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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 9º ano de 
escolaridade.  

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

Tente imaginar cada unidade como uma aula e organize seu tempo. Em 
cada aula, há várias etapas de estudo: apresentação dos conteúdos, atividades de 
interpretação, estudo do vocabulário, atividades sobre os conteúdos trabalhados 
e uma proposta de produção textual. 

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 – Linguagem verbal e não verbal 

 
Nesta unidade, você irá estudar: 

 o texto verbal e o texto não verbal. 
 

O estudo será considerado satisfatório se, ao final, você: 

 souber identificar as diferenças entre um texto verbal e um texto não verbal; 

 compreender as informações explícitas* e implícitas* de um texto verbal, de um texto 
não verbal ou de ambos, quando são complementares. 
 

*Informações explícitas: estão muito claras, podemos dizer que aparecem na superfície do texto e, por 
isso, podemos vê-las.  Exemplo: O carro verde bateu.  Qual é a cor do carro? O que aconteceu? O carro 
é verde e ele bateu, são informações claras e explícitas, não dependem de interpretação. Enxergamos a 
mensagem e não temos dúvida, pois está na superfície, isto é, não está “escondida”. 
 
*Informações implícitas: ao contrário das explícitas, essas informações estão mais escondidas, abaixo 
da superfície do texto. Exigem do leitor interpretação para entender o que a mensagem quer dizer. 
Exemplo: O carro verde bateu. O motorista estava bêbado. Por que o carro bateu? 
A informação sobre causa do acidente está implícita, pois entendemos que o carro bateu porque o 
motorista estava bêbado, embora isso não tenha sido dito claramente (O carro verde bateu porque o 
motorista estava bêbado). Assim, de acordo com a construção do texto, interpretamos a causa da 
batida. Essa informação, diferente do primeiro exemplo, está um pouco “camuflada”, “escondida”, pois 
exige do leitor um raciocínio mais elaborado de causa e consequência (causa = motorista bêbado/ 
consequência = carro bateu). A informação implícita, portanto, está mais profunda no texto e não na 
superfície.  

 

1ª Etapa - Explicação do conteúdo 
 
 Você pode não ter a real noção da quantidade de leitura que faz por dia, mas 

nosso mundo é imerso em textos. Seja para pegar um ônibus, deixar uma mensagem no 
facebook ou ver televisão, quase toda atividade humana se faz através de textos.  

  

Mas, o que é um texto? 

 
 É comum chamarmos de texto apenas o que aparece escrito. No entanto, 

texto é tudo aquilo que transmite uma informação. Por isso, um gesto, uma imagem e até 
nosso modo de vestir, pode ser considerado um texto, sabia?!  

A seguir, você vai ler dois textos, um em forma de poesia e outro em forma de 
pintura. Embora usem estratégias diferentes – um é feito por palavras e outro por tinta, traços 
e cores - ambos transmitem uma informação para o leitor. Vamos estudar esses textos para 
entender a diferença entre linguagem verbal e não verbal. Observe: 
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TEXTO 1 
 

Traduzir-se 
Ferreira Gullar 

 
Uma parte de mim 

é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 
 

Uma parte de mim 
é multidão: 

outra parte estranheza 
e solidão. 

 
Uma parte de mim 

pesa, pondera: 
outra parte 

delira. 
 

[...]  
Traduzir-se uma parte 

na outra parte 
- que é uma questão 

de vida ou morte- 
será arte? 

 
http://pensador.uol.com.br/autor/ferreira_gullar/ 

 
 

 

 
TEXTO 2 

 
Autorretrato* 

 Van Gogh 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*autorretrato: retratar a si mesmo. 

 
 De acordo com o título do texto 1, o que o poema de Ferreira Gullar informa, 
sobre como os outros o enxergam ou sobre como ele mesmo se define? Da mesma 
forma, no texto 2, cujo título é “Autorretrato”, Van Gogh pinta como os outros o veem 
ou como ele mesmo se percebe? 
 Você já deve ter compreendido que os dois textos abordam o mesmo assunto: 
tanto o poeta Ferreira Gullar, quanto o pintor Van Gogh tentam se traduzir, só que o 
primeiro faz isso através de palavras – TEXTO VERBAL – e o segundo através de uma 
imagem – TEXTO NÃO VERBAL.  
 Chegamos, assim, ao ponto principal do conteúdo desta unidade: a definição 
de texto verbal e texto não verbal: 
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 TEXTO VERBAL: é aquele produzido através de 
PALAVRAS, sejam elas escritas ou faladas. 
 
 

 TEXTO NÃO VERBAL: é aquele produzido sem palavras, ou 
seja, por gestos, imagens, cores, sinais etc. 

 
 
 

 FAZENDO LINK!!! 
 

Museu Van Gogh - 
http://www.vangoghmuseum.nl 

Se tiver acesso à internet, você pode visitar o 
Museu Van Gogh em Amsterdam e conhecer 
outras obras desse artista.  
Aproveite também para pesquisar sobre Van 
Gogh, você pode se surpreender! 
 

 
2ª Etapa – Atividades 

 
Questão 1 
 
Analise os casos abaixo e explique se, em cada situação, houve o uso de texto verbal, 
não verbal, verbal e não verbal juntos ou nenhum dos dois: 
 
a) Um motorista seguia por uma avenida quando o sinal de trânsito mudou do verde 

para o amarelo. Entendendo que era para reduzir velocidade, freou devagar o 
carro até parar já próximo à faixa de pedestre.  
 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

b) A mãe de Beatriz, Dona Isaura, sai de casa todos os dias muito cedo para ir 
trabalhar. Quando precisa deixar algum recado para a filha, ao invés de acordar a 
menina, Dona Isaura escreve um bilhete e deixa na geladeira.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

c) Para matar a saudade sem gastar muito, João manda torpedos apaixonados com 
trechos músicas de amor para a namorada, que mora em outra cidade.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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d) Vanessa recebeu um telefonema da empresa em que trabalha avisando que o 

horário de entrada mudou e ela teria que chegar mais cedo no dia seguinte. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Observe as tirinhas a seguir e responda às questões 2 e 3: 
 
a)  

 
(Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/clique-2/ . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
 

b)  

 
(Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/fim-do-mundo/. Acesso em: 30 jul. 2013.) 

Questão 2 
Em qual das duas tirinhas, A ou B, a imagem é fundamental para a compreensão da 
mensagem do texto verbal? Explique. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Questão 3 
Lendo tanto o texto verbal quanto o não verbal da tirinha A, o que a Joaninha está 
chamando de “porcaria toda”? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Questão 4 
Separe os tipos de texto a seguir em verbal ou não verbal: 
 

uma carta, o apito do juiz, o diálogo ao telefone, uma reportagem no jornal escrito,  
uma notícia no jornal televisionado, o cartão vermelho numa partida de futebol, uma 
dança, o bocejo, a identificação de “feminino” e “masculino” através de figuras na 

http://bichinhosdejardim.com/clique-2/
http://bichinhosdejardim.com/fim-do-mundo/
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porta do banheiro, postagens escritas nas redes sociais, as placas de trânsito, 
classificados no jornal. 

 

 

Exemplos de texto verbal Exemplos de texto não verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ª Etapa – Produção Textual 

 
Proposta: criar uma paródia do poema de Ferreira Gullar, completando os espaços em 

branco com definições que expliquem um pouco de como você é.  
 

 

TRADUZIR-SE 
____________________________ 

(seu nome) 
 

Uma parte de mim é  
__________________________________________________________ 

 
outra parte é  

__________________________________________________________ 
 

Uma parte de mim  
___________________________________________________________ 

 
outra parte  
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____________________________________________________________ 
 

Uma parte de mim  
___________________________________________________________ 

 
outra parte 

 ___________________________________________________________ 
 

[...] 
Traduzir-se uma parte 

na outra parte 
- que é uma questão 

de ______________________ ou  ____________________- 
será arte? 
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Unidade 2 – Linguagem Figurada 

 
Nesta unidade, você irá estudar: 

 o uso da linguagem figurada – também chamada conotativa. 
 

O estudo será considerado satisfatório se, ao final, você: 

 tiver compreendido o que é a linguagem figurada; 

 interpretar o uso da linguagem figurada em diferentes textos e seu efeito de sentido. 

 
1ª Etapa – Explicação do conteúdo 
 
 Leia o trecho da música Bicharada, de Chico Buarque, a seguir:  
 

Bicharada 
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. 
Miau, miau, miau. Cocorocó. 
O animal é tão bacana 
Mas também não é nenhum banana. 
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. 
Miau, miau, miau. Cocorocó. 
Quando a porca torce o rabo 
Pode ser o diabo 
E ora vejam só. 
Au, au, au. Cocorocó. 
Era uma vez 
(E é ainda) 
certo país 
(E é ainda) 
Onde os animais 
Eram tratados como bestas 
(São ainda, são ainda) 
Tinha um barão 

(Tem ainda) 
Espertalhão 
(Tem ainda) 
Nunca trabalhava 
E então achava a vida linda 
(E acha ainda, e acha ainda) 
Mas também não é nenhum banana. 
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. 
Miau, miau, miau. Cocorocó. 
Quando a porca torce o rabo 
Pode ser o diabo 
E ora vejam só. 
Au, au, au. Cocorocó. 
Au, au, au. Cocorocó. 
Au, au, au. Cocorocó. 
 
(...)

 
 

(Disponível em: http://letras.mus.br/os-saltimbancos/275210/ . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
A música que você leu faz parte de um musical chamado Os Saltimbancos e trata de 

um assunto bastante delicado: os maus tratos aos animais. Como é uma peça também voltada 
para o público infantil, a linguagem utilizada nas músicas é simples e com frequência usam-se 
palavras ou expressões populares para transmitir as ideias. É o caso, por exemplo, de:  

 

 “quando a porca torce o rabo”; 

 “o animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana”. 
O que se pretende dizer com a porca torce o rabo?! Ou que o animal não é um 

banana? Obviamente, uma porca não torceu o rabo e sabemos que um algo ou alguém não 
pode ser uma fruta, uma banana. Mas  a  imagem  de  uma  porca  torcendo  o rabo parece ser  

http://letras.mus.br/os-saltimbancos/275210/
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algo caótico, então é comum usarmos essa expressão para nos referirmos a algo quando fica 
muito confuso ou passa dos limites. Entendeu?!! “Quando a porca torce o rabo” é o mesmo 
que dizer: quando a situação fica difícil, passa do limite. Foi usada, portanto, uma expressão 
que fala sobre algo concreto (porca torcer o rabo), mas significando outra (situação difícil, 
caótica, que passou dos limites). O mesmo aconteceu com a palavra banana pois, nesse caso, 
banana quer dizer bobo ou palhaço. 

Essa utilização de palavra ou expressão que, na verdade, significa algo diferente do que 
de fato está escrito, chama-se LINGUAGEM FIGURADA (ou CONOTATIVA). O oposto de 
linguagem figurada chama-se LINGUAGEM LITERAL (ou DENOTATIVA). 

Observe outras expressões usadas em sentido figurado: 
 

 Chorar pelo leite derramado =  
lamentar por algo que já passou, que não volta mais. 
 
 
 

 Pisar em ovos = 
Ser delicado com relação a um assunto , ir devagar, 
com calma. 
 
 
 

 Engolir sapo = 
Não discutir sobre algo que é injusto ou ficar calado 
diante de uma ofensa ou desaforo. 
 
 
 
 

 FAZENDO LINK!!! 
 
- Os Saltimbancos 
 

A música Bicharada, como foi dito no início da unidade, 
faz parte de um musical chamado Os Saltimbancos. Conheça 
um pouco mais sobre essa importante produção teatral 
brasileira. 
  “A peça, inspirada no conto dos irmãos Grimm Os 
Músicos de Bremen, narra a história do encontro de quatro 
animais (um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata), 
que, devido a maus tratos, fugiram de seus patrões. Juntos 
decidem formar um grupo musical e rumam à cidade para 
começar a carreira artística. No caminho, encontram seus 
antigos donos e, temendo serem novamente escravizados, 
resolvem enfrentá-los. Os bichos vencem e chegam à conclusão 
de que unidos conseguirão superar todas as dificuldades”.  

Adaptação: Chico Buarque. Texto original: Sérgio Bardotti. Disponível em: 
www.nossadica.com. Acesso em: 30 jan. 2013. 

 

http://www.nossadica.com/
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- Vassoura de aço 
Recentemente, um grupo de animadores gráficos criou um 
vídeo satirizando o mesmo assunto, os maus tratos aos 
animais. Virou febre na internet. De uma forma engraçada, 
trata desse tema e nos convida à reflexão, pois maltratar os 
animais ainda é algo comum no Brasil. Se tiver interesse, 
assista no site Youtube (www.youtube.com), com a busca 
“vassoura de aço”.  
 

 
2ª Etapa – Atividades 
 
Questão 1 
 
É muito comum o uso da linguagem figurada ou sentido figurado nos textos literários, mas, 
como você viu na explicação, em nosso cotidiano também usamos diversas palavras ou 
expressões com esse efeito. Observe as passagens abaixo e diga se ocorre ou não o uso da 
linguagem figurada. 

 
a) “Meia hora tinha se passado. Tio Fausto permanecia em silêncio no escritório, e 

Sofia havia subido para o seu quarto.” (MATTA, Luis Eduardo)  
(   ) Linguagem figurada.            (   ) Linguagem literal.  
 

b) “Lá ia eu, feliz, com minha madeira encontrada no lixão – que me quebrava altos 
galhos, quer dizer, tudo que eu queria usar como brinquedo encontrava no lixão na 
minha rua.” (ORTIZ, Esmeralda)  
(   ) Linguagem figurada.        (   ) Linguagem literal.  
 

c) “Nelson Mandela é homem de princípio – exatamente um: direitos iguais para 
todos, independente de raça, classe ou gênero. Quase todo o resto é tática”. 
(STENGEL, Richard) 
(   ) Linguagem figurada.        (   ) Linguagem literal.  
 

d) “A porta abriu-se o suficiente para dar passagem a um vulto silencioso que se 
esgueirou junto à parede. Ergueu-se um pouco, respirou fundo e levantou as 
cobertas para que ela viesse se enroscar junto a ele. Foi aí que sentiu uma pressão 
súbita na base da nuca, milhares de estrelas invadiram o quarto e perdeu os 
sentidos”. (JAF, Ivan) 
(   ) Linguagem figurada        (   ) Linguagem literal.  
 

e) “E assim, meus namorados ficavam unha e cutícula com meu irmão. 
Impressionante o poder de uma partida de futebol. Basta uma para os jogadores 
em questão, depois de levarem tombos e caneladas desonestas, se tornarem os 
melhores amigos de infância, mesmo sem nunca terem se visto na vida. Mistérios 
do universo masculino”. (REBOUÇAS, Thalita). 
(   ) Linguagem figurada.        (   ) Linguagem literal.  
 
 

http://www.youtube.com/
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Questão 2 
 
A linguagem figurada também é muito usada em propagandas. Analise os anúncios a seguir e 
marque somente aqueles em que há sentido figurado na mensagem. 

a) (   ) 
 

 
(Disponível em:http://adubandoavida.wordpress.com/2008/06/20/propagandas/ . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
b) (   ) 

 
(Disponível em: http://recebiporemail.com.br/2009/06/como-deveriam-ser-as-propagandas.html .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
c) (   ) 

 
(Disponível em:http://lumpadino.blogspot.com.br/2010/06/propagandas-engracadas-e-criativas.html .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 
 
 
 
 
 
 

http://adubandoavida.wordpress.com/2008/06/20/propagandas/
http://recebiporemail.com.br/2009/06/como-deveriam-ser-as-propagandas.html
http://lumpadino.blogspot.com.br/2010/06/propagandas-engracadas-e-criativas.html
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d) (   ) 

 
(Disponível em: http://lumpadino.blogspot.com.br/2010/06/propagandas-engracadas-e-criativas.html .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
e) (   ) 

 
(Disponível em:http://lumpadino.blogspot.com.br/2010/06/propagandas-engracadas-e-criativas.html .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

Questão 3 
Agora, explique com suas palavras, a linguagem figurada usada nas propagandas que você 
marcou. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
3ª Etapa – Produção Textual 
 
Leia o texto: 

A natureza responde 
O terremoto que assolou parte do Japão é mais um exemplo de que a natureza 

começa, com mais intensidade, responder às provocações feitas pelo ser humano.  

http://lumpadino.blogspot.com.br/2010/06/propagandas-engracadas-e-criativas.html
http://lumpadino.blogspot.com.br/2010/06/propagandas-engracadas-e-criativas.html
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Desmatamentos, poluição de rios e mares, bem como os testes atômicos realizados no 

fundo dos oceanos provocam uma resposta à altura daquela que só atua quando provocada. 
(...) E o homem tem sido o grande agente provocador dos inúmeros e cada vez mais mortais 
rebates da natureza. O meio ambiente tem sido agredido de todas as formas. Trata-se de um 
verdadeiro ritual de massacre, em que a flora e a fauna são torturadas e expostas a todas as 
formas de degradação. (...) Tratados com descaso, plantas, animais, encostas e praias são 
expostos a toda sorte de manipulações covardes realizadas pelo algoz humano. Insanos, os 
homens elegem os inimigos do progresso. As árvores são tombadas, espécies raras de seres 
vivos são dizimadas e lagos têm seus cursos alterados. 

(...) A história do mundo perde uma fatia a cada ação irracional daqueles ditos 
racionais. O futuro de nossos descendentes é sombrio (...). A previsão de um mundo 
esquelético é cada vez mais real. Seremos partícipes de uma terra arrasada, onde fome, seca e 
escassez de produtos naturais serão a tônica na vida dos futuros filhos da destruição. 

ANDRADE, Cláudio. 
 Disponível em: www.blogln.ning.com/forum/topics/a-natureza-responde. Acesso em: 30 jan. 2013. 

 
 

 Qual a relação entre os textos Bicharada e A natureza responde? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
PROPOSTA: Crie um diálogo entre dois animais comentando sobre como seus donos os 
tratam. Se possível, use a linguagem figurada em algum momento de seu texto. Uma dica: no 
primeiro parágrafo, você pode explicar quem são os personagens, seus nomes , onde eles 
estão e outras informações que queira dar. Seu texto deve ter aproximadamente 15 linhas. 
 
 
Texto: 

 
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

http://www.blogln.ning.com/forum/topics/a-natureza-responde
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Unidade 3 – Gêneros Textuais 
 
Nesta unidade, você irá estudar: 

 os gêneros textuais. 
 

O estudo será considerado satisfatório se, ao final, você souber: 

 definir gênero textual; 

 comparar as diferenças e semelhanças de abordagem de um mesmo tema em gêneros 
textuais distintos. 
 

1ª Etapa – Explicação do conteúdo 
 
Leia os textos a seguir com atenção: 
 
Texto 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um dos quatro bebês trocados pelos pais por material de construção, cestas 

básicas e até uma casa foi apresentado ontem pela manhã na sede do Sicride 

(Serviço de Investigações de Crianças Desaparecidas) da Segurança Pública do 

Paraná. 

A criança estava em Curitiba com o engenheiro Antônio Ricardo Siqueira, 

39, e a comerciante Luiza Helena Pereira, 39, havia cerca de um mês. O menino 

continuará com o casal, que foi indiciado em inquérito policial, até decisão final da 

Justiça. O casal foi indiciado sob acusação de venda ou troca de crianças, de acordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A mãe da criança, a desempregada Maria do Nascimento, deverá ser 

indiciada em inquérito policial no início da próxima semana, segundo o delegado 

Harry Herbert, que cuida do caso. Ela teria entregado o filho em abril à curitibana 

Jurema Frumento, que teria intermediado a troca da criança por uma casa. Jurema, 

que também foi indiciada, nega ter recebido qualquer quantia pela entrega. Ela 

afirma ter apenas ajudado a amiga, que é mãe solteira e não tem dinheiro. (...) 

 
Folha de S. Paulo, 12/6/99 (adaptado) 

Disponível em: www.letras.ufmg.br/redigir/cronicas%20e%20noticias.doc.   
Acesso em: 27 abr. 2012. 

 

http://www.letras.ufmg.br/redigir/cronicas%20e%20noticias.doc
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Texto 2 

Quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado, 
logo seguida de franca irritação. Que coisa, disse, você não podia tomar cuidado, engravidar 
logo agora que estou desempregado, numa pior, você não tem cabeça mesmo, não sei o que vi 
em você, já deveria ter trocado de mulher havia muito tempo. Ela, naturalmente, chorou, 
chorou muito. Disse que ele tinha razão, que aquilo fora uma irresponsabilidade, mas mesmo 
assim queria ter o filho. Sempre sonhara com isso, com a maternidade – e agora que o sonho 
estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse.  

– Por favor, suplicou. – Eu faço tudo que você quiser, eu dou um jeito de arranjar 
trabalho, eu sustento o nenê, mas, por favor, me deixe ser mãe.  

Ele disse que ia pensar. Ao fim de três, dias daria a resposta. E sumiu.  
Voltou, não ao cabo de três dias, mas de três meses. Àquela altura ela já estava com 

uma barriga avançada que tornava impossível o aborto; ao vê-lo, esqueceu a desconsideração, 
esqueceu tudo – estava certa de que ele vinha com a mensagem que tanto esperava, você 
pode ter o nenê, eu ajudo você a criá-lo. Estava errada. Ele vinha, sim, dizer-lhe que podia dar 
à luz a criança; mas não para ficar com ela. Já tinha feito o negócio: trocariam o recém-nascido 
por uma casa. A casa que não tinham e que agora seria o lar deles, o lar onde – agora ele 
prometia – ficariam para sempre. 

Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos, de novo implorou. Ele se mostrou 
irredutível. E ela, como sempre, cedeu. 

Entregue a criança, foram visitar a casa. Era uma modesta construção num bairro 
popular. Mas era o lar prometido e ela ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez uma 
declaração. 

– Nós vamos encher esta casa de crianças. Quatro ou cinco, no mínimo. 
Ele não disse nada, mas ficou pensando. Quatro ou cinco casas, aquilo era um bom 

começo. 
Folha de S. Paulo, 14/6/99. 

Disponível em: www.letras.ufmg.br/redigir/cronicas%20e%20noticias.doc .  
Acesso em: 27 abr. 2012. 

 
Como você pôde perceber, os dois textos contam a “mesma” história, só que de 

maneiras diferentes. O texto 1, por ser uma notícia de jornal, usa uma linguagem mais formal e 
não se preocupa em caracterizar psicologicamente os personagens. Desse modo, conta a 
história de maneira distanciada, buscando neutralidade, pois o que importa é a informação, o 
fato em si. Já o texto 2, por ser uma narrativa de ficção, embora baseada na notícia, envolve o 
leitor na trama, buscando as reações emocionais dos personagens e suas motivações. Ambos 
contam uma história, mas, por conter características e objetivos diferentes, chamamos o texto 
1 de NOTÍCIA e o texto 2 de CRÔNICA. 

Esses textos, portanto, constituem dois GÊNEROS diferentes. “Os gêneros textuais são 
modelos comunicativos e servem para criar uma expectativa no interlocutor e prepará-lo para 
determinada reação (...), abrindo o caminho da compreensão.” (OLIVEIRA, Luciane) 

Bakhtin é um estudioso na área da linguagem. Ele nos ensina que os gêneros textuais 
definem-se principalmente por sua função social. São textos que se realizam por uma (ou mais 
de uma) razão determinada em uma situação comunicativa (um contexto) para promover uma 
interação específica. Trata-se de unidades definidas por seus conteúdos, suas propriedades 
funcionais, estilo e composição organizados em razão do objetivo que cumprem na situação 
comunicativa.  

Explicando melhor: isso significa que, a cada vez que produzo um texto, seleciono um 
gênero: 

http://www.letras.ufmg.br/redigir/cronicas%20e%20noticias.doc
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1) em função daquilo que desejo comunicar; 
2) em função do efeito que desejo produzir em meu interlocutor; 
3) em função da ação que desejo produzir no meio em que me inscrevo. 
 

Isso vale nas trocas mais prosaicas do cotidiano, nos bilhetes registrados em post-its colados 
nas geladeiras, passando pelas mensagens eletrônicas, entrevistas (orais e escritas), bulas de 
remédio, orações, cordéis, dissertações, romances, piadas etc. Uma das principais 
características dos gêneros é o fato de serem enunciados que apresentam relativa 
estabilidade. É esse aspecto que permite, justamente, com que sejam compreendidos.  
Um exemplo extremo disso está no gênero "bula de remédio". Nos idos dos anos 1980, a 
linguista francesa Sophie Moirand mostrou como a estabilidade desse tipo de enunciado 
permitiria que qualquer falante do francês sem conhecimento nenhum de grego pudesse 
localizar informações (nome comercial, princípio ativo e posologia, por exemplo)”.   
 

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/conceito-genero-textual-seu-
uso-aula-735561.shtml?page=2 . Acesso em: 24 jul 2013. 

 

 
OUTROS EXEMPLOS DE GÊNEROS TEXTUAIS: 
 

 textos jornalísticos (notícia, reportagem); 

 cartas (de amor, de reclamação etc); 

 bilhetes; 

 bula de remédio; 

 poema; 

 textos narrativos de ficção como contos, crônicas, romances; 

 receita de culinária; 

 classificados; 

 propaganda; 

 relato de viagem, relato pessoal (diário); 

 história em quadrinho. 
 

 
2ª Etapa – Atividades 
 
Questão 1 
 
A seguir, os textos estão agrupados de acordo com o gênero. Agora, forme pares de acordo 
com o tema:  

 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/conceito-genero-textual-seu-uso-aula-735561.shtml?page=2
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/conceito-genero-textual-seu-uso-aula-735561.shtml?page=2
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A)  

 
 

B) Receita de Pastel 

 3 xícaras de farinha de trigo  

 1 xícara de água morna (ou 

um pouco mais)  

 3 colheres (sopa) de óleo (de 

soja, milho, girassol ou 

algodão)  

 1 colher (sopa) de aguardente  

 1 colher (sopa) rasa de sal  

 farinha de trigo para trabalhar 

a massa  

C)  

A felicidade      
 
“(...) A felicidade é como a gota 
De orvalho numa pétala de flor 
Brilha tranqüila 
Depois de leve oscila 
E cai como uma lágrima de amor (...)” 
 

(Vinícius de Moraes) 

D)  

Porque eu sei que é amor     
 
“(...) Porque eu sei que é amor  
Eu não peço nada em troca  
Porque eu sei que é amor  
Eu não peço nenhuma prova  
Mesmo que você não esteja aqui  
O amor está aqui  
Agora  
Mesmo que você tenha que partir  
O amor não há de ir  
Embora (...)” 

(Nando Reis) 
E) 

Mãe, 

Para fazer o pastel, você precisará de 3 

xícaras de farinha, 1 xícara de água 

morna, 3 colheres de óleo, 1 colher de 

aguardente e 1 colher rasa de sal. 

Depois, vai usar um pouco de farinha 

de trigo para trabalhar a massa. 

Misture tudo com as mãos...tente fazer, 

qualquer dúvida, me liga!  

Beijos, Jô. 

 

F)  

Amor, 

 

Você me faz feliz...TE AMO!!! Tem 

feijão no congelador!   

 

Bom trabalho,  

 

Sua flor. 

 
 
Pares: ______________________________________________________________________ 
 
 
Questão 2 
 
Identifique o gênero textual no qual os textos seguintes se inspiraram: 
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Homem descasado procura... 
Homem de 40 anos, que só gosta de mulher, vem através deste anúncio, procurar mulher que 
só goste de homem, para compromisso duradouro, desde que esta preencha certos 
requisitos. 
O pretendido exige que pretendente tenha idade entre 28 e 40 anos, não descartando, 
evidentemente, aquelas de idade abaixo do limite inferior, descartando as acima do limite 
superior. 
Deve ter um grau razoável de escolaridade, para que não diga, na frente de estranhos: 
"menas vezes", "vamo de a pé"... Os olhos podem ter qualquer cor, desde que olhem para 
uma mesma direção. Os dentes devem permanecer na boca ao deitar e nunca dormirem 
mergulhados num copo d’água. Os seios devem ser firmes, cujos mamilos olhem sempre para 
o céu, quando muito para o purgatório, nunca para o inferno. Devem ter consistência tal que 
não escapem pelos dedos, como massa de pão. A barriga, se existir, muito pequena e 
discreta, e não um ponto de referência. 

O pretendido exige que a pretendente seja sexualmente normal e exige que, durante o ato 

sexual, a pretendente não boceje, não ria, não fique vendo as horas no rádio relógio, não 

durma ou cochile. A pretendente deverá ter um carro que ande ou que tenha dinheiro para o 

táxi, uma vez que, pela própria idade do pretendido, ele não tem mais paciência para levar 

namorada de madrugada para casa. Enviar cartas com foto recente, de corpo inteiro, frente e 
costas, da pretendente, para a redação deste jornal, para o codinome: "Cachorro mordido de 
cobra tem medo até de barbante".  

 
Resposta da Pretendente: 

Prezado Homem descasado: 
Li seu anúncio no jornal e manifesto meu interesse em manter um compromisso duradouro 
com o senhor, desde que (é claro) o senhor também preencha outros "certos" requisitos que 
considero básicos!  
Quanto à idade convém ressaltar que espero que o senhor tenha a maturidade dos 40 anos e o 
vigor dos 28. Seus olhos podem ser de qualquer cor desde que vejam algo além de jogos de 
futebol e revistas de mulher pelada. E seus dentes devem sorrir mesmo quando lhe for 
solicitado que lave a louça ou arrume a cama. 
Não é necessário que seus músculos tenham sido esculpidos pelo halterofilismo, mas que seus 
braços sejam fortes o suficiente para carregar as compras. A barriga, que é quase certo que o 
senhor a tenha, é tolerável, desde que não atrapalhe para abaixar ao pegar as cuecas e meias 
que jamais deverão ficar no chão. 

Quanto ao desempenho sexual, espera-se que corresponda ao menos polidamente à 

"performance" daquilo que o senhor "diz que faz" aos seus amigos! Em relação ao carro, 
tornam-se desnecessários os trajetos durante a madrugada, uma vez que, havendo 
correspondência nas exigências que por ora faço, pretendo mudar-me de mala e cuia para a 
sua casa, meu amor!!! 
Ass.: A cobra. 

 

Os textos acima foram inspirados no gênero: __________________________________________ 

 
Questão 3 
 
Pesquise, em jornais, textos que são do mesmo gênero no qual os textos da questão anterior 
se basearam. Recorte e cole no espaço a seguir. 
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3ª Etapa – Produção Textual* 
 
 Agora, é a sua vez! Pesquise uma notícia que lhe chamou atenção e, baseando-se na 
notícia que você pesquisou, elabore uma narrativa de 15 a 20 linhas. Não se esqueça de: 

 empregar registro formal ou informal, dependendo do seu público-alvo; 
 imprimir tom reflexivo, ou humorístico, ou crítico, dependendo do seu objetivo; 
 aproximar-se do seu leitor, utilizando um tom de conversa no texto. 

 
*Proposta elaborada pela professora Marcia de Assis Ferreira. Alguns textos dessa atividade encontram-
se no perfil “Eu leitor”, no Facebook. 

 
Texto: 

 
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 4 – Concordância e Regência 

 
Nesta unidade, você irá estudar: 

 relações de concordância verbal e nominal; 

 relações de regência verbal e nominal. 
 

O estudo será considerado satisfatório se, ao final, você souber: 
 

 definir concordância; 

 definir regência; 

 diferenciar concordância verbal e nominal; 

 diferenciar regência verbal e nominal. 
 

 
1ª Etapa – Explicação do conteúdo 
 

MENSAGENS DE TEXTO DEIXAM VOCÊ SOLITÁRIO 
As mensagens são uma de nossas principais formas de comunicação. Elas são tão 

sedutoras porque nos dão uma sensação de controle sobre o jeito que nos mostramos aos 
outros. Com o SMS, apresentamos uma imagem “editada” do que somos – que podemos 
apagar ou retocar o tempo todo. (...) Isso acontece sobretudo com os adolescentes. Segundo o 
Instituto Pew, 72% dos jovens americanos de 12 a 17 anos mandam mensagens de texto. Para 
o contato diário com os amigos, 54% preferem os SMS. Apenas 33% têm o hábito de conversar 
cara a cara. (...) O resultado? Estamos deixando de ter conversações para ter meras conexões. 
Ao enviar nossas imagens editadas, nós trapaceamos uns aos outros. Perdemos nuances. 
Perdemos também a capacidade de negociar com sutileza. Perdemos, enfim, a chance de 
realmente conhecermos uns aos outros. E corremos o risco de sermos enganados pelas 
performances que projetamos. O risco é não saber mais a diferença entre as imagens (as que 
somos de verdade e as que fazemos de nós) no futuro. (...) Uma pessoa só aprende a 
conversar consigo mesma ao ter conversas com os outros (...) 

(TURKLE, Sherry. Superinteressante, edição 307 - agosto / 2012.) 

 
 Concordância Verbal 

 
Observe as seguintes frases: 
 As mensagens são uma de nossas principais formas de comunicação. 
 Isso acontece sobretudo com os adolescentes.  

 
  Na primeira frase, o verbo está no plural (“são”) e, na segunda, o verbo encontra-se no 

singular (“acontece”). Por que isso ocorre?! 
  Basta observar os termos sublinhados. O verbo da primeira frase “combina”, isto é, 

concorda com “as mensagens”, que está no plural. Daí dizer “as mensagens são...”. Se 
estivesse no singular, por exemplo, o verbo também iria para o singular: “a mensagem é...”. 
Entendeu?! A regra geral da concordância verbal, portanto, diz que o verbo deve concordar 
em número e pessoa com o sujeito. 
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ATENÇÃO! Se não se lembrar do que é sujeito, pesquise em seu livro de 
português ou pergunte ao seu professor. Esse conteúdo é importante para 
você compreender as regras de concordância verbal. 

 
 
 

Dizemos então que CONCORDÂNCIA VERBAL é a adequação do verbo ao número e à 
pessoa do sujeito.  

 
 ALGUMAS DÚVIDAS QUE SURGEM EM NOSSO DIA A DIA!!! 
 
1) Coletivo: se o coletivo estiver acompanhado de um termo no plural, o verbo pode ficar 

no singular ou no plural. 
Uma multidão de pessoas saiu aos gritos. 

OU  
Uma multidão de pessoas saíram aos gritos. 

Coletivo: multidão/ Termo no plural que acompanha: de pessoas. 
2)  Quando o sujeito é representado por expressões como “a maioria de, a maior parte 

de, a metade de, uma porção de, entre outras”, o verbo também pode ficar no 
singular ou no plural: 
 

A maioria dos alunos resolveu ficar. 
 

OU 
 

A maioria dos alunos resolveram ficar. 
 
 

3) No caso de o sujeito aparecer representado por expressões que indicam porcentagens, 
o verbo concordará com o numeral ou com o substantivo a que se refere essa 
porcentagem:  

50% dos funcionários aprovaram a decisão da diretoria 
OU 

50% do eleitorado apoiou a decisão. 
 

 Em casos relativos a 1%, o verbo permanecerá no singular, SEMPRE:  
 

1% dos funcionários não aprovou a decisão da diretoria. 
 
 

4) No caso de o sujeito ser representado por expressões como “cerca de, perto de”, o 
verbo concorda com o substantivo determinado por elas: 

 
Cerca de vinte candidatos se inscreveram no concurso de piadas. 
 

5) Quando o sujeito for composto da expressão “um dos que”, o verbo permanecerá no 
plural: 

Esse jogador foi um dos que atuaram na Copa América. 
6) No caso de o sujeito aparecer representado pelo pronome “quem”, o verbo 

permanecerá no singular ou poderá concordar com o antecedente desse pronome: 
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Fomos nós quem contou toda a verdade para ela. 
OU 

Fomos nós quem contamos toda a verdade para ela. 
   

  Adaptado de http://www.brasilescola.com/gramatica/concordancia-verbal.htm . 
Acesso em: 29 jul 2013. 

 

Concordância Nominal 
 
Agora falaremos de outro tipo de concordância. Observe a frase:  

 
“Segundo o Instituto Pew, 72% dos jovens americanos de 12 a 17 anos mandam 
mensagens de texto”.  

 
A palavra “americanos” (adjetivo) está no plural e no gênero masculino, pois concorda 

com a palavra “jovens” (substantivo), que também está no plural e no masculino.  
Concordância nominal, portanto, diz respeito ao substantivo e seus termos referentes: 

adjetivo, numeral, pronome, artigo. Essa concordância é feita em gênero (masculino ou 
feminino) e pessoa. Vejamos mais exemplos:   
 

Minha casa é extraordinária. 
 
Temos aí o pronome possessivo “minha”, que está no gênero feminino e no singular, 

pois concorda com o substantivo “casa”, do mesmo modo que o adjetivo “extraordinária”. 
 

Dois cavalos fortes venceram a competição. 
 

Primeiro, verificamos qual é o substantivo da oração acima: cavalos. Os termos 
modificadores do substantivo “cavalos” são: o numeral “dois” e o adjetivo “fortes”. Os termos 
que fazem relação com o substantivo na concordância nominal devem, de acordo com a 
norma culta, concordar em gênero e número com ele. Nesse caso, o substantivo “cavalos” está 
no masculino e no plural e a concordância dos modificadores está correta, já que “dois” e 
“fortes” estão no gênero masculino e no plural. Observe que o numeral “dois” está no plural 
porque indica uma quantidade maior do que “um”. Então temos, por regra geral da 
concordância nominal, que os termos referentes ao substantivo são seus modificadores e 
devem concordar com ele em gênero e número. 

 
Importante: Localize na oração o substantivo primeiramente, como foi feito no último 

exemplo. Após a constatação do substantivo, observe o seu gênero e o número. Os termos 
referentes ao substantivo são seus modificadores e devem estar em concordância de gênero e 
número com o nome (substantivo). 

Adaptado de http://www.brasilescola.com/gramatica/concordancia-nominal-regra-geral.htm . 
Acesso em: 29 jul 2013. 

 

REGÊNCIA 
 
Regência Verbal 

A regência de um verbo é determinada pela relação do mesmo com seu complemento. 
Logo, o verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido. Observe: 

Joana assistiu um paciente no hospital onde trabalha. 

http://www.brasilescola.com/gramatica/concordancia-verbal.htm
http://www.brasilescola.com/gramatica/concordancia-nominal-regra-geral.htm
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Joana assistiu ao jogo da seleção brasileira. 
Observe que na primeira oração o verbo assistir é transitivo direto, ou seja, exige 

complemento (objeto direto) e tem significado aproximado de “prestar assistência”.Já na 
segunda oração, o verbo “assistir” é transitivo indireto, ou seja, exige complemento, porém 
precedido de preposição e significa “ver”.  

 Reger é determinar a flexão de um termo, que neste caso é o complemento, já 
que o verbo é o termo regente. 
Há uma dependência sintática entre regente (verbo) e termo regido (complemento), 

uma vez que o último completa o sentido do primeiro. Veja: 
Joana comprou uma bolsa para Jussara. 

O verbo “comprou” é transitivo direto e pede um complemento: Joana comprou o 
que? Uma bolsa (termo regido), para quem? Para Jussara (objeto indireto: precedido da 
preposição “para”).  

 
 
ATENÇÃO! Se não se lembrar do que é transitividade verbal, pesquise em 
seu livro de português ou pergunte ao seu professor. Esse conteúdo é 
importante para você compreender as regras de regência verbal. 

 
 

 
Regência Nominal 

Regência Nominal é o nome da relação existente entre um nome (substantivo, 
adjetivo ou advérbio) e os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada 
por uma preposição. Vários substantivos apresentam exatamente a mesma lógica da regência 
dos verbos de que derivam. Observe o exemplo: 

Verbo obedecer e os nomes correspondentes: todos regem complementos 
introduzidos pela preposição "a". Veja:  

 Obedecer a algo/ a alguém. 
                 (verbo) 

 Obediente a algo/ a alguém. 
            (substantivo) 

 
Adaptado de http://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint71.php  

Acesso em: 30 jul 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint71.php


 

 29 

 
2ª Etapa – Atividades 
 
Questão 1 

 

 
 
Em “Sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground”, os verbos 
estão no singular, pois concordam com a palavra:  
 

(a) eu. 
(b) ele. 
(c) eu. 
(d) você. 

 
 

Questão 2 
 
“Era uma noite de maio de 2005. O local era uma sala de bate-papo da internet. Duas pessoas 
decidiram entrar na conversa para tentar conhecer alguém. Em um daqueles golpes do 
destino, Mario Fhkowiak, 44 anos, conheceu Eronita de Fátima Pires, 46.” 

(Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/especial/-Dia-dos-Namorados-de-2005.html. Acesso em: 30 jul 2013.)  

Considerando a regra geral de concordância verbal, justifique o uso dos verbos no singular ou 
no plural destacados no texto. 
 

a. era: ________________________________________________________________ 
b. decidiram:  __________________________________________________________ 
c. conheceu: ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clicrbs.com.br/especial/-Dia-dos-Namorados-de-2005.html
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Questão 3 
 

 
(Disponível em:http://www.colegio24horas.com.br/jornalextra/simulados/figuras/fig004.gif. 

 Acesso em: 30 jul 2013.)  

 
Após ler a charge acima, responda: 

a. Na frase “Você não olhou meu Twitter?”, qual relação existe entre o verbo (“olhou”) e 
a palavra “você”, isto é, estabelecem uma relação de concordância ou de 
regência?_______________________________________________________________ 

b. E entre o verbo e o termo “meu Twitter”, há uma relação de concordância ou 
regência?_______________________________________________________________ 

 
Questão 4 
 

 
(Disponível em: http://www.maiszero.com/2011/06/charge-do-facebook.html. Acesso em: 30 jul 2013.)  

 
Explique, com base no que você estudou sobre concordância nominal, por que a 

palavra “imaginários” está no plural e no masculino. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.colegio24horas.com.br/jornalextra/simulados/figuras/fig004.gif
http://www.maiszero.com/2011/06/charge-do-facebook.html
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3ª Etapa – Produção Textual 
 
 Como vimos nos diversos textos desta unidade, as relações entre as pessoas, 
especialmente entre os jovens, estão, a cada dia, mais dependentes das redes sociais. Muito 
provavelmente você tem um perfil no Facebook ou, caso não tenha, sabe do que se trata: uma 
rede de relacionamentos na internet, em que os usuários criam perfis com contêm fotos e 
listas de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e públicas entre si e participantes 
de grupos de amigos. A visualização de dados detalhados dos membros é restrita para 
membros de uma mesma rede ou amigos confirmados, ou pode ser livre para qualquer um. 
Não é necessário um texto de apresentação. 
 
 Proposta: Imagine que agora é preciso se apresentar também por escrito no Facebook. 
Crie um texto de aproximadamente 15 a 20 linhas, em que você dê suas características e 
outras informações que queira, como seus interesses musicais, onde estuda, o que gosta de 
fazer em seu tempo livre, se trabalha ou não, onde mora e com quem etc. Tais informações 
podem ser verdadeiras ou inventadas. 

 

 
Texto: 

 
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



 

 32 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Unidade 5 – Período composto 

 
Nesta unidade, você irá estudar: 

 período simples e período composto; 

 período composto por coordenação; 

 período composto por subordinação; 

 conjunções coordenativas e subordinativas. 
 

O estudo será considerado satisfatório se, ao final, você: 
- diferenciar 

 frase, oração e período; 

 período simples e composto; 

 período composto por coordenação e período composto por subordinação. 
 

 - identificar 
 

 conjunções coordenativas e conjunções subordinativas; 

 o valor semântico e o papel argumentativo das conjunções coordenativas e 
subordinativas na coesão textual. 

 
1ª Etapa – Explicação do conteúdo 
 
Texto 
 

RAP DO SILVA 
Todo mundo devia nessa história se ligar 
Porque tem muito amigo que vai pro baile 
dançar. Esquecer dos atritos, deixar a briga pra 
lá e entender o sentido quando o DJ detonar. 
 
Solta o rap DJ! 
 
(REFRÃO) Era só mais um Silva que a estrela 
não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de 
família. 
É só mais um Silva que a estrela não brilha, 
ele era funkeiro, mas era pai de família. 
 
Era um domingo de sol, ele saiu de manhã 
pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã. 
Deu um beijo nas crianças, prometeu não 
demorar, falou pra sua esposa que iria vir pra 
almoçar. 
(REFRÃO) 
Era trabalhador, pegava o trem lotado. 
Tinha boa vizinhança, era considerado. 
E todo mundo dizia que era um cara maneiro 
Outros o criticavam porque ele era funkeiro. 
O funk não é modismo, é uma necessidade 

É pra calar os gemidos que existem nessa 
cidade. 
 
(REFRÃO) 
 
E anoitecia, ele se preparava 
É pra curtir o seu baile que em suas veias 
rolava. 
Pôs boné e uma camisa, tênis que comprou 
suado e bem antes da hora, ele já estava 
arrumado. 
Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado 
Os seus olhos brilhavam, ele estava animado. 
Sua alegria era tanta logo que tinha chegado 
Foi o primeiro a descer e por alguns foi 
saudado. 
Mas naquela triste esquina, um sujeito 
apareceu, com a cara amarrada, suando, estava 
um breu. 
Carregava um ferro em uma de suas mãos, 
apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. 
E o pobre do nosso amigo que foi pro baile 
curtir  
Hoje com sua família ele não irá dormir. 
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(REFRÃO) 
Naquela triste esquina, um sujeito apareceu 
Com a cara amarrada, suando, estava um breu. 
Carregava um ferro em uma de suas mãos 

Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. 
E o pobre do nosso amigo que foi pro baile 
curtir  
Hoje com sua família ele não irá dormir. 

 
 (Disponível em: http://www.vagalume.com.br/bob-rum/rap-do-silva.html#ixzz2al1cgN8A. Acesso em 30 jul 2013.) 

 
Observe os períodos abaixo:  

 

 “Era só mais um Silva”; 
 

 “Era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de 
família”. 

 
No primeiro exemplo, há somente um verbo, portanto, uma oração. Por isso, 

classificamos o período de SIMPLES. Já, no segundo, há quatro verbos, ou seja, quatro orações, 
e por isso o período é classificado como COMPOSTO. 

 

 
 
FRASE é qualquer enunciado que tenha SENTIDO COMPLETO. 
 
ORAÇÃO é a frase ou parte de frase formada em torno de um VERBO (ou LOCUÇÃO 
VERBAL). 
 
PERÍODO é uma frase que possui uma ou mais orações; vai da letra maiúscula ao 
ponto – final, de exclamação, de interrogação ou reticências. 
 

 
IMPORTANTE: “Há situações em que encontramos dois verbos juntos. Se esses 
verbos estiverem representando uma única ação verbal, então estamos lidando 
com uma LOCUÇÃO VERBAL. Exemplo: está cantando = canta”. 

Disponível em: http://www.infoescola.com/portugues/locucao-verbal/. Acesso em 30 jul 2013.) 

 

 
 Assim, temos as seguintes definições: 
 
PERÍODO SIMPLES: quando o enunciado é composto por apenas uma oração. “Solta o rap, 
DJ!” 
PERÍODO COMPOSTO: quando o enunciado é composto por duas ou mais orações. “Os 
seus olhos brilhavam, ele estava animado”.  

 
PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO 

 
As orações são “independentes” sintaticamente e podem ser ligadas por vírgulas ou 

através de conjunção coordenativa.  

http://www.vagalume.com.br/bob-rum/rap-do-silva.html#ixzz2al1cgN8A
http://www.infoescola.com/portugues/verbos/
http://www.infoescola.com/portugues/locucao-verbal/
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As conjunções coordenativas são classificadas em: aditivas, adversativas, alternativas, 
conclusivas e explicativas. Veja o quadro abaixo:  

 

 
(Disponível em: http://helenaconectada.blogspot.com.br/2012/09/conjuncoes-coordenativas-e.html . Acesso em: 

30 jul 2013.) 

 
 Se as orações coordenadas ligam-se por vírgulas, sem usar conjunção, são chamadas 

ASSINDÉTICAS (= SEM CONJUNÇÃO). 
 Se as orações coordenadas ligam-se através das conjunções coordenativas, são 

chamadas de SINDÉTICAS (= COM CONJUNÇÃO) e classificam-se de acordo com a 
conjunção e o sentido estabelecido. 

 
Assim, temos:  
 

 
(Disponível em: http://lauroportugues.blogspot.com.br/2013/06/oracoes-coordenadas.html.  

Acesso em: 30 jul 2013.) 
 

http://helenaconectada.blogspot.com.br/2012/09/conjuncoes-coordenativas-e.html
http://lauroportugues.blogspot.com.br/2013/06/oracoes-coordenadas.html
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a. Orações coordenadas aditivas: como bem nos retrata o conceito, estão relacionadas à 
ideia de soma, adição. Assim sendo, são representadas pelas conjunções “e”, “nem”, “mas 
também”: 

Ela nem estuda nem trabalha. 
O garoto é educado e inteligente. 

Não só é inteligente, mas também educado. 
 

b. Coordenadas adversativas: revelam fatos ou conceitos que se antepõem ao que se 
declara na coordenada anterior, estabelecendo, assim, uma ideia de oposição, contraste. 
Geralmente são introduzidas pelas conjunções “mas”, “porém”, “todavia”, “entretanto”, 
“contudo”, “no entanto”: 

Ele se esforçou bastante, contudo não obteve bom resultado. 
Ela se mostra uma pessoa gentil, todavia não demonstra ser confiável. 

Tratava-se de um local muito aconchegante, no entanto não fomos bem recebidos. 
 

c. Coordenadas alternativas: o termo “alternativas” se relaciona à ideia de alternância. 
Portanto, afirmamos que as coordenadas alternativas exprimem fatos ou conceitos que se 
alternam ou que se excluem mutuamente. As conjunções que as representam são demarcadas 
por “ou... ou”, “ora... ora”, “já... já”... “quer... quer”:  

Ou você trabalha, ou procure outro lugar para se hospedar. 
Quer você queira, quer não, iremos visitá-lo. 

Ora se mostrava calmo, ora agitado. 
 

d. Coordenadas explicativas: As orações coordenadas explicativas conferem à 
justificativa a explicação referente a uma ordem, sugestão ou suposição. Geralmente são 
introduzidas pelas conjunções “que”, “porque”, “porquanto”, “pois”: 

Respeite-o, pois se trata de uma pessoa mais velha. 
Não pude comparecer à reunião porque tinha um compromisso inadiável. 

“Não fujas, que eu te sigo...” (Menotti Del Picchia) 
 

e. Coordenadas conclusivas: De forma literal, as conclusivas estão relacionadas à ideia de 
conclusão. Dessa forma, afirmamos que elas exprimem uma conclusão lógica obtida em 
relação aos fatos expressos na coordenada anterior. São introduzidas pelas conjunções “logo”, 
“portanto”, “por conseguinte”, “por isso”, “pois”: 

Obteve bom desempenho no teste, logo demonstrou ser capacitado. 
Hoje está bastante quente, portanto iremos ao clube. 

Não valorizava a companhia de sua amada, por isso hoje está sozinho. 
 

(Disponível em: http://www.brasilescola.com/gramatica/periodo-composto-coordenacao.htm .  
Acesso em: 30 jul 2013.) 

 
 

PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO 

  
Diferente do período composto por coordenação, as orações no período composto por 

subordinação há uma relação de dependência sintática entre as orações.  
 
As orações subordinadas podem ser: substantivas, adjetivas ou adverbiais. 
 

http://www.brasilescola.com/gramatica/periodo-composto-coordenacao.htm
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I. SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS: exercem função sintática de sujeito, objeto direto, 
objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto. 

II. SUBORDINADAS ADJETIVAS: exercem função sintática de adjunto adnominal 
(funcionam como adjetivos, caracterizando um substantivo) 

III. SUBORDINADAS ADVERBIAIS:  exercem função sintática de adjunto adverbial. 
 
DÚVIDA? Pesquise sobre FUNÇÃO SINTÁTICA. Provavelmente, você precisará da ajuda de seu 
professor para relembrar os conceitos de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, 
complemento nominal, aposto, adjunto adnominal e adjunto adverbial, fundamentais para o 
conteúdo de orações subordinadas. 

 
Oração Subordinada Principais conectivos 

utilizados 
Classificação 

 
 

SUBSTANTIVA 
 

 
 

QUE/SE 
(conjunção integrante) 

1. Subjetiva 
2. Objetiva Direta 
3. Objetiva 

Indireta 
4. Predicativa 
5. Completiva 

Nominal 
6. Apositiva 

 
ADJETIVA 

 

QUE 
(pronome relativo) 

O QUAL/A QUAL 
CUJO/CUJA 

 

 
1. Explicativa 
2. Restritiva 

 
 

ADVERBIAL 
 
 
 

 
Causal: porque, que, visto que, 
uma vez que, já que, desde que 
Comparativa: como, assim como, 
como se, que nem 
Consecutiva: de modo que, sem 
que (= que não) 
Concessiva: embora, ainda que, 
apesar de que, se bem que, 
mesmo que, por mais que 
Condicional: se, caso, a não ser 
que, desde que, a menos que,  
Conformativas: conforme, como 
(= conforme) 
Finais: para que, a fim de que 
Proporcional: à medida que, à 
proporção que 
Temporal: quando, enquanto, 
antes que, depois que, logo que, 
desde que, sempre que, assim 
que 

 
1. Causal 
2. Comparativa 
3. Consecutiva 
4. Concessiva 
5. Condicional 
6. Conformativa 
7. Finais 
8. Proporcional 
9. Temporal 
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2ª Etapa – Atividades 
 
Questão 1 
Observe as orações a seguir: 
 

 “Uma mulher precisa de muito mais informações do que um homem?” 
 “A mulher só precisa acompanhá-lo?” 
 
Nas duas orações, o verbo “precisa” é transitivo, ou seja, pede complemento (os  

complementos estão em destaque).  
a) Dessa forma, podemos concluir que a oração “acompanhá-lo” estabelece uma relação 

de dependência ou independência sintática com a primeira (“a mulher só precisa”)? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b) Portanto, as orações no segundo exemplo unem-se através da coordenação ou da 
subordinação?  
_______________________________________________________________________ 
 

Questão 2 
Considere o seguinte período:  
 
“Infelizmente, perdemos esse costume porque se começou a considerar a dança de salão uma 
submissão da mulher ao poder do homem”.  

a) Os verbos e locuções verbais já foram marcados. Separe as orações e reescreva-as: 
1ª oração: 
_________________________________________________________________ 
2ª oração: 
_________________________________________________________________ 

b) Agora, classifique essas orações: 
1ª oração: 
_________________________________________________________________ 
2ª oração: 
_________________________________________________________________ 
 

 Sinalize, com marca-texto, a conjunção que une essas orações. 
 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 03 e 04: 
As sem-razões do amor   

(Carlos Drummond de Andrade) 
Eu te amo porque te amo, 
Não precisas ser amante, 
e nem sempre sabes sê-lo. 
Eu te amo porque te amo. 
Amor é estado de graça 
e com amor não se paga. 
 
Amor é dado de graça, 
é semeado no vento, 

na cachoeira, no eclipse. 
Amor foge a dicionários 
e a regulamentos vários. 
Eu te amo porque não amo 
bastante ou demais a mim. 
Porque amor não se troca, 
não se conjuga nem se ama. 
Porque amor é amor a nada, 
feliz e forte em si mesmo. 
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Amor é primo da morte, 
e da morte vencedor, 

 
por mais que o matem (e matam) 
a cada instante de amor. 

 
Questão 3 
 
Drummond fala de amor à moda antiga, com sutileza, carinho e cuidado. Em “Eu te amo 
porque te amo”, observando a conjunção em destaque, a segunda oração tem valor: 

(a) aditivo. 
(b) explicativo. 
(c) adversativo. 
(d) conclusivo. 

 
Questão 4 
 
Releia com atenção os dois primeiros versos da terceira estrofe (“Eu te amo porque não amo / 
bastante ou demais a mim”) e explique: por que a conjunção ou, nesse caso, não pode ser 
classificada como conjunção coordenativa? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Questão 5 
 
Com base em sua resposta na tabela anterior, classifique as conjunções coordenativas 
destacadas nos períodos a seguir: 
 

a) “Me esquenta porque o cobertor é curto” (Amor Barato, Chico Buarque) 
_______________________________________________________________________ 
 

b) “Quando você me deixou, meu bem,(...) quase enlouqueci, 
Mas depois, como era de costume, obedeci”. (Olhos nos Olhos, Chico Buarque) 
_______________________________________________________________________ 
 

c) “Meu paletó enlaça o teu vestido  
E o meu sapato inda pisa no teu” (Eu te amo, Chico Buarque) 
 
_______________________________________________________________________ 
 

d) “Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor” ( A flor e o 
espinho, Nelson Cavaquinho) 
_______________________________________________________________________ 
 

 Questão 6 
 
Ainda inspirados pelo amor e por belas letras de nossos compositores brasileiros, veja mais 
alguns versos da música Por enquanto, de Renato Russo: 
 

Mudaram as estações, nada mudou 
Mas eu sei que alguma coisa aconteceu 

Tá tudo assim tão diferente. 
 
 



 

 40 

a) Classifique as duas primeiras orações dessa estrofe: 
1ª oração: ______________________________________________________________ 
2ª oração: ______________________________________________________________ 
 

b) Qual o valor da conjunção “mas”? 
___________________________________________________________________________ 

 
c) A quarta oração, que está destacada, funciona como complemento verbal do verbo sei 
(3ª oração). Portanto, a quarta oração estabelece uma relação de 
___________________________________________ (coordenação/subordinação) com a 
terceira. 
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Unidade 6 – Acentuação Gráfica e Pontuação 

 
Nesta unidade, você irá estudar: 

 principais regras de acentuação gráfica; 

 principais regras de pontuação. 
 

O estudo será considerado satisfatório se, ao final, você: 

 entender, de maneira geral, as regras apresentadas; 

 reconhecer o emprego da pontuação como recurso expressivo e funcional 
fundamental para a construção do sentido de um texto. 

 
1ª Etapa – Explicação do conteúdo 
 

REGRAS FUNDAMENTAIS DE ACENTUAÇÃO GRÁFICA 
 
Palavras oxítonas 
Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em: "a", "e", "o", "em", seguidas ou não do 
plural(s): Pará – café(s) – cipó(s) – armazém(s)  
Essa regra também é aplicada aos seguintes casos: 
 - Monossílabos tônicos terminados em "a", "e", "o", seguidos ou não de “s”.  
Ex.: pá – pé – dó –  há  
 - Formas verbais terminadas em "a", "e", "o" tônicos, seguidas de lo, la, los, lãs. 
Ex.: respeitá-lo – percebê-lo – compô-lo  
 
Palavras paroxítonas 
Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em:  
- i, is:  táxi – lápis – júri  
- us, um, uns: vírus – álbuns – fórum  
- l, n, r, x, os: automóvel – elétron - cadáver – tórax – fórceps  
- ã, ãs, ão, ãos : ímã – ímãs – órfão – órgãos  
-ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou não de “s”: água – pônei – mágoa – jóquei  
 
Palavras proparoxítonas 
Acentuam-se todas as proparoxítonas.  
 
Regras especiais:  
Os ditongos de pronúncia aberta "ei", "oi", que antes eram acentuados, perderam o acento de 
acordo com o Novo Acordo Ortográfico.  
Ex.: 
  

Antes  Agora 

assembléia assembleia 

idéia  ideia 

geléia  geleia 

jibóia jiboia 

apóia (verbo apoiar)  apoia 
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paranóico paranoico 

 
- Observação importante: o acento das palavras herói, anéis, fiéis ainda permanece.  
 
- Quando a vogal do hiato for “i” ou “u” tônicos, acompanhados ou não de "s", haverá acento:  
 
Ex.: saída – faísca – baú – país – Luís  
 
- Observação importante: não serão mais acentuados “i” e “u” tônicos, formando hiato 
quando vierem depois de ditongo:  
Ex.: 
  

Antes  Agora 

bocaiúva  bocaiuva  

feiúra  feiura 

Sauípe Sauipe 

 
- O acento pertencente aos hiatos “oo” e “ee” que antes existia, agora foi abolido.  
Ex.: 
  

Antes  Agora 

crêem creem 

lêem leem 

vôo  voo 

enjôo enjoo 

 
- Não se acentuam o "i" e o "u" que formam hiato quando seguidos, na mesma sílaba, de l, m, 
n, r ou z:  
 
Ra-ul, ru-im, con-tri-bu-in-te, sa-ir, ju-iz 
 
- Não se acentuam as letras "i" e "u" dos hiatos se estiverem seguidas do dígrafo nh:  
 
ra-i-nha, ven-to-i-nha.  
 
 - Não se acentuam as letras "i" e "u" dos hiatos se vierem precedidas de vogal idêntica:  
xi-i-ta, pa-ra-cu-u-ba  
 
No entanto, tratando-se de palavra proparoxítona haverá o acento, já que a regra de 
acentuação das proparoxítonas prevalece sobre a dos hiatos:  
fri-ís-si-mo, se-ri-ís-si-mo  
 
- As formas verbais que possuíam o acento tônico na raiz, com "u" tônico precedido de "g" ou 
"q" e seguido de "e" ou "i" não serão mais acentuadas.  
Ex.: 
  

Antes  Depois 

apazigúe (apaziguar)  apazigue 

averigúe (averiguar)  averigue 
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argúi (arguir)  argui 

 
- Acentuam-se os verbos pertencentes à terceira pessoa do plural de:  
ele tem – eles têm 
ele vem – eles vêm  
 
- A regra prevalece também para os verbos conter, obter, reter, deter, abster.  
ele contém – eles contêm 
ele obtém – eles obtêm 
ele retém – eles retêm 
ele convém – eles convêm 
 
 
- Não se acentuam mais as palavras homógrafas que antes eram acentuadas para diferenciá-
las de outras semelhantes. Apenas em algumas exceções, como:  
 

Adaptado de: http://www.brasilescola.com/gramatica/acentuacao.htm . Acesso em: 30 jul. 2013.) 
 
Acento Diferencial 

 Na língua escrita, existem dois casos em que os acentos são utilizados para diferenciar 
palavras homógrafas (de mesma grafia). Veja: 

a) pôde / pode  
Pôde é a forma do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. Pode é a forma do 
presente do indicativo. Exemplos:  

O ladrão pôde fugir.  
O ladrão pode fugir.  

b) pôr / por  
Pôr é verbo e por é preposição. Exemplos:  

Você deve pôr o livro aqui.  
Não vá por aí!  
 

 DICA!!!   

Aula sobre acentuação no you tube: 
http://www.youtube.com/watch?v=HhqJqLOWmvM  

 

 
PONTUAÇÃO 

 
Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem para compor a coesão e a 

coerência textual. Veremos aqui as principais funções dos sinais de pontuação conhecidos pelo 
uso da língua portuguesa. 
Ponto 
1- Indica o término do discurso ou de parte dele. 
- Façamos o que for preciso para tirá-la da situação em que se encontra. 
- Gostaria de comprar pão, queijo, manteiga e leite. 
- Acordei. Olhei em volta. Não reconheci onde estava.  
Ponto e Vírgula  
1- Separa várias partes do discurso, que têm a mesma importância. 
- “Os pobres dão pelo pão o trabalho; os ricos dão pelo pão a fazenda; os de espíritos 
generosos dão pelo pão a vida; os de nenhum espírito dão pelo pão a alma…” (VIEIRA) 

http://www.brasilescola.com/gramatica/acentuacao.htm
http://www.infoescola.com/redacao/coerencia-textual/
http://www.infoescola.com/portugues/pontuacao/
http://www.infoescola.com/portugues/ponto-e-virgula/
http://www.infoescola.com/portugues/pontuacao/
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2- Separa partes de frases que já estão separadas por vírgulas. 
- Alguns quiseram verão, praia e calor; outros montanhas, frio e cobertor.  
3- Separa itens de uma enumeração, exposição de motivos, decreto de lei, etc. 
Tarefas de hoje: ir ao supermercado; pegar as crianças na escola; caminhada na praia; reunião 
com amigos. 
Dois-pontos 
1- Antes de uma citação. 
- Vejamos como Afrânio Coutinho trata este assunto: (...)  

2- Antes de um aposto. 
- Três coisas não me agradam: chuva pela manhã, frio à tarde e calor à noite.  
3- Antes de uma explicação ou esclarecimento. 
- Lá estava a deplorável família: triste, cabisbaixa, vivendo a rotina de sempre.  
4- Em frases de estilo direto. 
- Maria perguntou: – Por que você não toma uma decisão? 
 Ponto de Exclamação 
1- Usa-se para indicar entonação de surpresa, cólera, susto, súplica, etc. 
- Sim! Claro que eu quero me casar com você!  
2- Depois de interjeições ou vocativos. 
- Ai! Que susto! 
- João! Há quanto tempo! 
Ponto de Interrogação 
Usa-se nas interrogações diretas e indiretas livres. 
“- Então? Que é isso? Desertaram ambos?” (Artur Azevedo)  
Reticências 
1- Indicam que palavras foram suprimidas. 
- Comprei lápis, canetas, cadernos… 
2- Indicam interrupção violenta da frase. 
“- Não… quero dizer… é verdad… Ah!”  
3- Indicam interrupções de hesitação ou dúvida. 
- Este mal… pega doutor?  
4- Indicam que o sentido vai além do que foi dito. 
- Deixa, depois, o coração falar…  
Vírgula 
É usada para vários objetivos, mas em geral usamos a vírgula para dar pausa à leitura ou para 
indicar que algum elemento da frase foi deslocado da sua posição canônica. 

(ROCHA LIMA, Carlos Henrique da.Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 45ª edição. – Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2006. In: http://www.infoescola.com/portugues/pontuacao ). 

 

 2ª Etapa – Atividades 
 
Questão 1 
 
Explique o uso do acento gráfico na frase “Meus filhos têm medo de cachorro”.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

http://www.infoescola.com/portugues/aposto/
http://www.infoescola.com/portugues/pontuacao/
http://www.infoescola.com/portugues/pontuacao/
http://www.infoescola.com/portugues/pontuacao
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Questão 2 

 
(Disponível em: http://muitohorrorshow.wordpress.com/tag/hortifruti/. Acesso em: 30 jul. 2013.)  

 

Explique o uso do acento na palavra “rúcula”. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Questão 3 
 

 
(Disponível em: http://www.tumblr.com/tagged/deixou. Acesso em: 30 jul. 2013.)  

 
Na tirinha, o ponto de exclamação: 
 

(a) serve para indicar a alegria do personagem. 
(b) reforça a surpresa que o personagem demonstra. 
(c) evidencia a saudade do personagem. 
(d) mostra que o personagem não superou o problema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://muitohorrorshow.wordpress.com/tag/hortifruti/
http://www.tumblr.com/tagged/deixou
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RESPOSTAS SUGERIDAS – ATIVIDADES - UNIDADES 

 
 UNIDADE 1 

1) a. Linguagem não verbal, pois o sinal de trânsito transmite a mensagem com cores. 
b. Linguagem verbal, pois o bilhete é escrito com palavras. 
c. Linguagem verbal, pois as letras de músicas são escritas no torpedo com 
palavras. 
d. Linguagem verbal, pois a conversa ao telefone constitui-se de palavras, a partir 
de um diálogo.  
 

2) A primeira, pois precisamos ver a imagem do computador para entender de onde 
vem a “fala”. Já na segunda tirinha, se houvesse apenas o diálogo, ainda assim 
entenderíamos a mensagem sem muito prejuízo para a compreensão. 
 

3) Percebemos que a Joaninha chama de “porcaria toda” o computador. 
 
4) Texto verbal: carta, diálogo ao telefone, notícia no jornal televisionado, 

reportagem no jornal escrito, postagens escritas nas redes sociais, classificados no 
jornal. 
Texto não verbal: apito do juiz, cartão vermelho, dança, bocejo, identificação de 
“feminino” e “masculino” através de figuras na porta do banheiro, placas de 
trânsito. 
 

 UNIDADE 2 
1) a. Linguagem literal. 

b. Linguagem figurada (“quebrava altos galhos”). 
c. Linguagem literal. 
d. Linguagem figurada (“milhares de estrelas invadiram seu quarto”). 
e. Linguagem figurada (“unha e cutícula com meu irmão”). 

2) Letras B e D.  
3) Justificativas:  

a. A troca do R pelo L da palavra CERTA, virando CELTA, cria novo vocábulo que é 
o nome do carro da propaganda, mas não configura linguagem figurada. 

b. Há linguagem figurada, pois diz que a língua da sogra é tão afiada quanto a 
faca. Há a comparação e a palavra “afiada”, em seu sentido literal, se aplica 
somente a ferramentas de corte. 

c. “Orelhão”, no caso, liga-se à ideia de uma orelha de verdade, já que há um 
enorme cotonete limpando essa grande orelha. A imagem é original e o leitor 
muda o sentido de orelhão ( de equipamento telefônico para orelha grande) 
para se adaptar à mensagem da propaganda. Há, assim, linguagem figurada. 

d. Há linguagem figurada, pois a palavra “burro” está sendo usada fora do seu 
contexto habitual. “Pra burro” significa “muito” ou, no caso da propaganda, 
burro é também o indivíduo ignorante, que não sabe nada. 

e. Não há linguagem figurada, pois o creme é para alisar o cabelo e, de fato, a 
imagem reproduz literalmente essa função vendida pelo produto. 

 
 UNIDADE 3 

1) Os pares são: A e C; B e E; D e F. 
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2) Gênero: classificados. 
3) Resposta pessoal. 

 
 

 UNIDADE 4 
1) A. eu. 
2) a. era: concorda com “o local” (sujeito simples). 

b. decidiram: concorda com “duas pessoas” (sujeito simples no plural). 
c. conheceu: concorda com Mario Fhkowiak (sujeito simples). 

3) a. O verbo estabelece uma relação de concordância com o pronome “você”, tanto 
que está no singular (Você olhou).  

b. Entre o verbo e o termo “meu Twitter” existe uma relação de regência, pois o 
termo está complementando (diretamente, isto é, na função de objeto direto) o 
verbo. 

4) “Imaginários”, adjetivo, concorda com a palavra “amigos”, substantivo masculino e 
plural. 

 
 UNIDADE 5 

1) a. Sim, a oração em destaque exerce a função de objeto direto (complemento do 
verbo transitivo), estabelecendo, portanto, uma relação de dependência sintática 
com a oração principal. 
b. Subordinação. 
 

2) a. 1ª oração: Infelizmente, perdemos esse costume. 
2ª oração: porque se começou a considerar a dança de salão uma submissão da 
mulher ao poder do homem”.  
b. Oração coordenada assindética (1ª oração) e oração coordenada sindética 
explicativa (2ª oração). 
 

3) B – explicativo. 
4) Porque não une orações. 
5) a. explicativa; b. adversativa; c. aditiva; d. explicativa. 
6) a. Orações coordenadas assindéticas (sem conjunção). 

b. valor de oposição, quebra de expectativa. 
c. subordinação 
 

 UNIDADE 6 
 
1) O verbo ter na terceira pessoa do plural é acentuado. 
2) Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
3) B – a exclamação, nesse caso, amplia o sentido da palavra “pior”, reforçando, 

assim, a surpresa do personagem. Não indica alegria (opção A), nem saudade 
(opção C). Também não podemos afirmar apenas pela pontuação, nesse caso, que 
o personagem não superou o problema, apesar de o diálogo deixar claro esse 
ponto. 
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Diretoria do Ensino Fundamental 
Coordenação de 3º e 4º ciclos 
Niterói, _____ de _________________ de __________. 
Aluno(a): ________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO 

Unidade 1 – Texto verbal e não verbal   
 

 
Questão 1 
Observe a charge a seguir e responda ao que se pede: 

 
(Disponível em: http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2011/04/Os-homens-e-o-

espelho.jpg . Acesso em: 30 jul. 2013.)    
 

a) Pode-se dizer que a imagem acima é um texto? Justifique. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

b) Explique o que você entendeu sobre a charge. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Questão 2 
A charge a seguir também mostra um homem diante de um espelho. Veja:  

 
(Disponível em: http://blog.fejunes.org.br/2011/07/nao-e-conto-de-fadas/ . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2011/04/Os-homens-e-o-espelho.jpg
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/economia/wp-content/uploads/2011/04/Os-homens-e-o-espelho.jpg
http://blog.fejunes.org.br/2011/07/nao-e-conto-de-fadas/


 

 50 

 

a) A charge acima é feita utilizando dois tipos de texto. Quais? 

_______________________________________________________________________ 
 

b) De que forma a imagem “traduz” o que foi dito na mensagem escrita? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

c) De acordo com o desenho e com o texto, o que podemos concluir sobre o indivíduo 
em frente ao espelho? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Questão 3 
 
Veja o cartaz do filme “Espelho, espelho meu”:  

 
a) Analisando a imagem, diga sobre qual famoso conto de fadas o filme aborda. 

___________________________________________________________________ 
 

b) Destaque pelo menos dois elementos importantes da história desse conto de 
fadas que aparecem no cartaz. 
___________________________________________________________________ 
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Questão 4 
 
Ricardo foi ao hospital visitar sua esposa que havia passado por uma cirurgia. Chegando lá, viu 
a seguinte foto: 

 
(Disponível em: http://lima-vitor.blogspot.com.br/2010/05/tres-versoes-para-um-quarto-escuro-duas.html . Acesso 

em: 30 jul. 2013.) 

 
a) Que mensagem esta foto deseja passar? 

_______________________________________________________________________ 
 

b) Por que a mensagem está adequada ao ambiente em que se encontra? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Questão 5 

 
  (Disponível em: https://www.facebook.com/100gestos?fref=ts . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

Explique de que forma o uso dos textos verbal e não verbal modificam a mensagem em cada 
uma das fotos. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Questão 6 
Agora, explique o uso das seguintes legendas para as imagens a seguir: 
 

http://lima-vitor.blogspot.com.br/2010/05/tres-versoes-para-um-quarto-escuro-duas.html
https://www.facebook.com/100gestos?fref=ts
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(Disponível em: https://www.facebook.com/100gestos?fref=ts . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
Questão 7 
Você já ouviu dizer que um gesto vale mais que mil palavras? Então dê exemplos de: 

a. Um gesto de carinho: ________________________________________________ 
b. Um gesto de sedução: _______________________________________________ 
c. Um gesto egoísta: ___________________________________________________ 

https://www.facebook.com/100gestos?fref=ts
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Questão 8 
 
Em qual das duas tirinhas abaixo o texto não verbal é fundamental para entender a 
mensagem? Explique. 

I.  
 

II.  
(Disponível em: http://tirasdemafalda.tumblr.com/image/44735253345 . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 9 
Observe a seguinte propaganda e responda: 

 
(Disponível em: http://detodaforma.blogspot.com.br/2012/03/as-propagandas-divertidas-e-criativas.html . 

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
Quais elementos não verbais fazem referência ao filme Tropa de Elite? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Questão 10 
 
Agora explique, com as suas palavras, a diferença entre linguagem verbal e não verbal. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

http://tirasdemafalda.tumblr.com/image/44735253345
http://detodaforma.blogspot.com.br/2012/03/as-propagandas-divertidas-e-criativas.html
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PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
“Nenhum gesto é inocente”. Pense em um gesto de 

AGRADECIMENTO. Pode ser qualquer um, permita que sua 
imaginação viaje. Então, nos conte a história de um 
personagem que agradece. Por que ele agradece? A quem 
ou a quê? Crie um texto de aproximadamente 15 linhas 
em que fique claro ao leitor: 

1. o motivo do agradecimento; 
2. a quem o a que se dirige o agradecimento; 
3. qual é o gesto de agradecimento feito.  

Pode ser uma carta, um e-mail ou uma postagem no 
facebook. Não importa o gênero do texto, mas, sim, o 
conteúdo, o agradecimento. 

(Disponível em: https://www.facebook.com/100gestos . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/100gestos
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Diretoria do Ensino Fundamental 
Coordenação de 3º e 4º ciclos 
Niterói, _____ de _________________ de __________. 
Aluno(a): ________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO 

Unidade 2 – Linguagem Figurada 
 

 
As lendas eram histórias criadas para explicar o que o homem não entendia. De onde 

viemos? O que é o trovão? Por que o sol não encontra com a Lua? As perguntas são 
inúmeras. Leia a história a seguir e descubra a resposta para uma delas: como surgiram as 
estrelas? 

 
Texto 1 

As estrelas nos olhos dos meninos 
 Naquele tempo, a noite era completamente escura, nenhuma estrela brilhava no 
firmamento, não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, 
e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. 
 As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés pescados no dia e cozinhavam 
nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. Os 
homens falavam de guerras e contavam vantagem.  

(...) Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os 
ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Os meninos disseram a elas que 
tinham visto uma visagem rondando a aldeia logo que escurecera. Mas visagem comia ovos de 
tartaruga? (...)E riram dos meninos. Naquela noite, todos comeram peixe e mandioca, mas 
reclamaram da falta dos ovos. (...) 

Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo, e as mulheres resolveram tirar a 
limpo esses sumiços estranhos. Nem visagem nem curupira. Escondidas atrás de uns arbustos, 
elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram 
no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta, e, numa clareira, preparavam o fogo 
para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. 

As mulheres começaram a gritar e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres 
correram atrás. Proferiram ameaças e prometeram castigos severos. Para escapar das 
punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrassem um cipó no céu. O beija-flor 
atendeu ao pedido, e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres 
chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvidas: subiram atrás deles. 

Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo 
deles, e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes de se esborracharem, foram 
transformadas em animais da floresta que naquele tempo ainda não existiam. Os meninos, por 
sua vez, ficaram presos no céu, porque não tinham como descer. 

Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os 
olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os 
olhos dos meninos. 

(PRANDI, Reginaldo. Contos e lendas da Amazônia. São Paulo: Compahia das Letras, 2011) 
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Questão 1 
Há no texto a explicação dos povos da floresta para o surgimento das estrelas. Releia o 

trecho abaixo: 
“No escuro da noite, brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim 

que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos”. 
 

a. O narrador compara as estrelas aos olhos dos meninos. Portanto, trata-se de uma 
linguagem figurada ou literal? 
____________________________________________________________________ 

b. Reflita: por que os povos das florestas usavam esse tipo de linguagem para explicar 
os fenômenos da natureza? 
____________________________________________________________________ 
 

Questão 2 
 
Observe as frases:  

 “As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés pescados no dia e cozinhavam nas 
cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios”.  

 Durante anos, Alfredo cozinhou Renata em banho-maria, prometendo casamento. Após 10 
anos, terminou o noivado e casou-se com outra. 
a. Qual a diferença entre o uso do verbo “cozinhar” nas duas frases? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
b. Em qual das duas foi usada a linguagem figurada? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Questão 3 
Em “Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo, e as mulheres resolveram tirar a 

limpo esses sumiços estranhos”, a expressão tirar a limpo pode ser substituída, sem alterar o 
sentido da frase, por: 

(a) esquecer. 
(b) desconsiderar. 
(c) deixar pra lá. 
(d) investigar. 

 
Texto 2 

Como nascem e morrem as estrelas? 
Em geral, uma estrela nasce numa região conhecida como berçário estelar. Os 

berçários espalhados pelo Cosmo têm nuvens moleculares gigantes. Formadas por gás e 
poeira, tais nuvens chegam a ocupar uma área equivalente a de todo o sistema solar! Com 
a ação da gravidade, os gases e a poeira se juntam e a nuvem molecular começa a perder 
suas partes mais densas. Aos poucos, um pedaço desprendido que ganha ainda mais 
densidade e calor passa a girar em torno de si até virar um tipo de disco. A estrela nasce pra 
valer quando a temperatura e a densidade no disco ficam tão altas que seus átomos de 
hidrogênio se fundem, virando hélio. É o início da fusão nuclear. Tudo isso leva dezenas de 
milhões de anos. 

(Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-nascem-e-morrem-as-estrelas . 
Acesso em: 07 mai 2013 

 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-nascem-e-morrem-as-estrelas
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Questão 4 
Compare os textos 1 e 2. 
a. O que esses dois textos têm em comum? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

b. Neste, a linguagem utilizada é figurada ou literal? _____________________________ 
 
Questão 5 

Na Rede Globo, existe um programa de televisão chamado Estrelas, comandado por 
Angélica. Responda: 

a. O que significa “estrelas” nesse caso? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

b. O que há em comum entre os dois significados 
da palavra “estrela” – “estrela” como um elemento da 
natureza e “estrela” como o que foi usado no programa 
da Angélica, que você respondeu no item anterior? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Questão 6 
Veja a música Estrela, de Gilberto Gil: 

 
Estrelas 

Há de surgir 
Uma estrela no céu 
Cada vez que você sorrir 
Há de apagar 
Uma estrela no céu 
Cada vez que você chorar 
 
O contrário também 
Bem que pode acontecer 
De uma estrela brilhar 
Quando a lágrima cair 
Ou então 
De uma estrela cadente se jogar 
Só pra ver 
A flor do seu sorriso se abrir 
 
Hum! 
Deus fará 
Absurdos 
Contanto que a vida 
Seja assim 
Sim 
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Um altar 
Onde a gente celebre 
Tudo o que Ele consentir 

 
a. No final da música, a vida é comparada a quê? _______________________________ 
b. Podemos dizer que foi usada a linguagem figurada ou literal? ___________________ 

 
Questão 7 
Observe: 

 
(Disponível em: http://www.humorepiadas.com.br/sem-categoria/hotel-de-rico-e-de-pobre/ .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

a. O que significa um hotel 5 estrelas? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

b. Explique o humor da imagem. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Questão 8 
Veja mais uma música sobre estrela, dessa vez, Estrela Cadente, de Vitor e Léo. 
 
Estrela Cadente 
A porta vai se abrir 
Eu quero entrar com você 
Você não pode impedir de acontecer 
O que será desse amor? 
Só as estrelas dirão 
Feito a gente 
Podem outros tentar 
Não se amarão 
O nosso amor é raio luzente 
Estrela cadente na escuridão 
Um beijo seu, um rio de mel 
Me leva pro céu, me tira do chão. 

 
a. Como você definiria “o nosso amor é estrela cadente na escuridão”? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Retire do texto outra expressão com linguagem figurada. 
______________________________________________________________________ 

http://www.humorepiadas.com.br/sem-categoria/hotel-de-rico-e-de-pobre/
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Questão 9 
 
Como estudamos na unidade 2, usamos várias expressões em nossa comunicação cotidiana 

em que há linguagem figurada.  Traduza as imagens abaixo, de duas formas: 1) escreva a 
expressão e 2) explique o significado. Veja o exemplo: 
 

 

 
 

 
Pagar o pato: significa assumir a 
responsabilidade, às vezes sem ter a 
culpa. 
 

 

 

 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

 

 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

(Disponível em: http://utopialr.blogspot.com.br/2013_02_01_archive.html . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
Questão 10  
Dê o código certo para as frases a seguir, usando:  
SF – Sentido Figurado e SL – Sentido Literal. 
 
a. Tu és o sol da minha vida. (    ) 
b. O vento acariciava meus cabelos. (     ) 
c. O leão está faminto. (     ) 
d. Minha vida é um livro aberto. (     ) 
e. Ela comprou um livro de Matemática. (     ) 
f. Estou com uma fome de leão. (     ) 
g. A propaganda é a alma do negócio. (     ) 
h. O Sol ilumina e aquece a terra. (     ) 
i. Ela comprou um livro de Matemática. (     ) 
j. O leão está faminto. (     ) 
k. Todos gostaram daquela propaganda. (     ) 
 

http://utopialr.blogspot.com.br/2013_02_01_archive.html
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PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
Você sabe o que significa a expressão “pedra no sapato”? Quando algo nos incomoda 

insistentemente, perturba, machuca ou atrapalha, dizemos que é uma pedra no sapato. O 
que é uma pedra no sapato para você?! Sua tarefa agora é escrever um texto de 
aproximadamente 15 linhas sobre algo que realmente lhe incomoda e, de alguma forma, 
dificulta sua vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Diretoria do Ensino Fundamental 
Coordenação de 3º e 4º ciclos 
Niterói, _____ de _________________ de __________. 
Aluno(a): ________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO 

Unidade 3 – Gêneros Textuais 
Questão 1 
Observe a imagem a seguir: 

 
(Disponível em: http://blogpop.com.br/humor/7-placas-engracadas-para-o-dia-dos-namorados-alugo-me/ . 

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

Em qual gênero textual foi escrito esse texto? 
__________________________________________________________________________ 
 
Questão 2 
Na unidade 3, vimos que os gêneros textuais fazem parte de nosso cotidiano, pois 
encontramos diferentes tipos de texto. Na imagem a seguir, identifique pelo menos dois 
gêneros textuais.  

 
(Disponível em: http://educador.brasilescola.com/orientacoes/trabalhando-os-diferentes-generos-textuais.htm. 

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

http://blogpop.com.br/humor/7-placas-engracadas-para-o-dia-dos-namorados-alugo-me/
http://educador.brasilescola.com/orientacoes/trabalhando-os-diferentes-generos-textuais.htm
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___________________________________________________________________________________________ 

 
Questão 3 
Compare os dois textos abaixo: 

 Texto 1 

 
Beijo – Romero Brito 

 

 Texto 2  

Um Beijo 
(Luan Santana)  

Sai cantando do chuveiro 
Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro 
Noite perfeita, tá na hora, quero te 
encontrar 
Em frente ao espelho, tô ensaiando 
A melhor forma de dizer que tô te amando 
Essa é a chance, é agora eu não posso errar 
Mas bem na hora de falar com você 
Travei, comecei a gaguejar 

E a saída é deixar acontecer 
O coração se entregar 
Um beijo fala mais que mil palavras 
Um toque é bem mais que poesia 
No seu olhar enxergo a sua alma 
Sua fala é uma linda melodia 
Ninguém sabe explicar o que é o amor 
Ninguém vai ser feliz sem ser amado 
Meu coração de vez se entregou 
Confesso que eu estou apaixonado 

 
a. Um mesmo assunto pode ser expresso de diferentes formas. Qual é o assunto comum 

aos dois textos acima? ___________________________________________________ . 
b. Qual é o gênero do texto 2? ________________________________________________ 

 
Questão 4 
 

 
(Disponível em: https://www.facebook.com/beingvegan2012 . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 

http://letras.mus.br/luan-santana/
https://www.facebook.com/beingvegan2012
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Não entendemos a língua, mas podemos imaginar que os textos presos na geladeira são, 
provavelmente:  

(a) propagandas. 
(b) poemas. 
(c) cartas. 
(a) bilhetes. 

 
Questão 5 

 
(Disponível em: http://dicasetruquesdairmamaria.blogspot.com.br/2012/07/feliz-dia-do-amigo.html .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

Além da palavra “receita” escrita no título do texto, como podemos identificar esse 
gênero textual (receita)? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Questão 6 
Qual gênero de texto está ilustrado na imagem a seguir? 

 
 

___________________________________________________________________________ 

http://dicasetruquesdairmamaria.blogspot.com.br/2012/07/feliz-dia-do-amigo.html
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Questão 7 
Observe: 
 

 
 

a. Você consegue identificar qual tipo de texto há na foto acima? 
_____________________________________________________________________ 

b. Para que serve esse tipo de texto? 
_______________________________________________________________________ 
 

Questão 8 
Observe os textos: 

 

 
 
 

 
 

a. O que os dois textos têm em comum? 
_______________________________________________________________________ 

b. E o que eles têm de diferente? 
_______________________________________________________________________ 
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Questão 9 
 
Veja agora esse convite diferente: 

               

 
(Disponível em: http://www.ilafox.com/2009/12/convite-em-quadrinhos.html . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
a. Percebemos que este convite está em forma de um outro gênero de texto. Qual? 

_____________________________________________________________________ 
b. Mesmo estando em formato diferente, o objetivo desse texto é o mesmo que os 

textos da questão anterior? Justifique. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Questão 10 
Cada gênero textual tem sua característica própria, por isso conseguimos facilmente 

identificá-lo. Leia as pistas que seguem e identifique o tipo de texto: 

http://www.ilafox.com/2009/12/convite-em-quadrinhos.html
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 Parece uma carta, mas o correio é eletrônico. 

 Existe uma pessoa que manda e outra que recebe. 

 Geralmente, os textos são curtos e rápidos. 

 Cada pessoa precisa ter um endereço para receber ou enviar. 
 
Estamos falando do ________________________________________ .  
 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
Escrever um post para o seu blogue (hipotético), contando aos leitores sobre a concretização 
de um sonho, uma aventura ou um passeio realizado durante as férias. Siga os passos a seguir 
e bom trabalho! 
1º Passo: lembre-se de que os posts têm a seguinte estrutura:  

 título; 
 corpo (com uso de linguagem informal); 
 despedida; 
 assinatura. 

2º Passo: antes de escrever o seu post, leia as informações abaixo, que falam um pouco mais 
sobre esse gênero. 

 
Sobre o gênero blogue: 

Os blogues são sítios (ou páginas) da web nos quais são publicados textos de cunho 
pessoal, como um diário online. A atualização de um blogue é periódica.  

Os textos publicados em blogues são chamados postagens ou posts, do inglês, e são 
apresentados em uma ordem cronológica inversa: os posts mais recentes aparecem em 
primeiro lugar.  

Em um blogue, os leitores têm a possibilidade de comentar o que leram, fazendo suas 
próprias postagens, chamadas comentários.  

A rede de relacionamento ou comunidade de blogues é denominada blogosfera. 

 
3º Passo: vamos reler o post do Gabriel Gomes, um menino de dez anos que venceu um 
concurso e foi a Mônaco, na Europa. 

Até mais! 
 Oi, pessoal! 

Pena... parece ser um dos meus últimos posts por aqui! Mas o 
show tem que continuar, certo, respeitável público?rsrs!  Por isso, 
muito obrigado a todo mundo que realizou este sonho para mim e a todos 
que mandaram mensagens e acompanharam o blog. 

Jamais vou esquecer esta experiência e sempre me lembrarei que sonhos se tornam 
realidade, sim! 

Eu vou continuar estudando e desenhando, que é o que mais gosto de fazer! 
E espero que todos vocês sejam felizes e também se lembrem de sonhar! 
Até mais!!!   Valeu!=)   
 Gabriel 

Disponível em: www.tvcultura.com.br/respeitavel_publico/index.php . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

(Proposta adaptada a partir do trabalho de Alessandra Yrigoyen) 

 

http://www.tvcultura.com.br/respeitavel_publico/index.php
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Diretoria do Ensino Fundamental 
Coordenação de 3º e 4º ciclos 
Niterói, _____ de _________________ de __________. 
Aluno(a): ________________________________________________________ 

 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO 

Unidades 4 (Concordância e Regência), 5 (Período Composto e suas formações) e 6 
(Acentuação Gráfica e Pontuação). 

 
Questão 1 
 
Tendo em vista aspectos de concordância verbal, justifique o emprego dos verbos no plural ou 
no singular nas orações abaixo: 

  
a. A aluna estava nervosa com os resultados. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
b. Já  é uma hora da tarde. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
c. Existiam muitos alunos na manifestação. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
d. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos romances mais conhecidos de Machado 
de Assis. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Questão 2 

 
(Disponível em: http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/ .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

Sobre o uso dos verbos no singular, é correto afirmar que: 
(a) amanheceu concorda com o sujeito simples determinado “o dia”. 
(b) peguei e botei concordam com graviola. 

http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/
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(c) fui viajar concorda com o sujeito simples determinado “eu”. 
 

Questão 3  
“No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal: Meus filhos, o dia já envelheceu, 
entrem pra dentro”. (Manoel de Barros) 
 
Os verbos em destaque concordam, respectivamente, com: 

(a) nossa mãe, meus filhos, meus filhos. 
(b) fim da tarde, o dia, meus filhos. 
(c) nossa mãe, o dia, vocês. 
(d) fim da tarde, meus filhos, meus filhos.  
(e) nossa mãe, meus filhos, o dia. 

 
Questão 4 

 

 
Com base em seus conhecimentos sobre regência verbal, observe as frases seguir e responda: 

I.  “...ele vai falar aquele palavrão”.  
II. “meio mundo gosta de cachorro”. 
 

A locução verbal “vai falar” e o verbo “gosta” têm a mesma regência? Justifique. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Questão 5 
Observe a imagem e responda ao que se pede: 

 
(Disponível em: http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/.  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 
 

a. Separe com “/”as orações em “Eu nunca neguei que vim de baixo”. 

http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/
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b. A segunda oração completa o sentido da primeira, portanto a relação entre elas é de 

coordenação ou subordinação? Justifique. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Leia com atenção a propaganda abaixo e responda às questões 6 e 7: 

 
(Disponível em: http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/ .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

Questão 6 
Sobre o período da propaganda, pode-se afirmar que: 

(a) as orações são coordenadas assindéticas. 
(b) as orações são coordenadas sindéticas. 
(c) A primeira oração é coordenada sindética e a segunda, assindética. 

 
Questão 7 
As orações coordenadas sindéticas ligam-se por meio de palavras chamadas conjunções. 
Marque a opção em que o acréscimo da conjunção na frase não altera o sentido. 

(a) “Já pintou o melão, calor no coração, mas a festa vai começar”. 
(b) “Já pintou o melão, calor no coração, porém a festa vai começar”. 
(c) “Já pintou o melão, calor no coração e a festa vai começar”. 

 
Questão 8 
Observe agora esta imagem: 
 

 
(Disponível em: http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/ .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

A palavra “maracujá” é acentuada, porque: 
(a) é proparoxítona.  
(b) é paroxítona terminada em A. 
(c) é oxítona terminada em A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/
http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/
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Questão 9 
 
Agora, analise mais uma propaganda da rede Hortifruti, dessa vez inspirada na revista “Caras”: 

 
(Disponível em: http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/ .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

A palavra “clássico” é acentuada, porque: 
(a) é proparoxítona.  
(b) é paroxítona terminada em A. 
(c) é oxítona terminada em A. 

 
Questão 10 
 
Veja o uso da pontuação na imagem a seguir e marque a opção correta. 

 
(Disponível em: http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/ .  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

(a) As aspas servem para indicar que o mamão estava triste. 
(b) As aspas indicam a fala do mamão. 
(c) Os dois-pontos mostram que o mamão parou para pensar. 

 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

Muitos brasileiros, conforme visto nas recentes manifestações por todo país, 
posicionaram-se contra à Copa do Mundo e à Copa das Confederações, pois, de acordo com os 
manifestantes, há um grande contraste entre a construção/reforma de estádios de alto nível 
para os eventos esportivos e o sucateamento de hospitais e escolas brasileiras. E você, qual é a 
sua OPINIÃO? Você é contra ou a favor à Copa do Mundo de 2014 no Brasil? 
 

 Escreva um texto de aproximadamente 15 linhas expressando sua OPINIÃO com 
relação à realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Para ajudar sua reflexão, 
leia com atenção os textos que seguem: 

 
 
 
 
 

http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/
http://criticaprivada.wordpress.com/2010/09/16/coletanea-campanha-hortifruti/
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Texto 1 

 
PADRÃO-FIFA 

 
ONG Rio de Paz faz protesto na manhã deste sábado na capital fluminense  

para marcar a campanha "Brasil Padrão Fifa"  
 

“Quem circulou na manhã deste sábado (22/06/13) pelas areias da praia de Copacabana, em 
frente à Avenida Princesa Isabel, no Rio de Janeiro, deparou-se com uma cena inusitada. Bolas 
de futebol com cruzes vermelhas foram espalhadas no local. O ato faz parte do protesto 
organizado pelo grupo Rio de Paz, filiado ao Departamento de Informação Pública (DPI) da 
Organização das Nações Unidas. A manifestação quer reivindicar que o governo ofereça saúde, 
educação, segurança e outros serviços com o mesmo empenho dedicado às obras em estádios 
para a Copa das Confederações, este ano, e do Mundo, em 2014. É o que eles denominaram 
de "padrão Fifa" para os serviços públicos”. 
(Disponível em:http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/protesto-no-rio-pede-educacao-e-seguranca-no-padrao-

fifa,831bb674a2c6f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html . Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
Texto 2 
“Uma auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal encontrou compras acima do valor de 
mercado, pagamentos de direitos trabalhistas além do previsto e aluguéis desnecessários que 
resultaram num superfaturamento de R$ 10,7 milhões no estádio de Brasília para a Copa-
2014”. 
(Disponível em: http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=220:auditoria-

indica-superfaturamento-estadio-brasilia . Acesso em: 30 jul. 2013.) 
 

Texto 3 
“São 63 anos sem a Copa e não se viu bilhões destinados às questões sociais. Duvido que nosso 
país estaria uma vírgula melhor se não tivesse escolhido fazer o Mundial de 14”.  

Ronaldo, via Twiter, esta semana (16-22/06)  
(Disponível em: http://www.espn.com.br/noticia/337290_apos-video-requentado-ronaldo-explica-declaracao-

polemica-sobre-a-copa-e-mostra-apoio-a-manifestacoes . Acesso em: 30 jul. 2013.)  

Texto 4 
“É por causa de desvio de dinheiro. O povo não é contra a Copa, é contra a corrupção”. 

Apoio de Ronaldo às manifestações, em entrevista dia 22/06/13 como membro 
do Comitê de Organização Local (COL)  
(Disponível em: http://portallw.correiodopovo.com.br/Esportes/?Noticia=501457.  

Acesso em: 30 jul. 2013.) 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/protesto-no-rio-pede-educacao-e-seguranca-no-padrao-fifa,831bb674a2c6f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/protesto-no-rio-pede-educacao-e-seguranca-no-padrao-fifa,831bb674a2c6f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=220:auditoria-indica-superfaturamento-estadio-brasilia
http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=220:auditoria-indica-superfaturamento-estadio-brasilia
http://www.espn.com.br/noticia/337290_apos-video-requentado-ronaldo-explica-declaracao-polemica-sobre-a-copa-e-mostra-apoio-a-manifestacoes
http://www.espn.com.br/noticia/337290_apos-video-requentado-ronaldo-explica-declaracao-polemica-sobre-a-copa-e-mostra-apoio-a-manifestacoes
http://portallw.correiodopovo.com.br/Esportes/?Noticia=501457
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RESPOSTAS SUGERIDAS - AVALIAÇÕES 

 
UNIDADE 1 

1) a. Sim, é um texto não verbal, pois uma mensagem é passada através de desenho. 
b. Resposta pessoal. O homem se vê diferente do que realmente é, provavelmente 
influenciado pelos padrões de beleza que a sociedade impõe. 

2) a. Verbal e não verbal. 
b. O espelho não reflete a imagem do rapaz. 
c. Concluímos que ele é um indivíduo “invisível”. A charge trabalha com a ideia de 
invisibilidade social. O desenho mostra um jovem com características muito específicas 
de uma parcela da sociedade: mulato e com trajes simples. Pode ser um menino de 
rua ou um adolescente da camada popular. 

3) a. Branca de Neve e os sete anões. 
b. Os sete anões e a maçã. 

4) a. Pedido de silêncio. 
b.Porque o hospital é um ambiente que pede calma e tranquilidade e o silêncio 
colabora com esse clima para a recuperação dos pacientes. 

5) O texto não verbal é o mesmo, mas de acordo com a legenda (texto verbal), a 
mensagem pode ser modificada, isto é, a imagem pode ser interpretada de várias 
formas diferentes. 

6) Casamento: pressupõe um ato de decisão; a faixa em greve mostra que os 
funcionários pararam; a bandeira dos EUA na lua marca o início de uma suposta 
“conquista” espacial e o enterro mostra o fim de uma vida. 

7) Resposta pessoal. Sugestões:  
a. Gesto de carinho: abraço entre amigos. 
b. Gesto de sedução: piscar o olho para alguém no sentido de paquera. 
c. Gesto egoísta: sentar em assentos preferenciais no ônibus e deixar uma gestante 

ou idoso em pé. 
8) Na tirinha B, pois somente nela o desenho ajuda a explicar a fala do personagem. 
9) O tipo de letra usada na propaganda e a boina policial.  
10) Linguagem verbal é aquela em que a mensagem é transmitida usando palavras, 

enquanto que a linguagem não verbal é aquela em que a mensagem é transmitida sem 
usar palavras, mas gestos, imagens, cores etc. 
 
 

UNIDADE 2 
 

1) a. Linguagem figurada. 
b.Porque, como eles não sabiam explicar a verdadeira origem de determinados 
fenômenos naturais, criavam as histórias, por ser mais fácil de entender dessa forma. 

2) a. Na primeira frase, o ovo realmente é cozido; na segunda, “cozinhar” alguém em banho-
maria significa deixar o outro esperando por algum tempo, geralmente longo. 

b. Na segunda frase. 
3) C – investigar. 
4) a. Ambos explicam a origem das estrelas; b. Literal. 
5) a. Pessoas famosas; b. As estrelas chamam atenção, “brilham” e não passam 

despercebidas, assim como as pessoas famosas. 
6) a. A um altar; b. Figurada. 
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7) a. Um ótimo hotel; b. O hotel de pobre seria a própria rua, de onde se podem avistar 
várias estrelas (ao ar livre). 
 

8) a. O amor é algo muito bom, que traz luz e beleza a uma vida escura e vazia; b.“O nosso 
amor é raio reluzente”; “Um beijo seu, um rio de mel”. 

9) Tirar água do joelho: urinar; entrar pelo cano: se dar mal. 
10) a.SF; b. SF; c. SL; d. SF; e. SL; f. SF; g. SF; h. SL; i.SL; j. SL; k. SL 

 
 

UNIDADE 3 
 

1) Classificados. 
2) Classificados, história em quadrinhos, receita, reportagem. 
3) a. Amor; b. Poema. 
4) D – bilhetes. 
5) Pelas partes do texto, “ingredientes” e “modos de fazer” e desenhos que fazem referência 

à cozinha, como colheres, copos e liquidificador. 
6) Notícia. 
7) a. Bula; b. Para informar sobre o remédio. 
8) a. São convites; b. Convidam para comemorações diferentes, um é para um aniversário e 

outro para um casamento. 
9) a. História em quadrinho; b. Sim, o objetivo é o mesmo, ou seja, convidar. 
10) E-mail. 

 
UNIDADES 4, 5 e 6 

 
1) a. O verbo concorda com o sujeito simples, “a aluna”. 

b. O verbo concorda com “uma hora da tarde”, pois o verbo ser, na indicação de tempo, 
deve concordar com o predicativo; c. o verbo concorda com “muitos alunos”, que é o 
sujeito da frase; o verbo concorda com o nome do livro. 

2) C  
3) C  
4) Não, “vai falar” é transitivo direto e “gosta”, transitivo indireto.   
5) a. Eu nunca neguei / que vim de baixo; b. Subordinação, pois a segunda oração é 

complemento do verbo da primeira oração, tendo entre ambas uma “dependência 
sintática”. 

6) A  
7) C  
8) Oxítona terminada em A. 
9) A 
10) B  
 
 
 
 
 
 
 


