isso, podemos dizer que é um exemplo de numeral: 
(  X ) cardinal.     (     ) ordinal.                   (     ) multiplicativo.      (     ) fracionário. 
 
3. No 4º quadrinho, o amigo de Meg comemora a vitória. 
 

a) O que expressa a palavra “UHUU!!”? 
(     ) cansaço.     (     ) reclamação.           (  X ) comemoração.       (     ) vaia. 
b) O menino diz que ele chegou primeiro. Essa palavra indica ordem. Por isso, podemos dizer que é 

um exemplo de numeral: 
(     ) cardinal.     (  X ) ordinal.                   (     ) multiplicativo.      (     ) fracionário. 
 
4. Observe o último quadrinho e responda: O garoto foi, na verdade, o vencedor da corrida? Por 
quê? 
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Indica entonação de pergunta, questionamento. 

Indica um corte na frase, uma ideia que não foi 
diretamente expressa ou algo que terá continuação. 

Exprime de forma intensa um sentimento, uma emoção, 
uma sensação ou uma ordem. 

Não, porque a menina não estava realmente apostando corrida, mas sim “pregando uma peça” no 

colega. 
 

5. No 1º quadrinho, aparece a palavra UM. Analisando a situação, essa palavra é artigo ou numeral? 
Por quê? 

É numeral, pois a menina está contando. 

 
 

Continuando... 
 

Ao reler o trecho, você consegue identificar para que servem cada um desses sinais? Ligue 
corretamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Texto: Tirinha do Cascão e Pinóquio 
 

1. A tirinha acima contém duas personagens famosas por suas características peculiares. Você 
conhece o Cascão? E o Pinóquio? Se não os conhece, faça uma pesquisa na internet antes de 
responder as perguntas a seguir. 
 

d) Qual a característica principal do Cascão? 

Ele não gosta de tomar banho. 
 

e) E qual a característica do Pinóquio? 

Ele mente muito e, quando mente, o nariz dele cresce. 
 

f) Pensando nessas informações, em que consiste o humor da tira? Por que ela é engraçada? 

O Cascão pede ao Pinóquio para contar mais uma mentira para que nariz dele cresça e faça 

uma ponte para que ele atravesse o rio sem se molhar. 
 
 

2. Você pode encontrar no texto um exemplo de frase nominal? Por favor! 
 
3. A frase “Conta só mais uma mentira!” é um exemplo de oração. Apesar de ela terminar com ponto 
de exclamação, podemos dizer que é um exemplo de frase: 
(     ) afirmativa   (     ) interrogativa  (  X ) imperativa 

 
 
 

! 
? 
... 



 

 
61 

 
Texto: Tirinha do Manolito 

 
 
 

Observe a tirinha a seguir... 
 

 
 

(http://clubedamafalda.blogspot.com.br/. Acesso em: 25/07/2013.) 
 

O menino da tirinha chama-se Manolito. Leia suas características: 
 

Manolito é filho de um comerciante, mais preocupado com os negócios e dinheiro do que com outra 
coisa. É um estudante que tira notas baixas (menos em matemática, por causa das contas que aprende no 
mercado do pai). Apenas pensa no lucro do armazém de seu pai. Também adora inflações dos preços, pois 
assim acha que está lucrando. 

(Adaptado. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mafalda#Personagens. Acesso em: 26/07/2013) 

 
Ao saber dessas informações, podemos entender melhor a tira. No último quadrinho, podemos 

reparar a cara de insatisfeita da cliente. O que Manolito tentou fazer? 

Ele tentou vender um salame estragado à cliente. 
 

 

Ele tenta se justificar. Mas você acha que ele agiu corretamente? Por quê? 

Não, pois  ele  visou  somente  o  lucro  e  não  pensou  na  saúde  da  cliente,  nem  no  direito  do 

consumidor. Ele não quis perder a mercadoria estragada. 
 

Que relação pode ser estabelecida entre esse texto e a tirinha da Joaninha com o Meleca? 

Todas as duas tirinhas falam  da  visão  de  lucro do  comércio.   A tirinha de  Joaninha  aborda  os 

comerciais de TV, que nem sempre são sinceros com relação ao produto que anunciam e às vezes 

exageram. 
 

 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
Ao completar os balões, o aluno deve fazê-lo de forma que a conversa esteja relacionada àquilo que 
é expresso nas imagens. 

 

 
 
 
 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/
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RESPOSTAS SUGERIDAS 

 
Unidade 4 – Leitura e Informação 

 
 

Texto: De olho no meio ambiente 
 

1) Esse é um exemplo de texto informativo. Qual o assunto dele? 
 

A preservação do meio ambiente. 
 

2) Releia a frase: “E a gente pode não perceber, mas todas essas ações causam impacto na natureza.” 
(linhas 2-3).  A expressão essas ações retoma uma informação anterior. Que ações são essas? 
 

As ações são: tomar banho, viajar, comprar coisas, comer, ir à escola e fazer as mesmas coisas que 

quase todo mundo faz. 
 

3) O autor do texto afirma que, por alguma razão, o homem tomou consciência de que suas ações 
prejudicavam a natureza. Qual o trecho que aponta essa razão? 
 

(     ) “Antigamente, as pessoas não tinham consciência de que suas ações afetavam a vida de outros seres.” 
( X ) “Graças aos avanços da ciência, pouco a pouco, o homem foi percebendo que causava desequilíbrio no 

ambiente e descobrindo quanto isso era grave.” 
(     ) “Mas foi só no século 20 que o assunto passou a ser mais discutido.” 

 

4) Releia: “Você toma banho, viaja, compra coisas, come, vai à escola e faz as mesmas coisas que 
todo mundo faz” (linhas 01-02).  Podemos dizer que no trecho predomina: 
 

( X  ) uma sequência de acontecimentos; verbos de ação. 
(     ) a descrição de como algo é ou era; estados permanentes ou momentâneos. 

 
5) Já no trecho: “A população era bem menor, e o modo de vida era muito diferente” (linhas 5-6).  
Podemos dizer que no trecho predomina: 
 

(     ) uma sequência de acontecimentos; verbos de ação. 
( X  ) a descrição de como algo é ou era; estados permanentes ou momentâneos. 

 
 
Mas... Como se estrutura uma informação? Vamos refletir um pouco? 

 
Circule os sujeitos e sublinhe os predicados das seguintes orações: 
 

a) “todas essas ações causam impacto na natureza” 

b) “suas ações afetavam a vida de outros seres” 

c) “o modo de vida era muito diferente” 

d) “as indústrias produzem mais” 

 
 

Vamos voltar às questões 4 e 5? 
 

Releia os trechos a seguir e diga se neles predominam predicados verbais ou predicados nominais: 
 

a) “as indústrias produzem mais, muitas poluem o ar, as águas e o solo”. 
- Predicados verbais 
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b) “Lixo, contaminação dos mares e poluição do ar e do solo não são ruins só para os humanos.” 
- Predicado nominal 
 

Texto: UM TERÇO DOS JOVENS SE ARREPENDE DO QUE ESCREVE EM REDES SOCIAIS 
 
1) O texto “Um terço dos jovens se arrepende do que escreve em redes sociais” apresenta: 

(    ) uma notícia. 
( X ) um resultado de pesquisa. 
(    ) um  conjunto de instruções. 
 

2) Segundo o texto, por que as pessoas se arrependem de ter postado algo coisa nas redes sociais? 
 

 

Porque as pessoas às vezes falam algo no calor da emoção – ou com a coragem do álcool – nas 

redes sociais e só depois percebem que falaram algo que não deviam e que pode prejudicá-las. 
 

3) Você utiliza alguma rede social ou site de compartilhamento de fotos e/ou vídeos como o 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.? Se sim, já se arrependeu de ter postado algo? Por quê? 
 

 

Resposta pessoal. 
 

4) Você acha da exposição da vida das pessoas na internet? Quais as vantagens e desvantagens de 
participar de uma rede social? 
 

 

Resposta pessoal. Algumas vantagens e desvantagens podem ser citadas pelos alunos: 

 Vantagens: estar em contato com os amigos, saber das novidades, etc. 

 Desvantagens: exposição excessiva, diminuição dos relacionamentos face a face, etc. 
 

5) Releia o título: “Um terço dos jovens se arrepende do que escreve em redes sociais”. O termo em 
destaque é um exemplo de: 
(    ) pronome       (    ) advérbio       (  X ) numeral 

 

6) Reveja o trecho: “Quem nunca falou algo no calor da emoção – ou com a coragem do álcool – no 
Orkut, Twitter, Facebook [...]”. Com relação ao sentido, os substantivos em destaque podem ser 
classificados como: 
(  X ) abstratos.       (    ) concretos.       (    ) coletivos. 

 

7) Com base no termo em destaque: “Putz! Não devia ter postado isso”, marque a opção correta: 
 

a) “Putz!” é um exemplo de:  (    ) oração.       (  X ) frase nominal. 

b) Esse termo pertence à classe:  (  X ) das interjeições.     (    ) dos verbos. (    ) dos adjetivos. 

c) Essa frase pode ser classificada como: 
(    ) declarativa.      (  X ) exclamativa. (    ) interrogativa.            (    ) imperativa. 

 
8) Releia: “Entre adultos mais velhos, entre 35 e 64 anos de idade, o medo é bem menos presente”. 
Com relação à oração em destaque, classifique: 
 

a) o sujeito   (  X ) simples.       (    ) composto. 

b) o predicado   (    ) verbal.                (  X ) nominal. 

 

9) [...] e pensou, momentos mais tarde: “Putz! Não devia ter postado isso”? 
Nesse trecho, por que foram usadas as aspas? 
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Porque expressa um pensamento da pessoa que teria postado algo e depois se arrependeu. 

 
 

*     *     * 
 
 

Texto: O QUE É DENGUE? 
 

1) De acordo com o texto, dengue é: 
(  X ) uma doença.    (    ) um mosquito.  (    ) uma pessoa infectada. 

 
2) Aedes aegypti, por sua vez,  é como chamamos: 

(    ) a doença. 
(  X ) o mosquito transmissor da doença. 
(    ) a pessoa infectada pela doença. 

 
3) Segundo o texto, como a dengue é transmitida? 
 

 

O seu principal transmissor é o mosquito Aedes aegypti que,   após  um  período  de  10  a  14  dias 

contados depois de picar alguém contaminado, pode transportar o vírus da dengue durante toda a 

sua vida. 
 

4) Releia: “A dengue é uma doença febril aguda”. O que significa o adjetivo febril nesse trecho? 
 

 

Febril quer dizer que causa febre. 
 

5) Quais são os sintomas da doença? 
 

 

Os sintomas mais comuns são: febre,  dores no corpo  (principalmente nas articulações)  e  dor  de 

cabeça. Também podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo e, em alguns casos, sangramento, 

mais comum nas gengivas. 
 

6) Como podemos ajudar a prevenir a doença? 
 

 

Evitando o mosquito da dengue, eliminando os focos de reprodução. 
 

7) Qual a importância desse texto informativo? 
 

 

Informar as pessoas sobre a dengue, para que possam se prevenir e reconhecê-la. 
 
 

8) Observe os trechos a seguir. Em seguida, diga se o predicado é verbal ou nominal: 
 

f) “A dengue [é um dos principais problemas de saúde pública no mundo]”  nominal 

g) “20 mil [morrem em consequência da dengue]”  verbal 

h) “A dengue [é uma doença febril aguda]”  nominal 

i) “a fêmea do mosquito [deposita seus ovos em recipientes com água]”  verbal 

j) “as larvas [vivem na água por cerca de uma semana]”  verbal 
 
 
9) Explique o uso dos dois-pontos [ : ] nos seguintes trechos: 
 
 

c) “O ciclo de transmissão ocorre do seguinte modo: a fêmea do mosquito deposita seus ovos em 

recipientes com água.”  introduzir a explicação de como ocorre o ciclo de transmissão. 
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d) “Por exemplo: uma bacia no pátio de uma casa é um risco, porque, com o acúmulo da água da 

chuva, a fêmea do mosquito poderá depositar os ovos neste local.”  introduzir um exemplo. 
 

 

*     *     * 
 

 
 

Agora é sua vez... 
 

 

E então, mão à obra? Comece pensando nas seguintes informações: 
 

O aluno deve preencher o quadro de acordo com a situação que pretende informar na notícia. 
 

 

Título: _____________________________________________________________________________ 
Tema: _____________________________________________________________________________ 
Acontecimento/fato: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Com quem aconteceu? _______________________________________________________________ 
Quando aconteceu? _________________________________________________________________ 
Onde aconteceu? ___________________________________________________________________ 
Por que aconteceu? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Como aconteceu? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
O aluno deve criar a notícia baseando-se nas informações que preencheu anteriormente no quadro, 
de forma que fique um texto coeso e coerente. 
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Diretoria do Ensino Fundamental 
Coordenação de 3º e 4º ciclos 
Niterói, _____ de _________________ de __________. 
Aluno(a): ________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO 

Unidade 1 – A Linguagem Humana 
 

    TEXTO 1: 

1. Observe os quadrinhos atentamente e responda às questões a seguir: 
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a) (0,5) Um extraterrestre aterrissa numa cidade grande da Terra, caminha entre os humanos. Sua 
expressão no 3º quadrinho (1º da 2ª linha) revela que ele está: 
 

(     ) assustado. 
(     ) preocupado. 
(     ) com vontade de ir ao banheiro. 
(     ) triste porque ninguém falou com ele. 
 
b) (0,5) Que código foi utilizado para transmitir essa mensagem? 
 

(     ) Palavra falada. 
(     ) Palavra escrita. 
(     ) Emissão de sons. 
(     ) Expressões faciais e gestuais. 
 
c) (0,5) No 4º quadrinho, o rosto do guarda e o jeito como ele coloca as mãos na cintura revela que 
ele reprova a atitude do extraterrestre. Observe o 5º quadrinho e marque qual a mensagem que o 
guarda tentou transmitir: 
 

(     ) Você não pode “fazer xixi” aqui. 
(     ) Você deve voltar para seu planeta. 
(     ) Você não pode atravessar a rua aqui. 
(     ) Você não pode se deitar e dormir aqui. 
 
 
d) (1,0) No 6º quadrinho (1º da 3ª linha), o guarda indica o lugar aonde o extraterrestre deve ir. O 
que o símbolo dentro do balão indica? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
e) (0,5)Se o extraterrestre fosse do sexo feminino, qual seria o símbolo no balão? 
Desenhe esse sinal no quadro ao lado: 
 
 

 
 
f) (1,0) O final da história nos surpreende. Como o extraterrestre interpretou o sinal do guarda? 
_________________________________________________________________________________ 
 
g) (1,0) Por que o extraterrestre foi preso no final? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

h) (1,0) O mesmo código pode representar diferentes mensagens, dependendo do contexto. 
 

- Qual a mensagem transmitida pelo guarda através deste símbolo no 6º quadrinho? 
________________________________________________ 
- Qual a mensagem que este símbolo transmite no semáforo (9º quadrinho)? 
________________________________________________ 
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i) (1,0) No último quadrinho, observando a expressão facial e corporal do extraterrestre, que texto 
verbal poderia substituir o sinal dentro do balão? 
_________________________________________________________________________________ 
 
j) (0,5) Nesse texto, que tipo de linguagem predomina? 
(     ) Linguagem verbal. 
(     ) Linguagem não verbal. 
 
k) (0,5) A que gênero pertence esse texto? 
(     ) Fábula. 
(     ) Conto de fadas. 
(     ) História em quadrinhos. 
 
2. (2,0) Conte a história representada pelos desenhos com as suas palavras. 
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Diretoria do Ensino Fundamental 
Coordenação de 3º e 4º ciclos 

Niterói, _____ de _________________ de __________. 
Aluno(a): ________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO 

Unidade 2 – Contando e Ouvindo Histórias 

TEXTO 1: 
 

 

Bruxas não existem 
 

Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que 
passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos 
também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, 
uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de 
nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de 
"bruxa". 

Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz 
era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre 
falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza 
de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. 

Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para 
dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno 
armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando "bruxa, bruxa!". 

Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera esse animal 
nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que 
seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, 
ela deixara aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, 
levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até 
a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. 

– Vamos logo – gritava o João Pedro –, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No 
momento exato em que, finalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se 
abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, 
gordinho, era o último. 

E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor 
terrível na perna e não tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não 
consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, 
aproximava-se. Àquela altura a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher 
sem dúvida descarregaria em mim sua fúria. 

Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha 
perna, e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma 
habilidade surpreendente. 

– Está quebrada – disse por fim. – Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer 
isso. Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim. 
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Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, 
improvisou uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até 
minha casa. "Chame uma ambulância", disse a mulher à minha mãe. Sorriu. 

Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em 
poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-
me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se 
chamava Ana Custódio. 

 
(SCLIAR, Moacyr. Revista Nova Escola – especial Era uma vez... 

contos. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/bruxas-nao-existem-
689866.shtml. Acesso em: 31/08/2013.) 

(Imagem disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-2x-
Og5VaViQ/UL01Nz5rERI/AAAAAAAAAPI/b2VHvNy_enk/s1600/bruxas-para-colorir-15.jpg. Acesso em: 
31/08/2013.) 

 
 

1. Após ler o conto com atenção, responda às questões a seguir: 
 

a) (0,5) O narrador conta que, quando era garoto, acreditava em bruxas. Para ele, o que era uma 
bruxa? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

b) (0,5) Qual era a prova concreta, para o narrador e seus amigos, de que as bruxas existiam? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

c) (0,5) Como ele descreve sua vizinha, Ana Custódio? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

d) (0,5) Qual era a diversão predileta dos meninos? 
 

(     ) Incomodar a senhora, fazendo travessuras. 
(     ) Ajudar a velha a fazer compras no pequeno armazém. 
(     ) Entrar na casa da “bruxa” e vê-la preparando venenos no caldeirão. 

 

e) (0,5) Um dia, ao tentar jogar um bode morto na casa da senhora pela janela da frente, a velha 
apareceu empunhando um cabo de vassoura. Os meninos saíram correndo, e o narrador enfiou o 
pé num buraco, caiu e quebrou a perna. O que aconteceu após isso? 
 

(     ) Os colegas voltaram para ajudá-lo. 
(     ) A mulher o alcançou e descarregou nele sua raiva. 
(     ) A mulher, que já foi enfermeira, ajudou-o, cuidando de sua perna. 
 

f) (0,5) Por que o título do conto é “Bruxas não existem”? Relacione o título ao final da história. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

2. Observe as palavras empregadas no conto e marque a opção correta. 
 
 

a) (0,5) Releia o trecho: 
Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela 
tinha uma enorme verruga no queixo. 

 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/bruxas-nao-existem-689866.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/bruxas-nao-existem-689866.shtml
http://2.bp.blogspot.com/-2x-Og5VaViQ/UL01Nz5rERI/AAAAAAAAAPI/b2VHvNy_enk/s1600/bruxas-para-colorir-15.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-2x-Og5VaViQ/UL01Nz5rERI/AAAAAAAAAPI/b2VHvNy_enk/s1600/bruxas-para-colorir-15.jpg
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As palavras em destaque apresentam características, modificando outras palavras. Tais palavras 
ajudam a criar cenários, paisagens e são muito importantes nos textos descritivos. Por isso, com 
relação à classe gramatical, podemos dizer que são exemplos de: 
 
(     ) adjetivos. 
(     ) advérbios. 
(     ) pronomes. 
(     ) substantivos. 

 

b) (0,5) No mesmo fragmento, encontramos a palavra “ela”, utilizada para se referir à mulher: “Era 
muito feia, ela; [...] ela tinha uma enorme verruga no queixo”. Essa palavra pode ser classificada 
como um: 

 

(     ) adjetivo. 
(     ) advérbio. 
(     ) pronome. 
(     ) substantivo. 

 

c) (0,5) No trecho: 
De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não 
tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. 

 

Essas palavras indicam os acontecimentos, as sequências de ações, a passagem de tempo e dão 
movimento ao texto. Não há como contar uma história ou narrar um fato sem elas. Essas 
palavras são: 
(     ) verbos. 
(     ) artigos. 
(     ) adjetivos. 
(     ) pronomes. 
 

d) (1,0) Observe os substantivos destacados e numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

( 1 ) “Quando eu era garoto, acreditava em bruxas”. 

( 2 ) “Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital”. 
( 3 ) “Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho”. 
( 4 ) “De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida: estava quebrada”. 
 

(      ) Substantivos abstratos. 
(      ) Substantivo próprio e substantivo comum. 
(      ) Substantivo derivado e substantivo primitivo. 
(      ) Substantivos concretos (ser real / ser imaginário). 

 
e) (0,5) Releia e observe as palavras destacadas: 

A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha 
caindo aos pedaços no fim de nossa rua. 

 

Nesse trecho, o narrador apresenta a mulher, que ele achava que era uma bruxa, ao leitor. Os 
termos destacados são: 
 

(     ) pronomes demonstrativos, pois indicam a posição de um ser ou objeto. 
(     ) artigos definidos, pois designam um ser já conhecido do leitor ou ouvinte. 
(     ) artigos indefinidos, pois designam um ser ao qual não se fez menção anterior. 
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f) (0,5) Analise o fragmento: 
[...] a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto. 

 

Os termos em destaque designam uma circunstância de lugar; fazem referência a onde era o 
armazém. Por isso, esses termos podem ser considerados: 
 

(     ) verbos. 
(     ) artigos. 
(     ) advérbios. 
(     ) substantivos. 

 
 

g) (0,5) As palavras que acompanham o substantivo normalmente concordam com ele em gênero 
(masculino/ feminino) e número (singular/plural). Veja: 
 

A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha 
caindo aos pedaços no fim de nossa rua. 
 

Reescreva o trecho acima, trocando a palavra mulher pela palavra homem e fazendo as alterações 
necessárias. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

2. (3,0) Você agora nos contará uma história. O gênero escolhido é a fábula. 
 

 Pense em um provérbio popular ou um ensinamento que queira transmitir. 
 Escolha os animais que aparecerão na fábula. Cada animal normalmente 
representa/apresenta características tipicamente humanas. O leão, por exemplo, simboliza 
força e poder; a formiga, trabalho; a raposa representa esperteza; e o pavão, vaidade e assim 
por diante. 
 Pense onde, em qual espaço ou lugar, a fábula vai acontecer. 
 As fábulas são histórias curtas. Você deve imaginar uma situação-problema e um desfecho 
(final) para essa situação. 
 Não se esqueça de dar um título a sua história. 
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Diretoria do Ensino Fundamental 
Coordenação de 3º e 4º ciclos 
Niterói, _____ de _________________ de __________. 
Aluno(a): ________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO 

Unidade 3 – Leitura e Diversão 

 
1. Observe os quadrinhos atentamente e responda às questões a seguir: 

 

 

(Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/. Acesso em: 01/08/2013.) 
 

 

a) (0,5) Há um ditado popular que diz que “quando a vida nos dá um limão, devemos fazer uma 
limonada”, o que significa que: 

(     ) tomar limonada faz bem à saúde. 
(     ) devemos transformar as dificuldades da vida em coisas boas. 
(     ) é preciso viver as dificuldades intensamente, sem tentar sair delas. 

 

b) (0,5) Caramelo, o caramujo, não compreendeu muito bem o que a minhoca queria dizer. O que 
ele fez? 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

c) (0,5) Marque o exemplo de frase nominal, ou seja, aquela que não contém verbo: 
 

(     ) “Já sei!” 
(     ) “Um limão!” 
(     ) “Veja, Caramelo!” 

 

d) (0,5) Os enunciados “Veja, Caramelo!” e “Espere aqui...” são exemplos de frases: 
 

(     ) imperativas.                (     ) declarativas.         (     ) interrogativas. 
 

e) (0,5) O termo “Uau!” expressa uma emoção e, por isso, é um exemplo de: 
 

(     ) interjeição.     (     ) preposição.                      (     ) conjunção. 
 

f) (0,5) No segundo e no terceiro quadrinhos, temos o uso de reticências em várias frases. As 
reticências [...] podem servir para: 

 

(     ) indicar a entonação de pergunta, um questionamento. 

http://bichinhosdejardim.com/
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(     ) exprimir de forma intensa um sentimento, uma emoção, uma sensação ou uma ordem. 
(     ) indicar um corte na frase, uma ideia que não foi diretamente expressa ou algo que terá 

continuação. 
 

g) (0,5) Assinale a fala que contém um período composto: 
 

(     ) “Já sei!” 
(     ) “Espere aqui...” 
(     ) “Acho que falta um chapéu”. 

 
h) (0,5) Na oração “Acho que falta um chapéu”, a palavra destacada é: 

 

(     ) Um numeral, pois temos a ideia de quantidade; ele poderia colocar dois ou três chapéus no 
limão. 

(     ) Um pronome possessivo, pois indica de quem é o chapéu. 
(     ) Um artigo indefinido, pois é um chapéu de um modelo qualquer, não específico. 

 
2. Leia a tirinha do Calvin e marque a opção correta: 

 

 
 

(Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-
428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&. Acesso em: 24/07/2013.) 

 
 

a) (0,5) Por que Calvin disse que ganharia 25 centavos da Susi? 
(       ) Porque ele apresentaria o incrível astronauta Spiff à amiga. 
(     ) Pois o Calvin sabia todas as respostas e a Susi ficaria tão impressionada que lhe daria o 

dinheiro. 
(     ) Porque eles apostaram que ela lhe daria 25 centavos caso ele tirasse uma nota maior do 

que a dela. 
 

b) (0,5) Vemos que, na hora de responder às questões do teste, Calvin diz: “Hum...”, 
“Hummmmmmmm” e, por fim, “viaja” em seus pensamentos ao sexto planeta do sistema 
“Mysterio”. O que isso quer que ele: 

(     ) Não sabe as respostas. 
(     ) Achou a prova muito fácil. 
(     ) Já tinha conseguido terminar toda a prova. 

 
c) (0,5) Observe os termos destacados: 
 

 

“Vamos lá! A primeira questão é 6 + 5. Mole. A resposta é...” 
“Com sua nave zumbindo suavemente, o incrível astronauta Spiff se aproxima do sexto planeta do 
sistema Mysterio!” 

 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&
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Essas palavras indicam termos numéricos, por isso, são chamadas de numerais. De que tipo são 
esses numerais? 
 

(     ) Cardinais, pois indicam quantidade. 
(     ) Ordinais, pois indicam ordem. 
(     ) Fracionários, pois indicam divisão. 
(     ) Multiplicativos, pois indicam multiplicação. 

 
d) (0,5) Na frase: “Isso vai ser muito legal!”, o ponto de exclamação [ ! ] foi usado para: 

 

(     ) indicar a entonação de pergunta, um questionamento. 
(     ) exprimir de forma intensa um sentimento, uma emoção, uma sensação ou uma ordem. 
(     ) indicar um corte na frase, uma ideia que não foi diretamente expressa ou algo que terá 

continuação. 
 
3. Leia mais essa tirinha para responder às questões: 

 

 
 

(http://clubedamafalda.blogspot.com.br/. Acesso em: 25/07/2013.) 
 
 

a) (0,5) Miguelito está sozinho em casa e convida Mafalda para ir a sua casa. Ela não pode ir 
porque sairá com a mãe dela. Mafalda sugere a ele que: 

(     ) leia um livro. 
(     ) sai junto com elas. 
(     ) faça um novo amigo. 

 
b) (0,5) O humor da tirinha está no fato de Miguelito não entender a sugestão da Mafalda. O que 
ele faz? 

(     ) Inventa uma brincadeira nova. 
(     ) Fica esperando Mafalda voltar do passeio. 
(     ) Conversa com o livro como se ele fosse seu amigo. 

 
4. (3,0) É hora de escrever... 

 

Use a sua imaginação e crie um diálogo bem interessante para a história em quadrinhos a 
seguir: 

 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/
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(Fonte da imagem: http://1.bp.blogspot.com/_KafaFtnFe88/TFLhpvay2XI/AAAAAAAAek0/v2wEV02y5-c/s1600/hq1.jpg. 

Acesso em: 23/07/2013.) 

 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_KafaFtnFe88/TFLhpvay2XI/AAAAAAAAek0/v2wEV02y5-c/s1600/hq1.jpg
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Diretoria do Ensino Fundamental 
Coordenação de 3º e 4º ciclos 
Niterói, _____ de _________________ de __________. 
Aluno(a): ________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO 

Unidade 4 – Leitura e Informação 

 
TEXTO 1: 

 
 

De que lugar do mundo vem o sorvete? 
 

Essa delícia gelada que todos nós apreciamos e que combina com a 
estação (verão) vem de uma parte muito distante do mundo: o Oriente. 

A guloseima surgiu na China, assim como o macarrão e a seda. O 
primeiro relato de que se tem notícia sobre o consumo do sorvete data de 
três mil anos atrás. 

Naquela época, como ainda não existiam geladeiras, ele era feito com 
uma matéria-prima natural, a neve, e misturado a suco de frutas e mel. 

Quem levou a iguaria refrescante para a Europa foi Alexandre, “o Grande”, rei da 
Macedônia. No século XIII, o veneziano Marco Polo voltou de uma de suas viagens à China e 
trouxe na bagagem de volta a receita para os cozinheiros italianos. Sabe o que eles fizeram? 
Adicionaram um ingrediente que deixou o sorvete mais cremoso: o leite. 

A partir daí, o quitute virou uma febre no Ocidente e passou a ser consumido na mesa 
dos nobres, por ser considerado um alimento raro. 

A primeira sorveteria do mundo foi inaugurada em Paris, por volta de 1670. De lá, o 
sorvete passou pela Inglaterra e acabou desembarcando na América com os colonizadores 
britânicos. 

Nos Estados Unidos, o sorvete virou uma mania nacional. Tanto que a primeira fábrica 
de sorvetes do mundo foi instalada lá, em 1851. 

Já por essas bandas, o sorvete surgiu nos tempos do Império, com a inauguração da 
primeira sorveteria em 1835. 

 

(TAKAIAMA, Shaonny. O Estado de São Paulo. São Paulo, 25 fev. 2006.) 
 

(Imagem disponível em: http://1.bp.blogspot.com/_LMZn5GVtV-
c/TE2isJc1izI/AAAAAAAAA2k/4S5c8l0GQR4/s320/sorvete.jpg. Acesso em: 31/08/2013.) 

 
A partir da leitura do texto, responda às questões a seguir: 

 

1) (0,7) O texto nos diz que o sorvete teve origem: 
(     ) no Ocidente, nos Estados Unidos. 
(     ) na Europa, na Macedônia. 
(     ) no Oriente, na China. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_LMZn5GVtV-c/TE2isJc1izI/AAAAAAAAA2k/4S5c8l0GQR4/s320/sorvete.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_LMZn5GVtV-c/TE2isJc1izI/AAAAAAAAA2k/4S5c8l0GQR4/s320/sorvete.jpg
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2) (0,7) O que quer dizer a palavra guloseima? 
(     ) Manjar delicado e muito saboroso; doce. 
(     ) Vício ou defeito de comer e beber em demasia; glutonaria. 
(     ) Pessoa que come muito; comilão. 

 
3) (0,7) Releia o fragmento: 

Nos Estados Unidos, o sorvete virou uma mania nacional. Tanto que a primeira fábrica de 
sorvetes do mundo foi instalada lá, em 1851. 

 

Nesse trecho, a palavra lá se refere a que termo? 
(     ) Estados Unidos. 
(     ) sorvete. 
(     ) fábrica. 

 
4) (0,7) Como não existia geladeira há três mil anos atrás, como era feito o sorvete? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
5) (0,7) Releia o trecho: 

Já por essas bandas, o sorvete surgiu nos tempos do Império, com a inauguração da 
primeira sorveteria em 1835. 

 
 

Veja no final do texto onde ele foi publicado. Nesse trecho, o que a expressão “por essas bandas” 
quer dizer? 

(     ) fábrica. 
(     ) nos Estados Unidos. 
(     ) aqui, no Brasil. 

 
6) (0,7) Qual o objetivo do texto “De que lugar do mundo vem o sorvete?”? 
(     ) Ensinar como fazer um sorvete. 
(     ) Informar sobre a origem do sorvete. 
(     ) Divertir contando uma história engraçada sobre o sorvete. 

 
7) (0,7) No texto, as palavras delícia, guloseima, iguaria e quitute substituem a palavra: 
(     ) frutas. 
(     ) sorvete. 
(     ) macarrão. 
 
8) (0,7) Observe: 

Essa delícia gelada que todos nós apreciamos e que combina com a estação (verão) vem de 
uma parte muito distante do mundo: o Oriente. 

 
 

Podemos observar acima o uso de dois sinais de pontuação: os parênteses e os dois-pontos. 
Qual a função deles no trecho? 

(     ) Especificar o que foi dito anteriormente (a estação do ano e a parte distante do mundo). 
(     ) Introduzir uma fala, pensamento ou citação de outra pessoa. 
(     ) Resumir, em poucas palavras, o que foi dito anteriormente. 
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9) (0,7) Releia com atenção: 
Quem levou a iguaria refrescante para a Europa foi Alexandre, “o Grande”, rei da 

Macedônia. No século XIII, o veneziano Marco Polo voltou de uma de suas viagens à China e 
trouxe na bagagem de volta a receita para os cozinheiros italianos. Sabe o que eles fizeram? 
Adicionaram um ingrediente que deixou o sorvete mais cremoso: o leite. 

 
Podemos dizer que nesse trecho predominam: 

(    ) sequências de acontecimentos e verbos de ação, por isso os predicados verbais. 
(    ) estados permanentes ou momentâneos e descrição de algo, por isso os predicados nominais. 

 
10) (0,7) Classifique os sujeitos das orações a seguir como simples ou compostos: 
 

a) O macarrão, a seda e o sorvete surgiram na China.  _____________________________ 

b) O quitute virou uma febre no Ocidente.   ______________________________________ 

c) A primeira sorveteria do mundo foi inaugurada em Paris. _________________________ 
 
11. (3,0) Você agora vai escrever uma notícia. Siga as instruções: 

 Pense em um fato que aconteceu recentemente em seu bairro, sua cidade ou seu estado. 
 Não se esqueça que, ao dar uma notícia, você deve dizer quando, onde, com quem, como e 
por que o fato ocorreu. 
 Uma notícia é uma narração ordenada, objetiva e clara de fatos recentes ou de situações, 
com interesse público, sem comentários nem apreciações. 
 O título da notícia deve resumir a notícia no menor número possível de palavras. 

 

 
Comece pensando nas seguintes informações: 

Título: 
________________________________________________________________________________ 
Tema: 
________________________________________________________________________________ 
Acontecimento/fato: 
________________________________________________________________________________ 
Com quem aconteceu? 
________________________________________________________________________________ 
Quando aconteceu? 
________________________________________________________________________________ 
Onde aconteceu? 
________________________________________________________________________________ 
Por que aconteceu? 
________________________________________________________________________________ 
Como aconteceu? 
________________________________________________________________________________ 

 

Agora, escreva sua notícia: 
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RESPOSTAS SUGERIDAS DAS 
AVALIAÇÕES 

 
Unidade 1 – A Linguagem Humana 

 

TEXTO 1: 
1. Observe os quadrinhos atentamente e responda às questões a seguir: 
a) (0,5) Um extraterrestre aterrissa numa cidade grande da Terra, caminha entre os humanos. Sua 
expressão no 3º quadrinho (1º da 2ª linha) revela que ele está: 
(     ) assustado. 
(     ) preocupado. 
( X  ) com vontade de ir ao banheiro. 
(     ) triste porque ninguém falou com ele. 
 
b) (0,5) Que código foi utilizado para transmitir essa mensagem? 
 

(     ) Palavra falada. 
(     ) Palavra escrita. 
(     ) Emissão de sons. 
( X  ) Expressões faciais e gestuais. 
 
c) (0,5) No 4º quadrinho, o rosto do guarda e o jeito como ele coloca as mãos na cintura revela que 
ele reprova a atitude do extraterrestre. Observe o 5º quadrinho e marque qual a mensagem que o 
guarda tentou transmitir: 
 

(  X ) Você não pode “fazer xixi” aqui. 
(     ) Você deve voltar para seu planeta. 
(     ) Você não pode atravessar a rua aqui. 
(     ) Você não pode se deitar e dormir aqui. 
 
d) (1,0) No 6º quadrinho (1º da 3ª linha), o guarda indica o lugar aonde o extraterrestre deve ir. O 
que o símbolo dentro do balão indica? 
O símbolo indica que ele deve ir ao banheiro masculino. 
 
 
 
e) (0,5) Se o extraterrestre fosse do sexo feminino, qual seria o símbolo no balão? 
Desenhe esse sinal no quadro ao lado: 
 
 

 
 
f) (1,0) O final da história nos surpreende. Como o extraterrestre interpretou o sinal do guarda? 
Ele achou que o sinal indicado pelo guarda fosse o semáforo de pedestres. 
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g) (1,0) Por que o extraterrestre foi preso no final? 
Porque ele urinou no sinal de pedestres. 
 
 

h) (1,0) O mesmo código pode representar diferentes mensagens, dependendo do contexto. 
 

- Qual a mensagem transmitida pelo guarda através deste símbolo no 6º quadrinho? 
Banheiro masculino 
- Qual a mensagem que este símbolo transmite no semáforo (9º quadrinho)? 
Que a pessoa não pode atravessar, que deve esperar. 

 
i) (1,0) No último quadrinho, observando a expressão facial e corporal do extraterrestre, que texto 
verbal poderia substituir o sinal dentro do balão? 

Aqui cabem várias frases que demonstrem que o ET ficou confuso com a situação, como: “Por 
que estou aqui?”, “O que foi que eu fiz?”, “Não entendi nada...”, etc. 

 
j) (0,5) Nesse texto, que tipo de linguagem predomina? 
(     ) Linguagem verbal 
( X  ) Linguagem não verbal 

 
k) (0,5) A que gênero pertence esse texto? 
(     ) Fábula. 
(     ) Conto de fadas. 
( X  ) História em quadrinhos. 
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Unidade 2 – Contando e Ouvindo Histórias 

 
 

TEXTO 1: 
 
1. Após ler o conto com atenção, responda às questões a seguir: 
 
a) (0,5) O narrador conta que, quando era garoto, acreditava em bruxas. Para ele, o que era uma 
bruxa? 
Para o narrador, bruxas eram “mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas 
perversas”. 
 

b) (0,5) Qual era a prova concreta, para o narrador e seus amigos, de que as bruxas existiam? 
A prova para eles era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo 
aos pedaços no fim da rua. 
 

c) (0,5) Como ele descreve sua vizinha, Ana Custódio? 
Segundo ele, ela era muito feia, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, 
tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. 
 

d) (0,5) Qual era a diversão predileta dos meninos? 
 

( X  ) Incomodar a senhora, fazendo travessuras. 
(     ) Ajudar a velha a fazer compras no pequeno armazém. 
(     ) Entrar na casa da “bruxa” e vê-la preparando venenos no caldeirão. 

 

e) (0,5) Um dia, ao tentar jogar um bode morto na casa da senhora pela janela da frente, a velha 
apareceu empunhando um cabo de vassoura. Os meninos saíram correndo, e o narrador enfiou o 
pé num buraco, caiu e quebrou a perna. O que aconteceu após isso? 
 

(     ) Os colegas voltaram para ajudá-lo. 
(     ) A mulher o alcançou e descarregou nele sua raiva. 
( X  ) A mulher, que já foi enfermeira, ajudou-o, cuidando de sua perna. 
 

f) (0,5) Por que o título do conto é “Bruxas não existem”? Relacione o título ao final da história. 
Porque o narrador deixou de acreditar em bruxas desde que a senhora o ajudou quando ele 
quebrou a perna; a partir dessa ocasião, ele tornou-se grande amigo dela. 
 

2. Observe as palavras empregadas no conto e marque a opção correta. 
 
 

a) (0,5) Releia o trecho: 
Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela 
tinha uma enorme verruga no queixo. 

 

As palavras em destaque apresentam características, modificando outras palavras. Tais palavras 
ajudam a criar cenários, paisagens e são muito importantes nos textos descritivos. Por isso, com 
relação à classe gramatical, podemos dizer que são exemplos de: 
( X  ) adjetivos. 
(     ) advérbios. 
(     ) pronomes. 
(     ) substantivos. 
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b) (0,5) No mesmo fragmento, encontramos a palavra “ela”, utilizada para se referir à mulher: “Era 
muito feia, ela; [...] ela tinha uma enorme verruga no queixo”. Essa palavra pode ser classificada 
como um: 

 

(     ) adjetivo. 
(     ) advérbio. 
( X  ) pronome. 
(     ) substantivo. 

 

c) (0,5) No trecho: 
De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não 
tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. 

 

Essas palavras indicam os acontecimentos, as sequências de ações, a passagem de tempo e dão 
movimento ao texto. Não há como contar uma história ou narrar um fato sem elas. Essas 
palavras são: 
( X  ) verbos. 
(     ) artigos. 
(     ) adjetivos. 
(     ) pronomes. 
 

d) (1,0) Observe os substantivos destacados e numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

( 1 ) “Quando eu era garoto, acreditava em bruxas”. 

( 2 ) “Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital”. 
( 3 ) “Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho”. 
( 4 ) “De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida: estava quebrada”. 
 

(  4  ) Substantivos abstratos. 
(  3  ) Substantivo próprio e substantivo comum. 
(  2  ) Substantivo derivado e substantivo primitivo. 
(  1  ) Substantivos concretos (ser real / ser imaginário). 

 
e) (0,5) Releia e observe as palavras destacadas: 

A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha 
caindo aos pedaços no fim de nossa rua. 

 

Nesse trecho, o narrador apresenta a mulher, que ele achava que era uma bruxa, ao leitor. Os 
termos destacados são: 
 

(     ) pronomes demonstrativos, pois indicam a posição de um ser ou objeto. 
(     ) artigos definidos, pois designam um ser já conhecido do leitor ou ouvinte. 
(  X ) artigos indefinidos, pois designam um ser ao qual não se fez menção anterior. 

 
f) (0,5) Analise o fragmento: 

[...] a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto. 
 

Os termos em destaque designam uma circunstância de lugar; fazem referência a onde era o 
armazém. Por isso, esses termos podem ser considerados: 
 

(     ) verbos. 
(     ) artigos. 
(  X ) advérbios. 
(     ) substantivos. 
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g) (0,5) As palavras que acompanham o substantivo normalmente concordam com ele em gênero 
(masculino/ feminino) e número (singular/plural). Veja: 
 

A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha 
caindo aos pedaços no fim de nossa rua. 
 

Reescreva o trecho acima, trocando a palavra mulher pela palavra homem e fazendo as alterações 
necessárias. 

A prova para nós era um homem muito velho, um solteirão que morava numa casinha 
caindo aos pedaços no fim de nossa rua. 
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Unidade 3 – Leitura e Diversão 
 

1. Observe os quadrinhos atentamente e responda às questões a seguir: 
 

 
(Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/. Acesso em: 01/08/2013) 

 
a) (0,5) Há um ditado popular que diz que “quando a vida nos dá um limão, devemos fazer uma 
limonada”, o que significa que: 

(     ) tomar limonada faz bem à saúde. 
( X  ) devemos transformar as dificuldades da vida em coisas boas. 
(     ) é preciso viver as dificuldades intensamente, sem tentar sair delas. 

 
b) (0,5) Caramelo, o caramujo, não compreendeu muito bem o que a minhoca queria dizer. O que 
ele fez? 

Caramelo fez uma cara alegre no limão, para divertir-se e nem prestou atenção no que a minhoca 
disse; ainda queria colocar um chapéu nele. 
 

c) (0,5) Marque o exemplo de frase nominal, ou seja, aquela que não contém verbo: 
 

(     ) “Já sei!”       (as palavras marcadas são os verbos) 
( X  ) “Um limão!” 
(     ) “Veja, Caramelo!” 

 
d) (0,5) Os enunciados “Veja, Caramelo!” e “Espere aqui...” são exemplos de frases: 

 
( X  ) imperativas.                (     ) declarativas.         (     ) interrogativas. 

 
e) (0,5) O termo “Uau!” expressa uma emoção e, por isso, é um exemplo de: 

 
( X  ) interjeição.     (     ) preposição.                      (     ) conjunção. 

 
f) (0,5) No segundo e no terceiro quadrinhos, temos o uso de reticências em várias frases. As 
reticências [...] podem servir para: 

 
(     ) indicar a entonação de pergunta, um questionamento. 
(     ) exprimir de forma intensa um sentimento, uma emoção, uma sensação ou uma ordem. 

http://bichinhosdejardim.com/
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( X  ) indicar um corte na frase, uma ideia que não foi diretamente expressa ou algo que terá 
continuação. 

 
g) (0,5) Assinale a fala que contém um período composto: 

 
(     ) “Já sei!”           (as palavras marcadas são os verbos) 
(     ) “Espere aqui...” 
( X  ) “Acho que falta um chapéu”. 

 
h) (0,5) Na oração “Acho que falta um chapéu”, a palavra destacada é: 

 
(     ) um pronome possessivo, pois indica de quem é o chapéu. 
( X  ) um artigo indefinido, pois é um chapéu de um modelo qualquer, não específico. 
(     ) um numeral, pois temos a ideia de quantidade; ele poderia colocar dois ou três chapéus no 

limão. 
 

2. Leia a tirinha do Calvin e marque a opção correta: 
 

 
 

(Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-
428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola
&. Acesso em: 24/07/2013.) 

 
a) (0,5) Por que Calvin disse que ganharia 25 centavos da Susi? 

(     ) Porque ele apresentaria o incrível astronauta Spiff à amiga. 
(    ) Pois o Calvin sabia todas as respostas e a Susi ficaria tão impressionada que lhe daria o 

dinheiro. 
(  X  ) Porque eles apostaram que ela lhe daria 25 centavos caso ele tirasse uma nota maior do 

que a dela. 
 

b) (0,5) Vemos que, na hora de responder as questões do teste, Calvin diz: “Hum...”, 
“Hummmmmmmm” e, por fim, “viaja” em seus pensamentos ao sexto planeta do sistema 
“Mysterio”. Isso quer dizer que ele: 

(  X  ) Não sabe as respostas. 
(     ) Achou a prova muito fácil. 
(     ) Já tinha conseguido terminar toda a prova. 

 
 
 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml?utm_source=redesabril_fvc&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_novaescola&
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c) (0,5) Observe os termos destacados: 
“Vamos lá! A primeira questão é 6 + 5. Mole. A resposta é...” 
“Com sua nave zumbindo suavemente, o incrível astronauta Spiff se aproxima do sexto 
planeta do sistema Mysterio!” 

 
Essas palavras indicam termos numéricos, por isso, são chamadas de numerais. De que tipo são 
esses numerais? 
 
(     ) Cardinais, pois indicam quantidade. 
(  X  ) Ordinais, pois indicam ordem. 
(     ) Fracionários, pois indicam divisão. 
(     ) Multiplicativos, pois indicam multiplicação. 

 
d) (0,5) Na frase: “Isso vai ser muito legal!”, o ponto de exclamação [ ! ] foi usado para: 

 
(     ) indicar a entonação de pergunta, um questionamento. 
(  X ) exprimir de forma intensa um sentimento, uma emoção, uma sensação ou uma ordem. 
(    ) indicar um corte na frase, uma ideia que não foi diretamente expressa ou algo que terá 

continuação. 
 
3. Leia mais essa tirinha para responder às questões: 
 

 
 

(http://clubedamafalda.blogspot.com.br/. Acesso em: 25/07/2013) 

 
a) (0,5) Miguelito está sozinho em casa e convida Mafalda para ir a sua casa. Ela não pode ir 
porque sairá com a mãe dela. Mafalda sugere a ele que: 

(  X ) leia um livro. 
(     ) sai junto com elas. 
(     ) faça um novo amigo. 

 
b) (0,5) O humor da tirinha está no fato de Miguelito não entender a sugestão da Mafalda. O que 
ele faz? 

(     ) Inventa uma brincadeira nova. 
(     ) Fica esperando Mafalda voltar do passeio. 

     (  X  ) Conversa com o livro como se ele fosse seu amigo. 
 
 
 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/
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Unidade 4 – Leitura e Informação 

TEXTO 1: 
 
A partir da leitura do texto, responda às questões a seguir: 
 
1) (0,7) O texto nos diz que o sorvete teve origem: 

(     ) no Ocidente, nos Estados Unidos. 
(     ) na Europa, na Macedônia. 
( X  ) no Oriente, na China. 

 
2) (0,7) O que quer dizer a palavra guloseima? 

( X  ) Manjar delicado e muito saboroso; doce. 
(     ) Vício ou defeito de comer e beber em demasia; glutonaria. 
(     ) Pessoa que come muito; comilão. 

 
3) (0,7) Releia o fragmento: 

Nos Estados Unidos, o sorvete virou uma mania nacional. Tanto que a primeira fábrica de 
sorvetes do mundo foi instalada lá, em 1851. 

 
Nesse trecho, a palavra lá se refere a que termo? 

(  X ) Estados Unidos. 
(     ) sorvete. 
(     ) fábrica. 

 
4) (0,7) Como não existia geladeira há três mil anos atrás, como era feito o sorvete? 
Naquela época, como ainda não existiam geladeiras, o sorvete era feito com neve, e misturado a 
suco de frutas e mel. 
 
5) (0,7) Releia o trecho: 

Já por essas bandas, o sorvete surgiu nos tempos do Império, com a inauguração da 
primeira sorveteria em 1835. 
 

Veja no final do texto onde ele foi publicado. Nesse trecho, o que a expressão “por essas bandas” 
quer dizer? 

(     ) fábrica. 
(     ) nos Estados Unidos. 
(  X ) aqui, no Brasil. 

 
6) (0,7) Qual o objetivo do texto “De que lugar do mundo vem o sorvete?”? 
(     ) Ensinar como fazer um sorvete. 
(  X ) Informar sobre a origem do sorvete. 
(     ) Divertir contando uma história engraçada sobre o sorvete. 
 
7) (0,7) No texto, as palavras delícia, guloseima, iguaria e quitute substituem a palavra: 
(     ) frutas. 
( X  ) sorvete. 
(     ) macarrão. 



 

 
92 

8) (0,7) Observe: 
Essa delícia gelada que todos nós apreciamos e que combina com a estação (verão) vem de 
uma parte muito distante do mundo: o Oriente. 
 

Podemos observar acima o uso de dois sinais de pontuação: os parênteses e os dois-pontos. Qual a 
função deles no trecho? 

(  X ) Especificar o que foi dito anteriormente (a estação do ano e a parte distante do mundo). 
(     ) Introduzir uma fala, pensamento ou citação de outra pessoa. 
(     ) Resumir em poucas palavras o que foi dito anteriormente. 

 
9) (0,7) Releia com atenção: 

Quem levou a iguaria refrescante para a Europa foi Alexandre, “o Grande”, rei da 
Macedônia. No século XIII, o veneziano Marco Polo voltou de uma de suas viagens à China e 
trouxe na bagagem de volta a receita para os cozinheiros italianos. Sabe o que eles fizeram? 
Adicionaram um ingrediente que deixou o sorvete mais cremoso: o leite. 

 
Podemos dizer que nesse trecho predominam: 

( X ) sequências de acontecimentos e verbos de ação, por isso os predicados verbais. 
(    ) estados permanentes ou momentâneos e descrição de algo, por isso os predicados nominais. 

 
10) (0,7) Classifique os sujeitos das orações a seguir como simples ou compostos: 
 

a) O macarrão, a seda e o sorvete surgiram na China.   composto 

b) O quitute virou uma febre no Ocidente   simples 

c) A primeira sorveteria do mundo foi inaugurada em Paris   simples 
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