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Capítulo 1 

Texto   

Leia abaixo um pequeno trecho da Carta de Achamento 

do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha em abril de 

1500.  

[...] Todavia um deles fitou o colar do Capitão, e 

começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, 

e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que 

havia ouro na terra. [...] 

[...] Até agora não pudemos saber se há ouro ou 

prata nela [na nova terra], ou outra coisa de metal, ou 

ferro; nem lha vimos. 

1. Através do trecho acima, podemos compreender 

que o escrivão-mor da esquadra de Cabral, não 

conseguiu descobrir se existiam ou não metais 

preciosos em nosso país. Explique um provável motivo.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Somente os gestos foram suficientes para que a os 

colonizadores e os indígenas se comunicassem 

plenamente? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Índios e portugueses utilizaram os gestos para se 

comunicar, e você, o que usa para se comunicar com 

outras pessoas? Explique.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

 

Elementos da Comunicação – a Língua e os Códigos   

 
Disponível em: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved. Acesso em 

10/07/2018.   

 

 Em todas as épocas da humanidade, sempre fizemos 

uso da Comunicação para vivermos melhor, e até 

mesmo, sobreviver. O homem sempre buscou modos 

de interagir uns com os outros, percebemos 

comunicação em todos os momentos de nossas vidas, e 

isso faz com que evoluamos enquanto seres capazes de 

raciocinar e de modificar o ambiente em que estamos 

inseridos.  

 Na tirinha acima, percebemos Hagar questionando 

o sentimento da inveja, pensativo sobre tal sentimento, 

percebemos também, seu olhar perdido e, ao mesmo 

tempo, questionador, e tudo isso também foi percebido 

por seu interlocutor.  

 A Comunicação pode ocorrer nos menores gestos, 

palavras, expressões corporais e faciais – através do 

uso de códigos, em pinturas, desenhos, música, poema, 

inclusive nos silêncios que dispensamos aos outros, no 

barulho, na dança, ou seja, tudo o que fazemos para 

chamar a atenção de outrem, é uma forma de 

comunicação. Porém, para haver comunicação, deve-se 

existir o entendimento da mensagem que está sendo 

emitida, caso não ocorra, o processo de comunicação se 

torna falho. Todos os exemplos acima, também são 

uma forma de linguagem. É através da linguagem que 

o homem busca comunicação.  

 Para que possamos compreender melhor, 

prestemos atenção em algumas definições.  

• Comunicação – é o processo de interação entre 

pessoas e animais que, por meio dos mais variados 

mecanismos, alguns já citados acima, conseguem 

compartilhar informações.  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved.
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• Linguagem – é o meio pelo qual o homem ou os 

animais conseguem se comunicar, transmitindo assim, 

ideias e sentimentos. Ocorre das mais diversificadas 

formas, pode ser através da fala, da escrita, ou de 

outros signos convencionais e próprios de cada 

indivíduo e do meio no qual estão inseridos. A 

Linguística é a ciência que se dedica ao estudo da 

Linguagem.  

• Língua – são elementos, que organizados em 

conjunto, possibilitam a comunicação entre as pessoas. 

Esses elementos podem ser gestos ou sons.  

• Fala – é a ação individual que uma pessoa realiza a 

partir do momento em que escolhe e combina 

elementos segundo regras pré-determinadas de uma 

língua para se comunicar.  

• Signos linguísticos – são as mais variadas formas 

de representação criadas por comunidades, que 

podem ser únicas, mas que facilitam a comunicação.  

• Significado – é o conceito que fazemos dos signos 

linguísticos, ou seja, a ideia que fazemos.  

• Significante – é a imagem acústica do conceito, ou 

seja, a pronúncia do significado.  

Elementos da Comunicação  

• Emissor ou Remetente: é aquele que produz a 

mensagem e a envia.  

• Receptor ou destinatário: é quem recebe a 

mensagem, lembramos aqui, que só há efetivação da 

comunicação, quando há entendimento da mensagem 

recebida.  

• Código - é um conjunto de regras e elementos, ou 

seja, são o emissor e o receptor da mensagem.  

• Mensagem: o que é transmitido do emissor para o 

receptor.  

• Contexto ou Referente: é o assunto de que trata a 

mensagem.  

• Canal ou Contato: é o meio físico que conduz a 

mensagem ao receptor.  

 

 

Variação Linguística  

 A língua falada no Brasil, é a Língua Portuguesa, 

fomos colonizados por portugueses, e devido a isto, 

nossa língua materna é o Português, no entanto, nosso 

país e todos os demais, possuem uma variedade 

linguística muito forte. Tais diferenças podem ser 

perceptíveis quando viajamos para outra região, 

estado ou até mesmo cidade, sempre iremos perceber 

mudanças no significado das palavras, no sotaque das 

pessoas, dentre outras. Elas ainda são maiores, quando 

viajamos para outros países que também falam a 

Língua Portuguesa.  

 Vejamos alguns exemplos de variação de palavras 

(lexical) aqui no Brasil.  

 Tangerina no Rio de Janeiro é mexerica em São 

Paulo e bergamota no Rio Grande do Sul. Aipim ou 

mandioca se fala no Sudeste, mas no Norte e Nordeste, 

é macaxeira. Assim, palavras diferentes podem dar 

nome a um mesmo objeto em lugares diferentes. Cada 

forma diferente é chamada de variante.  

 A variação pode acontecer em aspectos diferentes 

da língua:  

• Fonológicos: a irmã do pai pode ser chamada de 

/tchia/ou de /tia/ em regiões diferentes do Brasil. A 

pronúncia diferente da mesma palavra é um tipo de 

variação: “os chiados” dos cariocas e nordestinos, a 

letra “r” do interior paulista, o “l” no final das palavras 

dos gaúchos.  

• Morfológicos: “Se tivesse tempo” (forma padrão), e 

“Se eu tinha tempo” (variação).  

• Lexical: Abóbora também é chamada de jerimum 

no Nordeste.  

• Sintático: “João vai ser jogador de futebol” (forma 

padrão) e “O João, ele vai ser jogador de futebol 

(variação).   

Tipos de Variações   

• De tempo: não falamos mais como os primeiros 

portugueses que chegaram ao Brasil no século XVI, há 

uma diferença entre o português daquela época e de 

hoje.  
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• De espaço geográfico: os brasileiros falam 

diferente dos portugueses; os gaúchos falam diferente 

dos pernambucanos.  

• De escolaridade: um estudante fala diferente 

daquela pessoa que nunca foi à escola.  

• De idade: jovens usam palavras que os adultos não 

fazem uso, já os idosos fazem uso de palavras que 

jovens e adultos mais novos não pronunciam.  

• De situação comunicativa: falamos com parentes 

e amigos de forma diferente da que falamos com 

colegas de trabalho, desconhecidos, etc.  

As essas diferentes formas de falar, de acordo com 

o ambiente em que nos encontramos, chamamos de 

registros, que são adaptações de linguagem que 

fazemos para nos comunicar e que podem variar do 

formal ao informal.  

Funções da Linguagem   

 A Linguagem, em todos os momentos, cumpre seu 

papel social, pois como todos nós vivemos em 

sociedade e partilhamos nossas experiências, 

sentimentos, aprendizados, convivemos com pessoas 

de diferentes culturas, fazendo uso das mais variadas 

formas de linguagem. Tudo isso ocorre através da 

Comunicação, e sempre quando nos comunicamos com 

alguém temos um objetivo, uma finalidade.  

 Às vezes, em determinadas situações, desejamos 

convencer nosso interlocutor (a pessoa com a qual 

conversamos), ou entretê-lo, fazendo-o sorrir, como é 

o caso de uma piada, informá-lo sobre um determinado 

acontecimento, instruí-lo a realizar uma determinada 

tarefa.  

 Sendo assim, de acordo com a intenção a que nos 

propomos, a linguagem adquire funções específicas.   

• Função Fática – é a função que tem como objetivo 

na linguagem, estabelecer, prolongar ou interromper a 

comunicação.  

 Em um diálogo estabelecido entre você e um colega, 

por telefone, a conversa seria assim:  

- Olá, tudo bem, Carlinhos?  

- Oi, tudo bem, Janine, como você está? 

- Estou bem! “Tô” te ligando para te chamar para ir ver 

Frozen, vamos?  

- Desculpe, Janine, já vi e não gostei muito, mas se você 

quiser ir tomar um sorvete no sábado, dá certo.  

- Então está bem, eu vou com a Joana.  

- Então “tá” bom, sexta-feira te ligo para confirmar o 

sorvete.  

- Está bem, estarei aguardando!  

• Função Metalinguística – está no discurso que 

utiliza o código para explicar o próprio código, ou seja, 

o significado de uma determinada palavra. Dessa 

forma, a língua, que é representada pelo dicionário, usa 

também da linguagem para repassar as informações ao 

interlocutor, por meio das palavras.  

 Como pode-se perceber no texto abaixo, no texto 

abaixo:  

"di.ci.o.ná.rio 

sm (lat dictione) Coleção de vocábulos de uma língua, 

de uma ciência ou arte, dispostos em ordem alfabética, 

com o seu significado ou equivalente na mesma ou em 

outra língua. Sin: léxico, vocabulário, glossário. D. vivo: 

indivíduo muito erudito ou de grande memória." 

Definição retirada do Dicionário Michaelis 

• Função Poética – é caracterizada pela preocupação 

com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para 

transmitir uma mensagem.  

João e Maria  

Agora eu era o herói 

E o meu cavalo só falava inglês 

A noiva do cowboy 

Era você além das outras três 

Eu enfrentava os batalhões 

Os alemães e seus canhões 

Guardava o meu bodoque 

E ensaiava o rock para as matinês  

Agora eu era o rei 

Era o bedel e era também juiz 

E pela minha lei 

A gente era obrigado a ser feliz 

E você era a princesa que eu fiz coroar 
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E era tão linda de se admirar 

Que andava nua pelo meu país  

Não, não fuja não 

Finja que agora eu era o seu brinquedo 

Eu era o seu pião 

O seu bicho preferido 

Sim, me dê a mão 

A gente agora já não tinha medo 

No tempo da maldade acho que a gente nem 

tinha nascido  

Agora era fatal 

Que o faz-de-conta terminasse assim 

Pra lá deste quintal 

Era uma noite que não tem mais fim 

Pois você sumiu no mundo sem me avisar 

E agora eu era um louco a perguntar 

O que é que a vida vai fazer de mim?  

Chico Buarque e Sivuca  

• Função Apelativa ou Conotativa – é também 

chamada de Função Conotativa, é caracterizada pelo 

fato de transmitir uma mensagem com intuito de 

convencer o interlocutor, por exemplo, podemos citar 

os anúncios publicitários, nos quais a intenção do 

anunciante é induzir o público a adquirir um 

determinado produto.   

• Função Referencial ou Denotativa – é também 

chamada de função informativa e tem como objetivo 

principal informar, referenciar algo.  

 Como por exemplo, uma reportagem utiliza uma 

linguagem objetiva, pois a finalidade do emissor (a 

pessoa que fala) é informar o leitor a respeito de um 

determinado acontecimento.   

• Função Emotiva – é também conhecida como 

Função Expressiva caracteriza-se pela subjetividade, 

pela mensagem que tem como objetivo emocionar.   

Dorme ruazinha… É tudo escuro… 

E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? 

Dorme teu sono sossegado e puro, 

Com teus lampiões, com teus jardins tranquilos… 

 

Dorme… Não há ladrões, eu te asseguro… 

Nem guardas para acaso persegui-los… 

Na noite alta, como sobre um muro, 

As estrelinhas cantam como grilos… 

 

O vento está dormindo na calçada, 

O vento enovelou-se como um cão... 

Dorme, ruazinha... Não há nada... 

  

Só os meus passos... Mas tão leves são 

Que até parecem, pela madrugada, 

Os da minha futura assombração... 

LISBOA, Henriqueta. Antologia poética para a infância e a juventude. Rio de Janeiro, 

1961.   

Compreensão   

1. Qual a função de linguagem presente nos 

fragmentos abaixo?    

a) Olá, como vai? 

      Eu vou indo e você, tudo bem? 

      Tudo bem eu vou indo correndo 

      Pegar meu lugar no futuro, e você? 

      Tudo bem, eu vou indo em busca 

      De um sono tranquilo, quem sabe... 

      Quanto tempo... pois é... 

      Quanto tempo... 

Paulinho da Viola  

________________________________________________________  

b) Senhoras e Senhores, o nosso país não pode 

parar, para que continuemos crescendo, votem 

em mim!  

__________________________________________  

c) 2006 foi um ano muito difícil para nossa família.  

__________________________________________  

d) Escrever é uma forma de expressão gráfica, o que 

define a escrita.  

______________________________________________________________ 
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2. Escreva qual função de linguagem é utilizada nos 

seguintes textos.   

a) Discursos políticos ___________________________________ 

b) Horóscopos ___________________________________________ 

c) Propagandas __________________________________________ 

d) Dicionários ____________________________________________ 

 

3. Explique qual o significado de cada termo a seguir.   

a) Receptor 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) Contexto 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Código  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________  

d) Emissor  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________  

e) Mensagem  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________ 

f) Canal  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. Dê o conceito de:   

a) Língua  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) Linguagem  

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

c) Comunicação  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. Assinale as duas opções que indicam características 

da Função Emotiva ou Expressiva.  

a) É pessoal, sendo utilizada a 1.ª pessoa do discurso. 

b) Predomina o uso de verbos no imperativo. 

c) Há a presença de interjeições que enfatizam o 

discurso. 

d) Transmite uma informação de forma clara, objetiva 

e direta. 

  

6. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao 

código comunicativo, tendo como principal objetivo o 

uso de um código que possibilite explicar o próprio 

código. 

a) Função fática. 

b) Função metalinguística. 

c) Função referencial ou denotativa. 

d) Função apelativa ou conativa.  

7. Qual das seguintes opções não se refere a uma 

característica da função poética? 

a) Privilegia a melodia e sonoridade das palavras. 

b) Utiliza uma linguagem elaborada e cuidada. 

c) Utiliza uma linguagem denotativa. 

d) Procura criar uma comunicação bela e inovadora.  

8. Identifique a frase em que a função da linguagem 

predominante é a função referencial. 

a) Siga o meu exemplo. Você se sentirá melhor! 

b) Estou muito animada com o meu novo emprego. 

c) Existem três acentos gráficos na Língua Portuguesa. 

d) Sim... Sei… Estou ouvindo, claro.  

9. Qual a Função da Linguagem presente na frase:  

“Ligue agora! Não perca esta oportunidade!” 

a) Função expressiva 

b) Função apelativa 

c) Função metalinguística 

d) Função fática  
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10. (PUC/SP-2001)  

A Questão é Começar  

Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever 

também. Na fala, antes de iniciar, mesmo numa livre 

conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa 

civilização apressada, o “bom dia”, o “boa tarde, como 

vai?” já não funcionam para engatar conversa. 

Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de 

futebol. No escrever também poderia ser assim, e 

deveria haver para a escrita algo como conversa vadia, 

com que se divaga até encontrar assunto para um 

discurso encadeado. Mas, à diferença da conversa 

falada, nos ensinaram a escrever e na lamentável forma 

mecânica que supunha texto prévio, mensagem já 

elaborada. Escrevia-se o que antes se pensara. Agora 

entendo o contrário: escrever para pensar, uma outra 

forma de conversar. 

Assim fomos “alfabetizados”, em obediência a certos 

rituais. Fomos induzidos a, desde o início, escrever 

bonito e certo. Era preciso ter um começo, um 

desenvolvimento e um fim predeterminados. Isso 

estragava, porque bitolava, o começo e todo o resto. 

Tentaremos agora (quem? eu e você, leitor) 

conversando entender como necessitamos nos 

reeducar para fazer do escrever um ato inaugural; não 

apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que 

já foi pensado ou dito, mas inauguração do próprio 

pensar. “Pare aí”, me diz você. “O escrevente escreve 

antes, o leitor lê depois.” “Não!”, lhe respondo, “Não 

consigo escrever sem pensar em você por perto, 

espiando o que escrevo. Não me deixe falando 

sozinho.” 

Pois é; escrever é isso aí: iniciar uma conversa com 

interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais 

apenas, sequer imaginados de carne e ossos, mas 

sempre ativamente presentes. Depois é espichar 

conversas e novos interlocutores surgem, entram na 

roda, puxam assuntos. Termina-se sabe Deus onde. 

MARQUES, M.O. Escrever é Preciso, Ijuí, Ed. UNIJUÍ, 1997, p. 13. 

Observe a seguinte afirmação feita pelo autor: “Em 

nossa civilização apressada, o “bom dia”, o “boa tarde” 

já não funcionam para engatar conversa. Qualquer 

assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol.” Ela 

faz referência à função da linguagem cuja meta é 

“quebrar o gelo”. Indique a alternativa que explicita 

essa função. 

a) Função emotiva 

b) Função referencial 

c) Função fática 

d) Função conativa 

e) Função poética  

11. (Enem-2007) 

O canto do guerreiro 

Aqui na floresta 

Dos ventos batida, Façanhas de bravos 

Não geram escravos, 

Que estimem a vida 

Sem guerra e lidar. 

— Ouvi-me, Guerreiros, 

— Ouvi meu cantar. 

Valente na guerra, 

Quem há, como eu sou? 

Quem vibra o tacape 

Com mais valentia? 

Quem golpes daria 

Fatais, como eu dou? 

— Guerreiros, ouvi-me; 

— Quem há, como eu sou? 

                                                Gonçalves Dias  

Macunaíma (Epílogo)  

Acabou-se a história e morreu a vitória. 

Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na 

tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um 

em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, 

aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros 

meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era 

solidão do deserto... Um silêncio imenso dormia à beira 

do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não 



 

 

P
ág

in
a8

 

sabia nem falar da tribo nem contar aqueles casos tão 

pançudos. Quem podia saber do Herói? 

Mário de Andrade 

Considerando-se a linguagem desses dois textos, 

verifica-se que 

a) a função da linguagem centrada no receptor está 

ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto. 

b) a linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, 

enquanto, no segundo, predomina a linguagem formal. 

c) há, em cada um dos textos, a utilização de pelo 

menos uma palavra de origem indígena. 

d) a função da linguagem, no primeiro texto, centra-se 

na forma de organização da linguagem e, no segundo, 

no relato de informações reais. 

e) a função da linguagem centrada na primeira pessoa, 

predominante no segundo texto, está ausente no 

primeiro.  

11. A Formiga e a Pomba  

Uma Formiga foi à margem do rio para beber água 

e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes 

a se afogar. Uma Pomba que estava numa árvore sobre 

a água, arrancou uma folha e a deixou cair na 

correnteza perto dela. A Formiga subiu na folha e 

flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo 

depois, um caçador de pássaros veio por baixo da 

árvore e se preparava para colocar varas com visgo 

perto da Pomba que repousava nos galhos alheia ao 

perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe 

uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair 

sua armadilha e, isso deu chance para que a Pomba 

voasse para longe a salvo. 

De acordo com a temática desenvolvida nessa fábula, 

qual poderia ser a moral da história? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Produção de Texto   

12. Escreva em poucas linhas sobre as seguintes 

personagens:  

Cinderela 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Rapunzel 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

O Gato de Botas 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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 Capítulo 2 

  

1. No 1º quadrinho o que a expressão do Cascão revela 

para o leitor? 

a) alegria  

b) consternação  

c) surpresa  

d) tristeza   

2. No 2º quadrinho, a expressão facial de Cascão se 

modifica. Qual a expressão no rosto do Cascão e por 

que ele ficou assim? Explique.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Na tirinha acima há um adjetivo - palavra que 

caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma 

qualidade, característica, aspecto ou estado. 

Transcreva-o.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Interpretação de Texto   

Todos nós devemos ser capazes de compreender 

aquilo que lemos, porém, nem sempre é assim, muitas 

vezes, percebemos que não há uma compreensão nos 

exercícios de intepretação de texto que fazemos.  

Para que melhoremos nossa capacidade de 

compreender e entender melhor um texto é 

importante seguir algumas dicas bem práticas.  

Nos é ensinado desde cedo, o alfabeto, a junção de 

letras, e a decifrar as palavras que elas constroem, 

tornando assim, a língua portuguesa, num exercício 

mecânico ao qual o cérebro vai se habituando, quando 

já treinamos o bastante todos esses exercícios de 

repetição, a leitura não é uma tarefa tão difícil, porém, 

entre entender as letras e o que elas querem nos dizer, 

é um pouco mais complicado. Por isso, para entender 

de fato os mais variados tipos de texto, precisamos de 

alguns cuidados, tais como:  

• Leitura – para quem quer interpretar bem os textos 

que lhes são apresentados, precisa cultivar bem o 

hábito da leitura, pois quem lê, aprende muitas coisas, 

além de adquirir conhecimento que sempre lhe será 

útil para a compreensão textual.  

• Releitura – deve ser feita para que tiremos todas as 

dúvidas que existem na primeira leitura, para reforçar 

nosso cuidado e atenção, para que nenhuma 

informação escape ao leitor, pois todos os elementos 

de um texto se tornam importante para a sua 

compreensão global.  

• Dicionário – é muito importante que tenhamos 

sempre um dicionário a mão para que, caso surja 

alguma dúvida acerca do significado de alguma 

palavra, ele poderá resolver a questão, porém, não é 

necessário para a leitura para fazer a consulta do 

verbete (palavra), já que a interrupção pode acabar 

atrapalhando na construção de sentidos do texto.  

• Inferências – quando inferimos, concluímos ou 

deduzimos algo a partir do exame dos fatos. O termo 

inferir significa raciocinar sobre o que está sendo lido, 

portanto, analise todos os elementos do texto, pois 

podem dar pistas sobre o texto, para que este seja bem 

compreendido.  

• Fragmentação dos Parágrafos – ler atentamente 

cada parágrafo e faze anotações sobre as ideias 

principais de cada um deles, pode ser essencial para  o 

entendimento do texto, pois com isso, pode-se 

estabelecer uma relação de sentido entre todos os 

parágrafos do texto.  

• Disposição – deve-se ter apenas mais uma dica 

prática, a disposição, pois se há alguma dificuldade na 

leitura e interpretação de textos, deve-se esquecer das 

dificuldades e focar na leitura e análise de textos.  

 A Interpretação de Texto não é um exercício 

exclusivo da Língua Portuguesa, pois quem entende 
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bem o que lê, consegue resolver questões de 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, 

Espanhol, Educação Física, enfim, de todas as 

disciplinas da escola, das notícias de jornal, das 

propagandas de TV, de Outdoor, de textos publicados 

nas redes sociais, enfim, consegue ler e compreender o 

mundo consegue se comunicar e levar comunicação a 

todos.  

Tipos de Texto   

 Os textos são classificados de acordo com sua 

estrutura, objetivo e finalidade.  

 Estes podem ser divididos em: narrativo, descritivo, 

dissertativo, expositivo e injuntivo.   

• Texto Narrativo – tem como característica 

principal o enredo, no qual se desenrolam as ações das 

personagens que são marcadas pelo tempo e pelo 

espaço. Desse modo, o texto narrativo possui um 

narrador (em 1ª ou 3ª pessoa), personagens 

(principais ou secundárias), tempo (cronológico ou 

psicológico) e o espaço (local em que a narrativa é 

desenvolvida). Sua estrutura básica é a apresentação, o 

desenvolvimento, o clímax e o desfecho.  

Exemplo de Texto Narrativo  

O mestre de primeiras letras  

Unamos agora os pés de demos um salto por cima 

da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, 

escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las, e ir fazer 

diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer 

que fosse propício a ociosos. 

Tinha amarguras esse tempo; tinha os ralhos, os 

castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, mui 

pouco e mui leve. Só era pesada a palmatória, e ainda 

assim... Ó palmatória, terror dos meus dias pueris, tu 

que foste o "compelle intrare" com que um velho 

mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o 

alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, 

benta palmatória, tão preguejada dos modernos, quem 

me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma 

imberbe, a minhas ignorâncias, e o meu espadim, 

aquele espadim de 1814, tão superior à espada de 

Napoleão! 

Que querias tu, afinal, meu velho mestre de 

primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula; 

nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das 

últimas letras; com a diferença que tu, se me metias 

medo, nunca me meteste zanga. 

Vejo-te ainda agora entrar na sala, com as tuas 

chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à 

mostra, barba rapada; vejo-te sentar, bufar, grunhir, 

absorver uma pitada inicial, e chamar-nos depois à 

lição. 

E fizeste isto durante vinte e três anos, calado, 

obscuro, pontual, metido numa casinha da rua do 

Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, 

até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e 

ninguém te chorou, salvo um preto velho — ninguém, 

nem eu que te devo os rudimentos da escrita. 

Chamava-se Ludgero o mestre; quero escrever-lhe 

o nome todo nesta página: Ludgero Barata — um nome 

funesto, que servia aos meninos de eterno mote a 

chufas. 

Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis  

• Texto Descritivo – esse tipo de texto expõe 

observações e apreciações, indicando aspectos, 

características, detalhes únicos e pormenores, de um 

objeto, lugar, pessoa ou um fato que ocorreu.  Para a 

construção de tal texto, deve-se utilizar alguns 

recursos linguísticos que são importantes para a 

composição e estruturação dos textos, que são: a 

utilização de adjetivos, verbos de ligação, metáforas e 

comparações.  

Exemplo de Texto Narrativo  

– Coitada da Das Dores, tão boazinha…  

Das Dores é isso, só isso – boazinha. Não possui 

outra qualidade. É feia, é desengraçada, é inelegante, é 

magérrima, não tem seios, nem cadeiras, nem 

nenhuma rotindidade posterior; é pobre de bens e de 

espírito; e é filha daquela Joaquim da Venda, ilhéu de 

burrice ebúrnea – isto é, dura como o marfim. Moça que 
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não tem por onde se lhe pegue fica sendo apenas isso – 

boazinha. 

– Coitada Das Dores, tão bozinha… 

  Só tem uma coisa a mais que as outras – cabelo. A 

fita de sua trança toca-lhe a bainha da saia. Em 

compensação, suas idéias medem-se por frações de 

milímetros, tão curtinhas são. Cabelos compridos, 

ideias curtas – já dizia o Schopenhauer.  

A natureza pos-lhe na cabeça um tabloide 

homeopático de inteligência, um grânulo de memória, 

uma pitada de raciocínio – e plantou a cabeleira por 

cima. Essa mesquinhez por dentro. Por fora ornou-lhe 

a asa do nariz com um grão de ervilha, que ela 

modestamente denomina verruga, arrebitou-lhe as 

ventas, rasgou-lhe boca de dimensões 

comprometedoras e deu-lhe uns pés… Nossa senhora, 

que pés! E tantas outras pirraças lhe fez que ao vê-la 

todos dizem comiserados: 

 – Coitada da Das Dores, tão bozinha… 

Cabelos Compridos – Monteiro Lobato    

• Texto Dissertativo – tem o objetivo de defender 

uma ideia, baseia-se na argumentação e no 

desenvolvimento de um tema. É dividido em três 

partes fundamentais:  

✓ Tese ou Introdução – que define o modelo básico 

para apresentar uma ideia, tema, assunto.  

✓ Antítese ou Desenvolvimento – que explora 

argumentos contra e a favor da ideia apresentada.  

✓ Nova Tese ou Conclusão – que sugere uma nova 

ideia para concluir sua fundamentação.   

Todos os textos dissertativo-argumentativos são 

opinativos, pois buscam persuadir o leitor.   

Exemplo de Texto Dissertativo   

 Frequentemente, ficamos sabendo sobre atos de 

violência nas escolas. A violência está presente em 

todos os lugares nos dias atuais e a escola era um 

ambiente supostamente seguro, no entanto, hoje, mais 

que nunca, elas são alvos de ações violentas.  

 Valores têm se perdido a ponto de não só entre 

alunos, como entre alunos e professores, ou vice-versa, 

serem inúmeros os casos de agressões noticiados com 

bastante frequência.  

 Pais, alunos, professores e outras pessoas que 

compõem a escola, muitas vezes são tomados pelo ódio 

e usam da força em detrimento da razão para 

resolverem seus conflitos de forma irracional. Muitas 

vezes, essa prática é tomada desde a mais tenra 

infância, cujas crianças adquirem muito cedo 

comportamentos violentos e desrespeitosos por 

influência da sociedade e da própria família, que 

influencia tal comportamento, tornando ainda mais 

nossa sociedade mais violenta.  

 A participação da família na vida escolar dos filhos 

é fundamental para estabelecer normas e restaurar os 

valores que têm se perdido. A aproximação dos pais e 

a escola é um dos principais meios para sanar esse 

problema, que é a violência em nossas escolas.  

• Texto Expositivo – apresenta um tema a partir da 

conceituação, definição, descrição, comparação, 

informação e enumeração.  

 Quando assistimos a uma palestra, um seminário ou 

uma entrevista são considerados textos expositivos, 

pois seu objetivo é explanar, discutir e explicar 

determinado assunto.  

 Um texto expositivo pode ser informativo-

expositivo (transmissão de informações) ou 

(transmissão de informações) ou texto expositivo-

argumentativo (defesa de opinião sobre um tema). 

Outros exemplos de textos expositivos são os verbetes 

de dicionários e as enciclopédias. 

• Texto Injuntivo – é pautado na explicação e no 

método para a realização de algo, como por exemplo, a 

receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, 

propagandas, dentre outros.  

 Assim, um dos recursos marcantes desse tipo de 

texto, é a utilização dos verbos no modo imperativo, 

pois indica ordem.   
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Exemplo de Texto Injuntivo   

Receita de Bolo de morango  

Para a massa:   

1. Bata os ovos e o açúcar até firmar e adicione o 

iogurte e a manteiga derretida. 

2. Em um recipiente separado, misture a farinha e o 

bicarbonato de sódio. Coloque uma pitada de sal, se 

quiser. 

3. Acrescente a mistura líquida à farinha e misture até 

ficar homogêneo. 

4. Coloque a massa em uma assadeira untada e leve ao 

forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos. 

5. Quando pronto, desenforme o bolo e deixe esfriar. 

Corte horizontalmente em 3 fatias para rechear. 

Fonte: GNT.Globo 

Compreensão  

Texto para as questões de 1 a 13.  

O homem e a galinha  

Era uma vez, um homem que tinha uma galinha. Era 

uma galinha como as outras. Um dia, a galinha botou 

um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a 

mulher:  

– Olha o ovo que a galinha botou.  

A mulher ficou contente:  

– Vamos ficar ricos, disse ela!  

E a mulher começou a tratar bem da galinha, dava 

pão-de-ló, dava até sorvete. E a galinha, todos os dias 

botava um ovo de ouro.  

Vai que o marido disse:  

– Pra que este luxo todo com a galinha? Nunca vi 

galinha comer pão-de-ló, muito menos sorvete!  

Vai que a mulher falou:  

– É, mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro!  

O marido não quis conversa:  

– Acaba com isso, mulher, galinha come é farelo!  

Aí a mulher disse:  

– E se ela não botar mais ovos de ouro?  

– Bota sim! – o marido respondeu.  

A mulher, todos os dias dava farelo à galinha. E a 

galinha botava um ovo de ouro.  

Vai que o marido disse:  

– Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A 

galinha pode muito bem comer milho.  

– E se ela não botar mais ovos de ouro?  

– Bota sim! – respondeu o marido.  

Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E 

todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. 

Vai que o marido disse:  

– Pra que este luxo de dar milho pra galinha? Ela que 

cate o de comer no quintal!  

– E se ela não botar mais ovos de ouro? 

– Bota sim! – o marido falou.  

Aí a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava 

sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava 

um ovo de ouro. 

Um dia a galinha encontrou o portão aberto. 

Foi embora e não voltou mais. 

Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa 

onde tratam dela a pão-de-ló. 

ROCHA, Ruth. A galinha dos ovos de ouro e outras histórias. 2ª edição. São Paulo. 

Ed. Moderna, 1998.   

1. Que tipo de texto é este? Justifique sua resposta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. Quais são as personagens da história?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Qual a intenção do homem ao diminuir a comida da 

galinha? Explique sua resposta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. Reescreva um novo final para o texto acima.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

http://gnt.globo.com/receitas/receitas/bolo-de-morango.htm
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Leia o texto abaixo: 

 

A casa   

Era uma casa 

Muito engraçada 

Não tinha teto 

Não tinha nada 

Ninguém podia entrar nela, não 

Porque na casa não tinha chão 

Ninguém podia dormir na rede 

Porque na casa não tinha parede 

Ninguém podia fazer pipi 

Porque penico não tinha ali 

Mas era feita com muito esmero 

Na rua dos bobos 

Número zero 

Moraes, Vinícius. A Arca de Noé. Cia. das Letras, 2001.   

5. O texto está escrito em prosa ou em verso? 

Justifique sua resposta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. A que tipo textual pertence este texto?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

7. Releia o texto, e observe bem as descrições 

presentes nele. Em seu caderno, faça um desenho a 

partir das descrições contidas no texto.  

 

Bolo de Mandioca  

Bolo super cremoso, feito com mandioca, coco, leite de 

coco, queijo. Super delicioso, ótimo para o café da 

manhã ou lanche da tarde.  

 

Ingredientes: 

250g de manteiga 

750g de açúcar 

7 ovos 

250 g de queijo 

2 kg de mandioca 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

200 ml de leite de coco 

300 ml de leite integral 

2 xícaras de coco ralado  

Utensílios: liquidificador, ralo, balança, bacia  

                           

Modo de preparo – Rale a mandioca. Reserve. Coloque 

no liquidificados os ovos, o açúcar, o leite, o leite de 

coco, a manteiga e o queijo, bata bem. Acrescente a 

mandioca ralada aos poucos, sempre batendo bem os 

ingredientes.  

Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, o leite, o 

leite de coco, amanteiga, e o queijo. Bater bem. 

Acrescente a mandioca ralada aos poucos, bater bem. 

Despeje a mistura em uma bacia e acrescente o coco 

ralado e o fermento, misture. 

Despeje a mistura em um tabuleiro untado e 

enfarinhado. 

Leve ao forno pré-aquecido 180° por 40 minutos ou até 

que ao enfiar um palito ele saia limpo. 

Deixe esfriar e sirva. 

Disponível em: www.gshow.globo.com 

  

8. Identifique a finalidade comunicativa da receita e o 

público que se intenciona atingir.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

9. Releia a apresentação da receita do bolo de 

mandioca. Em seguida, cite os adjetivos utilizados para 

qualificá-lo e explique o objetivo da referida 

apresentação.   
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 _____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

10. Releia a apresentação da receita do bolo de 

mandioca. Em seguida, cite os adjetivos utilizados para 

qualifica-lo e explique o objetivo da referida 

apresentação.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

11. Releia este trecho, observando os verbos 

sublinhados. 

Acrescente-a mandioca ralada aos poucos, bater bem.  

  

 Identifique a ideia expressa por eles:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

12. Note que os verbos se apresentam em formas 

diferentes, apesar de exprimirem a mesma ideia. De 

que maneira (s) eles poderiam ser escritos de modo a 

se manter a unidade?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

13. Justifique o emprego das vírgulas neste trecho:   

“Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, o leite, 

o leite de coco, amanteiga, e o queijo.” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

14. Os termos presentes na parte de “Utensílios” 

compõem a classe dos:  

a) adjetivos 

b) substantivos 

c) advérbios 

d) artigos 

  

15. Pode-se afirmar que o gênero receita culinária 

compõe-se de sequências textuais dos tipos: 

a) descritivo e argumentativo. 

b) expositivo e injuntivo. 

c) expositivo e narrativo. 

d) descritivo e injuntivo. 

  

16. Dependendo da região do país, a mandioca é 

nomeada de outras maneiras. Faça uma pesquisa para 

descobri-las. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Capítulo 3   

A Outra Noite  

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma 

noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando 

vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe 

até Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das 

nuvens, estava um luar lindo, de Lua cheia; e que as 

nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, 

enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem 

irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer 

aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim: 

– O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua 

conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e 

enlamaçada e torpe havia uma outra - pura, perfeita e 

linda. 

– Mas, que coisa. . . 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o 

céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais 

lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou 

pensava em outra coisa. 

– Ora, sim senhor. . . 

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um 

"boa noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão 

sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito 

um presente de rei. 

BRAGA, Rubem. A outra noite. In: PARA gostar de ler: crônicas. São Paulo: Ática, 

1999.  

Vocabulário:   

Torpe: repugnante    

Veementes: animados  

1. Explique como era a noite vista pelo taxista.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. Explique como a noite era vista pelo amigo do 

narrador.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Explique como era a noite vista pelo narrador.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

.                                   . 

4. Explique a reação do taxista no final da corrida?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. A outra noite a que o título se refere seria a vista 

somente pelo narrador ou aquela que o taxista e seu 

amigo enxergavam? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

6. O que faz com que diferentes personagens vejam  

diferente noites? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

7. Que fato do cotidiano a crônica que você leu explora? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

8. Nesse texto, o narrador é personagem? Justifique sua 

resposta copiando um trecho do texto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Gênero Textual   

Gêneros Textuais são textos produzidos dentro de 

um determinado contexto cultural e com uma função 

comunicativa. Devido a isso, sempre que um texto é 

produzido, um gênero é selecionado em função do 

assunto que se quer comunicar, do que efeito que se 

quer produzir no interlocutor, ou da ação que se deseja 

realizar no meio em que o emissor está inserido.  

Dispomos dos mais variados gêneros textuais, tais 

como: conto de fadas, fábula, lenda, biografia, novela, 

conto, crônica, adivinhações, piada, carta, bilhete, 
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convite, reportagem, notícia, horóscopo, receita 

culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio 

de restaurante, diário, piada, postal, dentre outros. 

São muitos os gêneros textuais, porém vejamos 

alguns exemplos deles com mais detalhes.  

• Carta – encontramos na carta pessoal, uma 

linguagem mais pessoal e com presença de aspectos 

narrativos ou descritivos, já na carta aberta, que é 

destinada à sociedade em geral, o tipo textual utilizado 

é o dissertativo-argumentativo.  

• Diário – escrito em linguagem informal, consta a 

data e, na maioria das vezes, o destinatário é a própria 

pessoa que está escrevendo.  

• Notícia – tem uma linguagem narrativo-descritiva e 

seu objetivo é informar um fato ocorrido.  

• Blog – surgiu com a sociedade digital, está veiculado 

à Internet e serve como meio de comunicação virtual, 

assim como o e-mail.  

• Reportagem – é um gênero textual não-literário, é 

considerada um texto jornalístico veiculado pelos 

meios de comunicação, como jornais, revistas, 

televisão, internet, rádio, dentre outros.  

• Charge – é um gênero jornalístico que utiliza a 

imagem para expressar à coletividade o 

posicionamento editorial do veículo, é uma crítica 

carregada de ironia e que reflete situações do 

cotidiano. 

 Como dito anteriormente, os gêneros textuais são 

muitos e devido a isso, impossível estudá-los ao mesmo 

tempo, entretanto, para produzirmos um bom texto em 

qualquer gênero textual, é importante analisar suas 

características e alguns exemplos de textos 

pertencentes a este gênero.  

Compreensão   

Texto para às questões de 1 a 5.   

Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai 

enfim virar gente de verdade. Depois de estampar 

tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis 

publicados em 29 países, de estrelar desenhos 

animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos 

para celular, os personagens que o cartunista Maurício 

de Sousa criou a partir de sua filha e dos amiguinhos 

dela serão interpretados por crianças de carne e osso. 

Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão 

ao cinema no filme “Laços”. (…) Aos 81 anos, Maurício 

de Sousa destaca na entrevista a seguir o sucesso 

global de suas criações, fala de uma iniciativa para 

ajudar filhos brasileiros de decasséguis a se ambientar 

melhor no Japão e lamenta a criação de barreiras entre 

países. 

Revista – Por que colocar crianças de verdade nos 

papéis da Turma da Mônica pela primeira vez num 

filme? 

Maurício de Sousa – Estamos ousando. Fui 

convencido de que agora temos capacidade e boas 

condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os 

cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar 

no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que 

marque época. 

Revista – Como será a escolha dos atores? 

Maurício de Sousa – Logicamente vamos buscar 

crianças com as características físicas mais parecidas 

com as personagens, mas vamos atrás de talento. (…) 

Revista – A Turma da Mônica é imune à crise? 

Maurício de Sousa – Nós temos 10 milhões de leitores 

permanentes no Brasil. Isso vem se mantendo de forma 

constante ao longo dos anos. Entra crise, sai crise, a 

gente continua vendendo milhões. (…) 

Revista – Antes do YouTube, suas histórias em 

quadrinhos circulavam em quase trinta países. Quais 

adaptações precisaram ser feitas para atender às 

diferentes culturas? 

Maurício de Sousa – Pouca coisa. Por exemplo, na 

Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, 

tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Há 

países em que o Bidú (cachorro), não pode fazer xixi no 

poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos 

não podem, de jeito nenhum, assobiar para uma 

menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e 

faz o que é permitido.  
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Revista – E no Brasil, de que forma as características 

das personagens se adequaram aos novos tempos?  

Maurício de Sousa – No começo, a Mônica era um 

pouquinho mais violenta, dava umas pegadas mais 

doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos 

escreveu dizendo que se ela continuasse batendo 

daquele jeito no Cebolinha, ele não compraria mais a 

revista. Aquilo tocou o estúdio todo. Acompanhamos o 

que acontece.  

Revista – Além dos quadrinhos, há outros segmentos a 

marca é líder de mercado? 

Maurício de Sousa – Sim. A maçã é um deles. Líder 

inconteste. Eu não sou a serpente do paraíso, mas eu 

que inventei essa maçã (risos). Eu tinha filhos 

pequenos e quando eles comiam uma maçã, deixavam 

a metade. Ou, quando queriam levar para a escola, não 

cabia na lancheira. Até visitei uma plantação em Santa 

Catarina e vi umas maçãs pequenas, que não eram 

vendidas no mercado. Serviam para fazer pasta e dar 

para os animais. Pois era justamente aquela a maçã, 

pequena, que eu queria dar a meus filhos. Ela cabia na 

lancheira. Eu sugeri lançar como a maçã da Turma da 

Mônica e foi aquele arraso. Hoje temos pera, kiwi, 

cenoura, a alface do Horácio... (...) 

Revista – Vivemos um momento de intolerância 

também no Brasil. De que forma sua atuação pode 

despertar nas novas gerações uma maior aceitação do 

outro?  

Maurício de Sousa – Fazendo um trabalho que mostre 

o contrário: que tolerância, solidariedade, respeito, 

sejam vistas de forma positiva e que trazem felicidade. 

(...)  

https://istoe.com.br/o-mundo-precisa-de-mais-turmas-da-monica/adaptada  

1. Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado no 

texto acima?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Por que Maurício de Sousa decidiu colocar crianças 

de verdade nos papeis da Turma da Mônica em um 

filme que foi lançado em 2018?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Explique quais adaptações precisaram ser feitas 

para atender às diferentes culturas nos países onde o 

Gibi da Turma da Mônica é veiculado?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. De acordo com o texto, explique de que forma as 

características das personagens se adequaram aos 

novos tempos no Brasil.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. Explique como a maçã passou a ser comercializada 

com a marca Turma da Mônica e virou líder no 

mercado.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

6. Diante de tanta intolerância ocorrida no Brasil e no 

mundo, como Maurício de Sousa, pretende despertar 

nas novas gerações uma maior aceitação do outro?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://istoe.com.br/o-mundo-precisa-de-mais-turmas-da-monica/adaptada
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Capítulo 4  

Leia o texto abaixo e complete os espaços em branco 

com palavras que deem sentido ao mesmo.   

 A ansiedade costuma surgir ________________ se 

enfrenta uma situação desconhecida. Ela é benéfica 

___________ prepara a mente para desafios, _____________ 

falar em público. ________________________, _________________ 

provoca preocupação exagerada, tensão muscular, 

tremores, insônia, suor demasiado, taquicardia, medo 

de falar com estranhos ou de ser criticado em situações 

sociais, pode indicar uma ansiedade generalizada, 

________________ requer acompanhamento médico, ou até 

transtornos mais graves, ________________ fobia, pânico 

ou obsessão compulsiva. __________________ apenas 20% 

das vítimas de ansiedade buscam ajuda médica, o 

problema pode e deve ser tratado. __________ se procure 

um clínico-geral num primeiro momento, é importante 

a orientação de um psiquiatra, _____________ prescreverá 

a medicação adequada. A terapia, em geral, é à base de 

antidepressivos. “Hoje, existe uma geração mais 

moderna desses remédios”, explica o psiquiatra Márcio 

Bernik, de São Paulo, coordenador do Ambulatório de 

Ansiedade, da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. “______________ mais eficazes, não 

provocam ganho de peso nem oscilação no desejo 

sexual.”. “Outra vantagem: não apresentam risos ao 

paciente caso ele venha a ingerir uma dosagem muito 

alta.”.  

Claudia, nov. 2000.  

 

 

além de – quando – embora – mas – se – que – que – 

como – mesmo que – se – como 

 

 

Conectivos na Construção do Texto   

A Coerência e a Coesão textuais são conceitos 

imprescindíveis para melhorar a compreensão de 

textos, bem como para melhorar a sua produção.  

A Coesão são os elementos conectivos entre as 

palavras, frases, parágrafos, etc.  

A Coerência é a parte que possibilita a relação de 

sentido entre os elementos de um texto.  

Por isso, quando os elementos de um texto são 

coesos e coerentes, podemos compreender melhor sua 

mensagem.  

Habitualmente usamos a Coesão e Coerência 

também na fala, mas nem sempre observamos as falhas 

que ocorrem no momento da escrita.  

Para compreender melhor como um texto pode ser 

bem escrito, imaginemos um texto sobrecarregado de 

palavras que se repetem do começo ao final. Os 

elementos de Coesão e Coerência servem justamente 

para evitar isto. Elementos de coesão são os mais 

variados conectivos que podem substituir palavras que 

seriam repetidas no texto, sem que a mensagem perca 

seu sentido. Os conectivos de coesão podem ser as 

conjunções, os pronomes, os advérbios, entre outros, 

como no exemplo abaixo:  

O encantamento que as palavras nos proporcionam é 

enorme, pois elas expressam toda a força do nosso 

pensamento. As mesmas têm o poder de transformar e 

de conscientizar todos que se abrem para ouvir ou lê-las.  

Na frase acima, podemos perceber que os termos 

“elas e mesmas”, referem-se ao termo “palavras”.  

Na Coerência, há uma referência à lógica interna do 

texto, ou seja, o assunto abordado tem que se manter 

intacto, sem que haja distorções, facilitando assim, a 

compreensão da mensagem.  

Estes são apenas alguns dos requisitos para a 

elaboração de um bom texto, e estas técnicas serão 

apreendidas à medida que nos tornamos escritores 

assíduos.  

Compreensão  

1. O texto abaixo está com os parágrafos confusos para 

o entendimento, coloque-os em ordem. Tente 

organizá-los de modo que façam sentido. Reescreva o 

texto em seu caderno.  

"Vamos ter que dar um jeito”, pensou ela. 
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Querendo arrumar-se o melhor possível, os 

pássaros foram tomar banho e alisar as penas às 

margens de um arroio. A gralha também estava lá no 

meio dos outros, só que tinha certeza de que nunca ia 

ser a escolhida, porque suas penas eram muito feias. 

Júpiter deu a notícia de que pretendia escolher 

um rei para os pássaros e marcou uma data para 

que todos eles comparecessem diante de seu 

trono. O mais bonito seria declarado rei. 

Depois que os outros pássaros foram embora, 

muitas penas ficaram caídas pelo chão; a gralha 

recolheu as mais bonitas e prendeu em volta do corpo. 

O resultado foi deslumbrante: nenhum pássaro era 

mais vistoso que ela. Quando o dia marcado chegou, os 

pássaros se reuniram diante do trono de Júpiter; 

Júpiter examinou todo mundo e escolheu a gralha para 

rei. Já ia fazer a declaração oficial quando todos os 

outros pássaros avançaram para o futuro rei e 

arrancaram as suas penas falsas uma a uma, 

mostrando a gralha exatamente como ela era. 

Moral: Belas penas não fazem belos pássaros. 

Esopo. Disponível em: metáforas.com.br/a-gralha-vaidosa. Acessado em: 

25/7/2018.       

2. Explique como você reorganizou o texto e quais 

foram os principais elementos que fizeram com que 

você escolhesse essa ordem de parágrafos?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Segundo o texto, quais os critérios utilizados por 

Júpiter para a escolha da ave mais bela?  

 _____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. Depois de organizar os parágrafos, você deve ter 

conseguido compreender certas particularidades 

sobre as personagens. Cite o momento em que a gralha 

decidiu que seria o rei dos pássaros e como ela 

conseguiu alcançar o seu objetivo.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________  

5. Por que Júpiter errou, segundo seu critério, ao 

escolher a gralha para o rei dos pássaros?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

6. Quem está narrando a história, participa dela 

também? Justifique sua resposta com uma passagem 

do texto.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

“João Carlos vivia em uma pequena casa construída no 

alto de uma colina, cuja frente dava para leste. Desde o 

pé da colina se espalhava em todas as direções, até o 

horizonte, uma planície coberta de areia. Na noite em 

que completava trinta anos, João, sentado nos degraus 

da escada colocada à frente de sua casa, olhava o sol 

poente e observava como a sua sombra ia diminuindo 

no caminho coberto de grama. De repente, viu um 

cavalo que descia para sua casa. As árvores e as 

folhagens não o permitiam ver distintamente; 

entretanto observou que o cavalo era manco. Ao olhar 

de mais perto verificou que o visitante era seu filho 

Guilherme, que a vinte anos tinha partido para alistar-

se no exército, e, em todo esse tempo, não havia dado 

sinal de vida. Guilherme, ao ver seu pai, desmontou 

imediatamente, correu até ele, lançando-se nos seus 

braços e começando a chorar”  
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KOCH & TRAVAGLIA, 2003.  

7. O  texto acima é coerente, ou seja, tem sentido? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

8. Quais são os problemas que você encontrou no 

texto? Enumere esses problemas e justifique-os. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

A incapacidade de ser verdadeiro  

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em 

casa dizendo que vira no campo dois Dragões da 

independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

A mãe botou-o de castigo, mas na semana 

seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola 

um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito 

queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, 

Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de 

jogar futebol durante quinze dias. 

Quando o menino voltou falando que todas as 

borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá 

Elpídia e queriam formar um tapete voador para 

transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao 

médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a 

cabeça: 

– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é 

mesmo um caso de poesia. 

     ANDRADE, Carlos Drummond de. A cor de cada um. Rio de Janeiro, Ed. 

Record,1998. 

9. Observe os termos em destaque no texto.  

a) A que se referem os pronomes o e ele no segundo 

parágrafo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) Reescreva o trecho abaixo, substituindo os 

pronomes destacados pelo referente já mencionado no 

texto: 

“A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte 

ele veio contando que caíra no pátio...”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Conclua: Qual é a função dos pronomes e a sua 

importância na construção do texto? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

10. Observe: “... um pedaço de lua, todo cheio de 

buraquinhos...”. 

Que palavra está sendo modificada pelo adjetivo cheio? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Conclua: A concordância é um mecanismo de coesão 

textual? Explique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

11. As conjunções também são responsáveis pela 

conexão entre partes do texto, possibilitando que se dê 

continuidade às ideias apresentadas. 

Explique que relações são expressas por estes 

elementos nos trechos seguintes, retirados do texto. 

 

a)  “Quando o menino voltou [...] a mãe decidiu levá-lo 

ao médico”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) “Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa como 

foi proibido de jogar futebol durante quinze dias.”  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

c) “A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte 

ele veio contando que caíra no pátio da escola um 

pedaço de lua..." 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________  

12. O emprego de sinônimos também é um recurso 

para o estabelecimento da coesão textual. Essa 

afirmação pode ser exemplificada na frase seguinte? 

Explique.  

“Quando o menino voltou falando que todas as 

borboletas da Terra passaram...” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

13. Observe o emprego do artigo:  

“Um dia chegou em casa...”; “Quando o menino 

voltou...”; “A mãe botou-o de castigo...” 

Em que sentido os artigos (definidos e indefinidos) 

podem concorrer para a coesão de um texto? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

14. Explique o emprego do pronome demonstrativo 

este, no trecho seguinte: 

 

“– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é 

mesmo um caso de poesia.” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

15. Comente a afirmação seguinte:  

Em relação à coerência, isto é, à manutenção da mesma 

referência temática, pode-se afirmar que o texto “A 

incapacidade de ser verdadeiro” apresenta-se coerente 

a partir do título. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

16. Escreva V para verdadeiro e F para falso.   

Em relação à coerência pode se dizer que o texto 

apresenta: 

(   ) harmonia de sentido em decorrência da conexão 

estabelecida entre as partes. 

(    ) expõe uma informação nova. 

(   ) não apresenta contradições entre as ideias. 

(   ) apresentar um ponto de vista, uma nova visão de 

mundo.  
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Capítulo 5  

O leão e o mosquito 

La Fontaine  

Um leão ficou com raiva de um mosquito que não 

parava de zumbir ao redor de sua cabeça, mas o 

mosquito não deu a mínima. 

-Você está achando que vou ficar com medo de você 

só porque você pensa que é rei? – disse ele altivo, e em 

seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no 

seu focinho. 

Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas 

a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as 

próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, 

que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, 

enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus 

próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito 

foi embora zumbindo para contar a todo mundo que 

tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de 

aranha. Ali o vencedor do rei dos animais encontrou 

seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. 

Moral: muitas vezes o menor de nossos inimigos é o 

mais temível. 

Esopo. Fábulas de Esopo. Companhia das Letrinhas, 2000.  

1. Identifique no texto acima, o protagonista e o 

antagonista.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Estabeleça uma relação entre a moral da fábula e a 

prática esportiva. Justifique e, se possível, relate um 

exemplo.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Fonema e Letra  

A Fonologia é o ramo da linguística que estuda o 

Sistema Sonoro de um idioma. Daí que, ao analisar a 

maneira como os fones (sons) se organizam dentro de 

uma língua, classifica-os em unidades capazes de 

distinguir significados, chamadas fonemas.  

A Fonética compreende o estudo dos sons ou 

fonemas da língua e a forma como esses fonemas dão 

origem às sílabas.  

Fonema  

 Todo ato de comunicação envolve a presença de 

signos. Na linguagem verbal, a unidade básica é a 

palavra, falada ou escrita, que pode ser dividida em 

unidades menores, como sons e letras.  

 Cada unidade sonora recebe o nome de fonema, 

convencionalmente transcrito entre barras inclinadas.  

 O fonema é a menor unidade sonora de uma palavra. 

Exerce duas importantes funções: a de formar palavras 

e a de estabelecer distinção de significado entre as 

palavras: cama – dama – fama – lama. A mudança de 

fonema é essencial para a distinção do significado de 

cada palavra.  

Fonema e Letra 

  Som e letra são dois aspectos distintos da palavra e, 

por isso, não devem ser confundidos. A letra é a 

representação gráfica do fonema. Por exemplo, na 

palavra comida, a letra c representa o fonema /k/: /k/ 

/o/ /m/ /i/ /d/ /a/. 

 Algumas letras, em determinadas palavras não são 

consideradas fonemas. Por exemplo, campo o m não é 

um fonema, indica apenas nasalização da vogal da 

vogal a.  

 Há letras que não representam som algum, mas 

estão presentes na constituição da palavra: a letra h na 

palavra humano, o u em guerra, o s em nascimento, o 

x em excesso.  

Compreensão  

1. Quantas letras e quantos fonemas têm estas 

palavras?  

Terezinha - ______________________________________________ 

Chico - ___________________________________________________ 

Cantiga - ________________________________________________ 

Relógio - ________________________________________________ 
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Chaveiro - _______________________________________________ 

Janeiro - _________________________________________________ 

Ferro - ___________________________________________________ 

Cravo - __________________________________________________ 

Guincho - ________________________________________________ 

Espelho - _________________________________________________ 

Papel - ____________________________________________________ 

Chuva - ___________________________________________________ 

Sorte - ____________________________________________________ 

Malandro - _______________________________________________ 

Museu - ___________________________________________________ 

Folclore - _________________________________________________ 

Fixo - ______________________________________________________ 

Táxi - _______________________________________________________  

2. Retire do texto abaixo as palavras  que possuem 

mais letras que fonema:  

“O meu mundo era o apartamento 

Detefon, almofada e trato 

Todo dia filé-mignon 

Ou mesmo um bom filé... de gato 

Me diziam todo momento 

Fique em casa não tome vento 

Mas é duro ficar na sua 

Quando à luz da lua 

Tantos gatos pela rua 

Toda a noite vão cantando assim” 

Chico Buarque – História de uma Gata – Os Saltimbancos   

3. Coloque V ou F para o número de letras e fonemas 

das palavras abaixo: 

a) (    ) chimarrão 9L e 7F 

b) (    ) proibido 8 L e 7 F 

c) (    humanidade 10 L e 9 F 

d) (   ) vogal 5 L e 5 F  

4. Qual das alternativas abaixo possui palavra com 

mais que fonemas?  

a) liberdade  

b) caderno  

c) chapéu  

d) trapalhão  

e) Disco   

5. Nas palavras alma, pinto e porque, temos 

respectivamente:  

a) 4 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas.  

b) 5 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.  

c) 4 fonemas - 4 fonemas - 5 fonemas.  

d) 5 fonemas - 4 fonemas - 6 fonemas.  

e) 4 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.  

6. A alternativa que apresenta uma incorreção é:  

a) o fonema está diretamente ligado ao som da fala.  

b) as letras são representações gráficas dos fonemas.  

c) as letras são representações gráficas dos fonemas.  

d) uma única letra pode representar fonemas 

diferentes.  

e) a letra “h” sempre representa um fonema.   

7. O vocábulo cujo número de letras é igual ao número 

de fonemas está em:  

a) sucedida 

b) habitando 

c) grandes  

d) espinhos   

8. Indique a palavra que tem 5 fonemas:  

a) ficha  

b) molhado  

c) guerra  

d) fixo  

e) hulha  

Classificação dos Fonemas   

Vogais e Semivogais   

 As vogais são fonemas (sonoros) formados pela 

vibração das cordas vocais sem que se encontre 

nenhum obstáculo à passagem do ar na cavidade bucal, 

que deve estar sempre aberta ou entreaberta.  

 Graficamente, as vogais são representadas por 

apenas cinco letras (a, e, i, o, u) e podem ser 

classificadas de acordo com os seguintes aspectos: 

intensidade e papel das cavidades bucal e nasal.  

 Os fonemas /i/ e /u/ nem sempre são considerados 

vogais. Quando na emissão de voz apoiam-se nas 

vogais a, e, e o, não formam sílaba sozinhos. São 
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chamados de semivogais. Por exemplo: pai, cárie, 

lousa, aura.  

Vogal tônica e átona  

 Observe a palavra amada: o fonema /a/ ocorre três, 

mas somente na emissão da penúltima sílaba é 

pronunciado com maior intensidade – amada. As 

vogais restantes são pronunciadas com maior 

intensidade.  

 A vogal é tônica quando pronunciada com maior 

intensidade e átona quando pronunciada com menor 

intensidade.  

Vogal oral e nasal  

 No ato da fala, o ar pode sair somente pela boca ou 

circular entre a cavidade bucal e as fossas nasais, 

resultando em fonemas orais e nasais. Observe a 

palavra maçã: o fonema /a/ ocorre duas vezes, mas 

somente na emissão do segundo /ã/é que há 

nasalização.  

 A vogal é oral quando o ar sai exclusivamente pela 

cavidade bucal (boca) e nasal, quando o ar distribui-se 

entre a cavidade bucal e as fossas nasais.  

Consoantes  

 As consoantes são fonemas que encontram na 

cavidade bucal um obstáculo – língua, dentes, lábios – 

à passagem do ar. Na emissão de voz, as consoantes 

soam sempre acompanhadas de uma vogal.  

 Na Língua Portuguesa, as vogais são a base da 

sílaba, por isso não pode haver sílaba sem vogal. As 

consoantes sozinhas não formam sílaba.  

Compreensão  

1. Nas palavras abaixo, separe os fonemas e dê sua 

classificação em vogal, semivogal ou consoante.  

a) rato ___________________________________________________ 

b) roeu __________________________________________________ 

c) roupa _________________________________________________ 

d) Rússia ___________________________________________________ 

e) roía ______________________________________________________ 

f) Ramalho _________________________________________________ 

2. Indique o número de fonemas e letras nas seguintes 

palavras.  

a) meninos - ______________________________________________ 

b) quebrem - ______________________________________________ 

c) foguetes - ______________________________________________ 

d) longas - _________________________________________________ 

e) lua - ____________________________________________________ 

f) vão - ___________________________________________________ 

3. Classifique os fonemas em vogal, semivogal ou 

consoante das palavras que seguem:  

a) rua - ____________________________________________________ 

b) anjos - __________________________________________________ 

c) são - ____________________________________________________ 

d) pudessem - _____________________________________________ 

4. As palavras cambalacho, carretilha, circunferência, 

apresentam, respectivamente:  

a) oito, nove e doze fonemas; 

b) oito, oito e onze fonemas; 

c) oito, sete e treze fonemas; 

d) sete, oito e doze fonemas; 

e) oito, oito e doze fonemas. 

5. As palavras pandemônio, derreado, oxalá, 

apresentam, respectivamente:  

a) nove, sete e cinco fonemas; 

b) nove, sete e seis fonemas; 

c) oito, seis e cinco fonemas; 

d) nove, oito e seis fonemas; 

e) oito, oito e cinco fonemas. 

6. As palavras bilíngue, derradeiro e complexo, 

apresentam, respectivamente:  

a) sete, oito e oito fonemas; 

b) sete, nove e sete fonemas; 

c) oito, oito e oito fonemas; 

d) sete, nove e oito fonemas; 

e) oito, oito e sete fonemas. 

Encontros Vocálicos  

 Quando as vogais e semivogais aparecem juntas na 

formação da palavra, temos os encontros vocálicos, 

que são: ditongo, tritongo ou hiato.  

Ditongo  

 O ditongo é formado por uma vogal e uma 

semivogal. Uma vez que a semivogal não pode formar 



 

 

P
ág

in
a2

5
 

sílaba sozinha, o ditongo não pode ser separado na 

divisão silábica:  

coi-sa 

vogal + semivogal  

O ditongo pode ser:  

• Crescente: quando a semivogal vem antes da 

vogal: ciência (semivogal + vogal)  

• Decrescente: quando a vogal vem antes da 

semivogal: automóvel (vogal + semivogal)  

Tritongo  

 O Tritongo é formado pela sequência: semivogal + 

vogal + semivogal. Assim como o ditongo, não pode ser 

separado na divisão silábica. Classificam-se em:  

• Orais: quando a vogal que o constitui é oral: quais 

(semivogal + vogal + semivogal).  

• Nasais: quando a vogal que o constitui é nasal: quão 

(semivogal + vogal + semivogal).  

Hiato  

 Na formação de hiato, ocorre também o encontro de 

duas vogais, mas em sílabas diferentes. Dessa forma, 

são separadas na divisão silábica.  

lu-a 

vogal + vogal 

Encontros Consonantais  

 Quando ocorre um agrupamento de duas ou mais 

consoantes na formação de uma palavra, tem-se um 

encontro consonantal, por exemplo, em: bloco, 

incrível, flauta, através, livre.  

 Na emissão de voz, esses encontros consonantais 

são pronunciados juntos, portanto, na divisão silábica 

permanecem na mesma sílaba.  

 Há alguns encontros consonantais que na divisão 

silábica se separam, pois na emissão de voz, apoiam-se 

em diferentes vogais: advogado, dignidade, ritmo.  

 Há, ainda, encontros consonantais menos 

frequentes em Língua Portuguesa, que, quando iniciais, 

são inseparáveis: gnomo, pneumático, psicologia.  

Dígrafos consonantais e vocálicos  

 Chamam-se dígrafo, os grupos formados por duas 

letras, mas que representam um único fonema.  

 São dígrafos consonantais os grupos representados 

por ch: chaveiro; lh: falha; nh: ninho; gu: guerra; qu: 

quilo; sc: nascer; rr: terra; sç: cresça; ss: passo; xc: 

excesso.  

 Os dígrafos vocálicos são formados pelos grupos 

am: campo; an: cantor; in: lindo; em: embaixo; en: 

tentação; om: ombro; on: tonto; um: comum; im: 

império; un: mundo.  

Sílaba  

 No ato da fala, o fonema ou fonemas pronunciados 

em uma só emissão de voz constituem uma sílaba. Em 

Língua Portuguesa, formamos sílabas sempre com 

vogal.  

 A sílaba pode ser classificada de acordo com o tom 

em que é emitida: com maior ou menor intensidade. 

Pode ser:  

• Sílaba Tônica: quando pronunciada com maior 

intensidade.  

• Sílaba Átona: quando pronunciada com menor 

intensidade.  

 O acento tônico recai somente em três posições: 

última, penúltima ou antepenúltima sílaba: animal, 

instrumento, matemática.  

Classificação das palavras quanto à posição da 

sílaba tônica  

 Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras 

classificam-se em:  

• Oxítona: é quando a sílaba tônica é a última: 

animal.  

• Paroxítona: é quando a sílaba tônica é a penúltima: 

instrumento.  

• Proparoxítona: é quando a sílaba tônica é a 

antepenúltima: matemática.  

Classificação das palavras quanto ao número de 

sílabas  

 De acordo com o número de sílabas, as palavras 

podem ser:  

• Monossílabas: formadas por uma sílaba: mar.  

• Dissílabas: formadas por duas sílabas: amar.  
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• Trissílabas: formadas por três sílabas: amarrar.  

• Polissílabas: formadas por quatro ou mais sílabas.  

 Os monossílabos classificam-se quanto à 

intensidade em que são pronunciados na frase: 

monossílabo tônico – pronunciado com maior 

intensidade na frase – e monossílabo átono – 

pronunciado com menor intensidade.  

 Os pronomes me, te, se, lhe, por exemplo, são 

sempre átonos, pois apoiados em palavras são 

pronunciados com pouca força.  

 Já os monossílabos tônicos possuem acento tônico 

próprio; mesmo quando não aparecem em frases, são 

pronunciados fortemente: mar, sol, cal, mal.  

 Um mesmo monossílabo pode apresentar 

intensidade diferente, dependendo da frase em que 

aparece.  

– O menino não apareceu hoje. (monossílabo átono).  

– Não? Será que está doente? (monossílabo tônico).  

Divisão Silábica  

 Na separação de sílabas, prevalece a soletração e 

não os elementos que constituem a palavra, portanto, 

as regras de divisão silábica obedecem aos critérios 

fonéticos. Assim, podemos estabelecer as regras a 

seguir.  

Não se separam:  

• os ditongos e os tritongos: cau-sas; U-ru-guai.  

• os dígrafos lh, nh, ch, qu e gu: fo-lha; vi-nho; a-

cha-do; a-aqui-lo; fo-gue-te.  

• os grupos consonantais formados por consoante 

+ i e consoante + r: su-bli-me; pla-no; pra-to.  

• as consoantes que não são seguidas de vogal no 

início da palavra: pneu-má-ti-co; gno-mo; psi-co-lo-

gi-a.  

• os prefixos bis, dis, trans quando seguidos de 

consoante: bis-ne-to; dis-rit-mia; trans-por-te; ex-

por-tar. 

Separam-se: 

• os hiatos: co-or-de-nar; ru-im; sa-ì-da; vo-ar; a-in-

da. 

• os dígrafos rr, ss, sc, sç, xc: ma-car-rão; as-sa-do; 

a-do-les-cen-te; cres-ça; ex-ce-ção. 

• os encontros consonantais cc e cç: sec-ção; in-te-

lec-ção. 

• as consoantes internas que não vêm seguidas de 

vogal: ad-vir; af-ta; e-gíp-cio; re-cep-ção. 

• os prefixos: bis, des, dis,cis, trans, ex quando 

seguidos de vogal: bi-sa-vó; de-ses-pe-rar; di-sen-te-

ria; ci-sal-pi-no; tran-as-tlân-ti-co; e-xo-ne-rar. 

• os grupos bl e br quando pronunciados 

separadamente: sub-lo-car; sub-lu-nar; ab-rup-to. 

De olho na Informação 

A ortoépia (ou ortoépia) è a parte da fonologia que 

trata da pronúncia correta da palavra. Observe na 

relação, a seguir pronúncia correta de algumas 

palavras. 

Pronúncia Correta Pronúncia Errada 

(por supressão de fonemas) 

adivinhar advinhar 

cabeleireiro cabelereiro,cabeleiro 

frustrado frustado 

(por acréscimo de fonemas) 

absoluto  abissoluto 

bandeja  bandeija 

beneficência  beneficiência 

(por substituição de fonemas)  

eletricista eletricista 

empecilho impecilho 

privilégio  previlégio 

(por substituição de fonemas)  

eletricista  eletricista  

empecilho  impecilho 

privilégio  previlégio 

(por troca de posição de fonemas)  

estupro estrupo 

lagartixa  largatixa 

meteorologia meteorologia 

(por nasalização) 

mendigo mendingo 
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mortadela mortandela 

sobrancelha sombrancelha 

 

Plural Metafônico 

 É comum ainda haver erro de pronúncia no plural 

de algumas palavras que apresentam o fonema o 

tônico fechado no singular, pois este fonema torna-se 

aberto no plural. A esse processo denominamos plural 

metafônico.  

Singular (ô) Plural (ó) 

esforço esforços 

imposto impostos 

porco porcos 

 

Compreensão  

1. Leia o trecho de uma música de Chico Buarque.  

Morena de Angola que leva o chocalho amarrado 

na canela 

Será que ele mexe o chocalho ou o chocalho é que 

mexe com ela 

 Será que a morena cochila escutando o cochilo do 

chocalho... 

a) Aponte o tipo de repetição que ocorre no texto.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Explique em que essa repetição resulta no texto.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. As palavras abaixo são exemplos de onomatopeias, 

isto é, tentam reproduzir o som e ruídos.  

rec-rec, ping-pong, toc-toc 

 

a) Explique quais possíveis sons ou ruídos essas 

expressões reproduzem.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Formule uma frase para cada uma das expressões 

de modo que justifique sua resposta ao item anterior.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. A partir da palavra sala forme novas substituindo os 

fonemas /s/ e /l, um de cada vez.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Classifique os ditongos destacados em:  

1. leite 2. vários. 3. árduo 4. índio 5. órgão 

 

a) ditongo oral crescente. 

b) ditongo oral decrescente.  

c) ditongo nasal crescente.  

d) ditongo nasal decrescente.  

5. Leia o texto e classifique as palavras em destaque de 

acordo com o número de sílabas.  

“Vou-me embora pra Pasárgada  

Lá sou amigo do rei  

Lá tenho a mulher que eu quero  

Na cama que escolherei  

Vou-me embora pra Pasárgada”  

                                                                                          Manuel Bandeira  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

A cegonha e a raposa 

 Um dia a raposa, que era amiga da cegonha, 

convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga 

uma porção de comidas moles, líquidas, que ela serviu 

sobre uma pedra lisa. 

 Ora, a cegonha com seu longo bico, por mais que se 

esforçasse só conseguia bicar a comida, machucando 

seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para 

que a cegonha comesse, mas ela não conseguia, e 

acabou indo para casa com fome. 

 Então a cegonha, em outra ocasião, convidou a 

raposa para jantar com ela. 
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 Preparou comidas cheirosas e colocou vasos 

compridos e altos, onde seu bico entrava com 

facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi 

a vez da raposa voltar para a casa desapontada.  

Fábulas Ruth Rocha 

6. Em sua opinião, qual frase abaixo seria o 

ensinamento moral que a frase passaria?  

a) “Não faças aos outros o que não quer que lhe façam”.  

b)  “Muitos padecem os bons que julgam os outros por 

si.” 

c)  "Quem muito quer nada tem.” 

7. Na frase “A raposa andou fazendo pouco caso da 

cegonha.” Explique o sentido da expressão destacada.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Retire do texto:  

Duas palavras monossílabas  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Duas palavras dissílabas 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Duas palavras trissílabas 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Duas palavras polissílabas 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das 

afirmações abaixo.  

(    ) Fonemas e letras são a mesma coisa. 

(     ) Vogais e consoantes são a mesma coisa. 

(  ) Vogais são fonemas sonoros produzidos pela 

corrente de ar expiratório que passa livremente pela 

cavidade bucal. 

(  ) Na produção das consoantes, a corrente de ar 

expiratório encontra obstáculos à sua passagem pela 

boca. 

 (    ) Vogais e semivogais em nada diferem. 

 (    ) As semivogais são as letras i e u. 

 (  ) As semivogais podem ser representadas pelas 

letras i, e, o, u. 

 (    ) Podemos ter uma sílaba formada apenas por uma 

vogal. 

(    ) Podemos ter uma sílaba formada apenas por uma 

consoante. 

(    ) Podemos ter uma sílaba formada apenas por uma 

semivogal. 

10. Complete o quadro abaixo.  

Palavras  Nº de Letras Nº de Fonemas  

Opção    

Raquítica    

Negrinha    

Bicho    

 

11. Em todo o conjunto de palavras há encontro 

consonantal, exceto em: 

a) patroa – abrindo – senhor 

b) entrei – grandes – entrava 

c) tratar – inclinei  -através 

d) planta – Leblon – aproximava 

12. Identifique nas palavras abaixo os ditongos e os 

hiatos, e a seguir complete o quadro: 

Saúde – Noite – Espiar – Piscina – Tentei – Ninho – 

Criança – Roupa – Saída – Quero – Glória – Carroça 

 

Ditongo Tritongo  Hiato  

   

   

   

   

 

13. O Artigo número 8 dos Direitos da Criança diz:  

 “A criança deve ser protegida contra toda forma de 

abandono e exploração. não deverá trabalhar antes de 

uma idade adequada.”  

Retire do artigo: 

a) uma palavra com dígrafo:  
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______________________________________________________________ 

b) duas palavras com encontros vocálicos: 

______________________________________________________________ 

c) uma  palavra com ditongo:  

______________________________________________________________ 

14. Faça a divisão silábica das seguintes palavras: 

Cachorro:______________________________________________ 

Depressa:______________________________________________ 

Tenho:_________________________________________________ 

Calcanhar:_____________________________________________ 

Objeto:_________________________________________________ 

Piscina:_________________________________________________ 

15. Complete, classificando as palavras quanto ao 

número de sílabas. 

a) Picareta é ______________ porque tem ___ sílaba (s). 

b) Céu é _________________ porque tem ___ sílaba (s). 

c) Avó é _______________ porque tem ___ sílaba (s). 

d) Moleque é ____________ porque tem ___ sílaba (s).  

16. Pesquise em livros, jornais e revistas e escreva:  

a) três palavras monossílabas: 

___________________________________________________________ 

b) três palavras dissílabas: 

______________________________________________________________ 

c) três palavras trissílabas: 

_____________________________________________________________ 

d) três palavras polissílabas: 

____________________________________________________________  
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Capítulo 6   

Texto   

A Serpente e o Vaga-Lume 

Conta a lenda que uma vez uma serpente começou a 

perseguir um vaga-lume. Este fugia rápido, com medo 

da feroz predadora, e a serpente nem pensava em 

desistir. 

Ele fugiu um dia e ela não desistia. Dois dias, e nada... 

No terceiro dia, já sem forças, o vaga-lume parou e 

disse à cobra: 

– Posso lhe fazer três perguntas? 

– Não costumo abrir esse precedente para ninguém, 

mas já que vou te devorar mesmo, pode perguntar... 

– Pertenço a tua cadeia alimentar? 

– Não. 

– Eu te fiz algum mal? 

– Não. 

– Então, por que você quer acabar comigo? 

– Porque não suporto te ver brilhar... 

http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:a-

serpente-e-o-vagalume&catid=53:maisaintelisano&Itemid=165 

Compreensão do Texto  

1. Ao ler o texto acima, você pode perceber que ele 

narra uma história? Justifique sua resposta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. De quem são as vozes que aparecem no texto? 

Podemos afirmar que há um diálogo? Justifique sua 

resposta.  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________ 

3. Quantos parágrafos o texto possui?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________ 

4. No primeiro parágrafo, aparece uma qualidade para 

uma das personagens. Qual é essa qualidade? Qual o 

nome que ela está modificando?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________ 

5. Assinale o dito popular que melhor representa a 

mensagem do texto.  

a) Quem desdenha quer comprar. 

b) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

c) Cada macaco no seu galho. 

d) A inveja é irmã gêmea do ódio. 

6. Atribua duas qualidades aos nomes abaixo: 

a) lenda ______________________ 

b) vagalume ___________________ 

c) serpente _____________________ 

d) medo _______________________ 

e) perguntas ___________________ 

f) dias  ________________________  

7. Escreva uma pequena narração, de no mínimo 15 

linhas sobre o seguinte tema: A inveja destrói vidas 

inteiras.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:a-serpente-e-o-vaga-lume&catid=53:maisaintelisano&Itemid=165
http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:a-serpente-e-o-vagalume&catid=53:maisaintelisano&Itemid=165
http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:a-serpente-e-o-vagalume&catid=53:maisaintelisano&Itemid=165
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Substantivo   

 É a palavra que nomeia seres indicando pessoas, 

lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações, 

ideias: Antônio, Portugal, telefone, pensamento, medo, 

beleza, amor.  

 Para identificar mais facilmente o substantivo em 

determinada frase ou texto, sempre pergunta-se: Que 

nome damos a isso? A resposta será sempre o 

substantivo.    

 Pertence à classe dos substantivos qualquer palavra 

que admita artigo ou pronome como determinantes, 

como por exemplo, a alegria; essa saudade, minha fé, 

alguma coisa.  

Classificação dos Substantivos   

 Podem ser classificados em simples, composto, 

primitivo, derivado, próprio, comum, concreto, 

abstrato e coletivo.  

• Substantivos Simples: são formados apenas por 

uma palavra: pé, mão, música.  

• Substantivos Compostos: são formados por duas 

ou mais palavras: guarda-roupa, pé-de-moleque, 

samba-canção.  

• Substantivos Derivados: são os que dão origem a 

outras palavras: carta, pedra, roupa.  

• Substantivos Comuns: são os que nomeiam 

qualquer ser de uma espécie: convento, sapo, gata, 

caderno, telefone.  

• Substantivos Próprios: são os que dão nome a um 

ser em particular. São escritos com iniciais maiúsculas: 

Francisco, Catarina, Brasil.  

• Substantivos Concretos: são os que dão nome a 

objetos, seres (reais ou imaginários): mesa, livro, 

bruxa, Deus, vento.  

• Substantivos Abstratos: são os que dão nome a 

ações, ideias, sentimentos, qualidades: beleza, 

honestidade, coragem, beijo, paixão. 

• Substantivos Coletivos: são substantivos que, 

embora no singular, indicam um conjunto de seres da 

mesma espécie: abecedário (conjunto de letras), 

biblioteca (conjunto de livros), ramalhete (conjunto de 

flores).   

Flexão do Substantivo   

 O substantivo pertence à classe de palavras 

variáveis e, desse modo, apresenta mudanças quanto à 

forma, podendo ser flexionado em gênero, número e 

grau.   

 

Gênero  Menino (masculino) Menina (feminino) 

Número  Louco (singular) Loucos (plural)  

Grau  Casinha (diminutivo) Casarão (aumentativo 

 

Gênero (masculino e feminino)    

Quanto ao gênero, os substantivos podem ser 

biformes ou uniformes.  

Os Substantivos Biformes apresentam uma forma 

para o masculino e outra para o feminino.  

 

Masculino Feminino 
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Professor Professora 

Camponês Camponesa 

Homem Mulher 

Menino Menina 

Cão Cadela 

Bode Cabra 

Leão Leoa 

Boi Vaca 

Leitor Leitora 

 

Os Substantivos Uniformes apresentam uma 

única forma para indicar o masculino e o feminino.  

 

Masculino Feminino 

O jovem  A jovem  

O agente A agente  

A pessoa  A pessoa  

A vítima  A vítima  

A testemunha  A testemunha  

A criança  A criança  

 

Feminino dos Substantivos Biformes   

Na passagem de um substantivo masculino para o 

feminino, normalmente se troca a terminação –o por –

a, ou acrescenta-se –a.  

Masculino Feminino 

Menino  Menina  

Médico  Médica  

Cantor  Cantora  

Cuidador Cuidadora  

 

Conforme a terminação da palavra há outras formas 

de se organizar o feminino de tais substantivos.  

Masculino Feminino 

Leão  Leoa 

Ator Atriz  

Sacerdote  Sacerdotisa  

Elefante  Elefanta  

Poeta  Poetisa  

Abade  Abadessa  

Barão  Baronesa  

Herói  Heroína  

Réu  Ré 

 

Os substantivos masculinos terminados em –or 

formam feminino de duas formas:  

 

Masculino Feminino 

Ator  Atriz  

Leitor  Leitora  

 

O feminino de embaixador pode ser embaixatriz 

(esposa do embaixador) e embaixadora (funcionária 

da embaixada).  

Feminino dos Substantivos Uniformes   

Os substantivos uniformes são classificados em: 

comum de dois, sobrecomum e epiceno.  

• Substantivo comum de dois – são os substantivos 

que tanto podem ser masculinos quanto femininos, 

podem ser comum de dois gêneros. Para indicar o 

gênero, é preciso acrescentar algum determinante:  

Masculino Feminino 

O artista  A artista  

Um cliente  Uma cliente  

 

• Substantivo sobrecomum   

 Os substantivos que apresentam um só gênero para 

designar o masculino e o feminino são chamados de 

sobrecomum.   

 

O monstro  O indivíduo  

A criança  A vítima  

 

Para explicitar a quem se refere o substantivo é 

preciso verificar o contexto ou utilizar algum tipo de 

indicação, por exemplo:   

A vítima, um menino de oito anos, encontra-se no 

hospital.   
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• Substantivo Epiceno   

Alguns substantivos que nomeiam animais também 

apresentam uma única forma para o masculino e 

feminino. São os epicenos. Para indicar o sexo dos 

animais, acrescenta-se macho ou fêmea.  

 

Masculino Feminino 

A Andorinha Macho  A Andorinha Fêmea  

 

Há substantivos que apresentam radical diferente 

na formação do feminino.  

Masculino Feminino 

Rei  Rainha  

Cavalheiro  Dama  

Carneiro  Ovelha  

Bode  Cabra  

Frade  Freira  

Veado  Cerva  

 

Observe os substantivos de gênero variável (que 

podem ser masculino ou feminino):  

 

O diabetes  A diabetes  

O laringe  A laringe  

O personagem  A personagem 

O usucapião  A usucapião  

O soprano  A soprano  

O íris  A íris  

 

Atente para alguns substantivos que variam de 

sentido conforme a mudança de gênero:  

 

O cabeça (chefe) A cabeça (parte do corpo)  

O capital (dinheiro) A capital (cidade principal)  

O grama (unidade de massa)  A grama (relva)  

O guia (orientador) A guia (formulário)  

O guarda (vigia)  A guarda (vigilância)  

O moral (ânimo)  A moral (ética)  

 

São masculinos os substantivos: o champanha, o 

lança-perfume, o milhar, o dó, o guaraná, o telefonema, 

o eclipse, o plasma, o estratagema.  

São femininos os substantivos: a cal, a omoplata, a 

eclipse, a faringe, a comichão, a dinamite, a libido, a 

alface, a ferrugem.   

Número (singular e plural)   

Formação do plural dos substantivos simples   

O substantivo pode ser flexionado no Singular ou 

Plural:  

Casa  Casas  

 

Na passagem do singular para o plural, 

normalmente ocorre o acréscimo da letra –s no final da 

palavra.  

Singular  Plural  

Colégio  Colégios  

Mãe  Mães  

Troféu  Troféus  

Cidadão  Cidadãos  

 

Conforme a terminação da palavra no singular há 

outras formas de se fazer o plural.  

 

Singular  Plural  

Pão  Pães  

Jornal  Jornais  

Revólver  Revólveres  

Álbum  Álbuns  

Cão  Cães  

Papel  Papéis  

Raiz  Raízes  

Item  Itens  

Limão  Limões  

Réptil  Répteis  

Gás  Gases 

Dom  Dons  

 

 



 

 

P
ág

in
a3

4
 

Substantivos terminados em x são invariáveis:  

Singular  Plural  

O tórax  Os tórax  

O ônix  Os ônix  

O látex  Os látex  

A fênix  As fênix 

 

Substantivos paroxítonos terminados em s são 

invariáveis no plural.  

Singular  Plural  

O lápis  Os lápis  

O atlas  Os atlas  

O pires  Os pires  

 

Há substantivos que só se empregam no plural:  

Belas-artes  Óculos  

Condolências  Núpcias  

Fezes  Olheiras  

Víveres  Pêsames  

 

Plural dos substantivos compostos unidos por 

hífen  

Em geral, flexionam-se os elementos que são 

substantivos, adjetivos, numerais e pronomes-

adjetivos.  

Singular  Plural   

 

Mestre-escola  

 

Mestres-escolas  

 

Substantivo-Substantivo 

 

Amor-perfeito 

 

Amores-perfeitos 

 

Substantivo- Adjetivo  

Alto-relevo  Altos-relevos  Adjetivo-Substantivo 

Quinta-feira  Quintas-feiras  Numeral-Substantivo 

Padre-nosso Padres-nossos  Substantivo-Numeral 

 

Observe outras regras:   

1. Quando a palavra for formada por dois 

substantivos, se o segundo indicar uma característica 

especial do primeiro, pluraliza-se somente o primeiro, 

como por exemplo, pombo-correio – pombos-correio.  

2. Quando a palavra for formada por verbo e 

substantivo, somente o substantivo vai para o plural, 

como por exemplo, caça-níquel – caça-níqueis.  

3. Quando as palavras que compõem o substantivo 

composto forem ligadas por de, do, sem, só vai para o 

plural a primeira palavra, como por exemplo, pé-de-

moleque – pés-de-moleque.  

4. Quando as palavras que compõem o substantivo 

composto forem onomatopaicas ou repetidas, só vai 

para o plural a segunda palavra, como por exemplo, 

bem-te-vi – bem-te-vis; tico-tico – tico-ticos.  

5. Quando os dois elementos são formados por verbos, 

admite-se o plural dos dois termos: quero-quero – 

quero-queros; pisca-pisca – pisca-piscas.  

 

Plural dos substantivos compostos sem hífen  

 Os substantivos compostos sem hífen são 

flexionados como os substantivos simples:  

 

Singular  Plural  

Pontapé Pontapés 

Vaivém Vaivéns 

Girassol  Girassóis  

 

 Observe os substantivos compostos pela palavra 

guarda.  

 Se a palavra guarda for verbo, flexiona-se somente 

o último elemento:  

Singular  Plural  

Guarda-chuva  Guarda-chuvas  

Guarda-roupa Guarda-roupas  

 

 Se a palavra guarda for substantivo, flexionam-se os 

dois elementos:  

 

Singular  Plural  

Guarda-civil  Guardas-civis  

Guarda-noturno Guardas-noturnos  
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Grau (aumentativo e diminutivo)   

Além da flexão de gênero e número, o substantivo 

também pode ter variação de grau: aumentativo e 

diminutivo, em relação ao grau normal. Por exemplo:  

Grau Diminutivo  Grau Normal  Grau Aumentativo  

Casinha Casa Casarão 

  

Formação do Grau Aumentativo e Diminutivo  

Para se formar o Grau do Substantivo, podem-se 

usar as formas:  

• Analítica – com adjetivos que indicam aumento ou 

diminuição.  

 

Aumentativo-analítico Diminutivo-analítico  

Pedra grande  Pedra pequena  

Pé imenso  Pé minúsculo  

 

• Sintética – com sufixos que indicam aumento ou 

diminuição.  

 

Aumentativo-analítico Diminutivo-analítico  

Pedrona  Pezão  

Pedrinha  Pezinho  

 

Compreensão   

1. Observe que o texto abaixo foi escrito somente com 

substantivos.   

Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, 

pratos, talheres, copos, guardanapos. Xícaras. Cigarro, 

e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, 

cueca, pijama, chinelos. Vaso, descarga, pia, água, 

escova, creme dental, espuma, água. Chinelos. Coberta, 

cama, travesseiro.  

RAMOS, Ricardo. Circuito fechado. São Paulo: Martins Fontes, 1972.   

a) O fragmento permite visualizar algumas 

características do personagem e como é o seu dia-a-dia. 

Reconheça essas características.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Explique que relação há entre essas características 

e o fato de ter-se empregado somente substantivos na 

construção do texto.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Substitua a palavra destacada por um substantivo 

abstrato. Faça as modificações necessárias.  

O olhar triste permanecia nos quadros do pintor.  

A tristeza do olhar permanecia nos quadros do pintor.  

a) Na poesia, a mulher apresenta-se sempre altiva.  

______________________________________________________________ 

b) Somente atos caridosos poderiam erradicar tanta 

miséria.  

______________________________________________________________ 

c) Os textos objetivos atraíam a atenção do público 

leitor.  

______________________________________________________________ 

d) Ninguém duvida de que aquele político é honesto.  

______________________________________________________________  

3. Observe os grupos de palavras a seguir.   

• Grupo 1 – jornaleiro – barbeiro – cozinheira – 

lavadeira – engenheira  

• Grupo 2 – limoeiro – coqueiro – jabuticabeira – 

mangueira – pinheiro  

• Grupo 3 – açucareiro – saleiro – saladeira – 

compoteira – manteigueira  

• Grupo 4 – pulseira – joelheira – chuteira – 

munhequeira – cotoveleira   

a) Você notou que todos esses substantivos são 

derivados? Indique, para cada termo de cada grupo, a 

palavra que lhe deu origem.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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b) Agora, identifique que tipo de palavra cada grupo 

reúne, conforme o exemplo. Todas as palavras do 

Grupo 1 são nomes de profissão.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

c) Procure lembrar de outras palavras que tenham 

terminação –eiro ou eira e faça uma lista. Verifique se 

todas elas podem ser incluídas nos grupos citados.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. Para indicar o feminino de “o estudante”, basta:   

a) mudar o antecedente “o” por “a”. 

b) acrescentar macho e fêmea 

c) mudar a terminação das palavras 

5. Em “Uma criança foi a testemunha do roubo”, 

explique como é possível deixar claro a que sexo 

pertence a criança. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

6. Indique a expressão adequada para os enunciados: 

a) Pediram para comprar duzentas gramas ou 

duzentos gramas de semente. 

b) Hoje acordei com o moral ou a moral para baixo. 

c) Apresentaram o guia ou a guia da excursão.  

7. Nas frases a seguir, observe o emprego do 

substantivo cabeça.  

A batida afetou a cabeça do capitão do time. 

A batida afetou o cabeça do time  

a) Aponte o significado do substantivo cabeça em cada 

uma das frases. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) Explique o que determina a mudança de significado 

desse substantivo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

8. Os diminutivos empregados nas frases abaixo não 

expressam idéia de tamanho pequeno, mas revelam a 

intenção do falante ao se dirigir ao interlocutor. 

Identifique-a. 

a) Ele bebeu só dez copinhos de suco, coitado! 

b) Tira esse narigão daí! 

c) Não faça essa cara de santinho 

d) Aquele rapaz è bem burrinho, hein? 

e) Amorzinho, eu vou esgoelar você.  

9. Quais os possíveis sentidos para as frases abaixo? 

Imagine uma situação em que elas poderiam ser ditas.  

a) Foi um casamentão aquele! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) Que casamentinho, hein? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

10. Aponte as frases em que os aumentativos 

perderam o seu sentido original (indicado entre 

parênteses). 

a) Meus tios me enviaram um lindo cartão de natal. 

(carta grande) 

b) O avô era um homenzarrão de um metro e noventa. 

(homem grande) 

c) Aquela menina fica horas conversando no portão. 

(porta grande)  

11. Leia o trecho abaixo:  

“Vovó Anita era baixinha, bem baixinha. Cabelos 

grisalhos, oculinhos no nariz. Sempre o mesmo vestido 

de bolinhas  (encomendava na costureira, sempre o 

mesmo modelo) no qual havia dois grandes bolsos. 

Neles ficavam seus guardados. Quase todos secretos 

segredos. Tornava visíveis apenas o que precisava: o 

dinheiro enrolado dentro de uma bolsinha tipo porta – 

moedas, um lencinho perfumado, a caderneta na qual 

anotava despesas e outra preta, com números de 
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telefones. Seus tesouros eram guardados em 

incontáveis gavetinhas de seu guarda – roupa, 

todas  impecavelmente arrumadas.”  

Retire do texto acima:   

a) dois substantivos comuns que sejam derivados:  

______________________________________________________________  

b) dois substantivos abstratos:  

______________________________________________________________  

c) dois substantivos comuns que sejam concretos e 

primitivos  

______________________________________________________________  

d) dois substantivos comuns que sejam compostos  

______________________________________________________________  

e) duas palavras trissílabas  

______________________________________________________________  

f) duas palavras monossílabas  

______________________________________________________________  

g) duas palavras dissílabas  

______________________________________________________________  

h)duas palavras polissílabas   

______________________________________________________________  

12. Separe os substantivos grifados em concretos ou  

abstratos.   

a) Minha irmã é minha alegria.  

b) Você é a minha felicidade.  

c) Eu creio que a vida é bela.  

d) Veja a dor que devora o meu coração.  

e) Tenho por você um grande afeto.  

f)  No pé da serra vivia um velho.  

   

Concretos  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Abstratos  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________  

13. Copie a alternativa em que uma das palavras 

grifadas não é substantivo:  

( ) Na juventude aprendemos; na maturidade, 

compreendemos.  

(    )  Não existe travesseiro mais macio que a nossa 

consciência.  

(   ) Muitos turistas passaram as férias no Rio de 

Janeiro.  

(      ) Esta floresta é muito perigosa.  

(      ) O pobre vivia num casebre.   

14. Leia:   

Floração  

Meti-me em chapéu de flores,  

prendi brincos-de-rainha  

prometi-me amor-perfeito,  

perfumei-me de jasmim.   

E chamo copo-de-leite  

o beija-flor maravilha  

que inspirou tanto jardim.   

Separe os substantivos em Simples e Composto.  

 

Simples  Composto  

  

  

  

  

 

15. Leia:   

“Quero uma menina para namorar. Uma menina 

bem moreninha, bem queimadinha de sol. Nada 

de Branca de Neve.  Deixa ela lá com seu Príncipe e os 

Sete Anões. Não quero nenhuma Bela Adormecida. 

Quero uma garota –fera, cheinha de vida. Que saiba 

apanhar no ar qualquer coisa que eu quiser dizer e não 

der pé, por causa dos curiosos. Não quero a Cinderela 

complicada e tão maltratada, procurando feito louca 

um sapatinho de cristal. Quero alguém assim como eu, 

com a cara suja de manga, pernas sujas de terra, com o 

tênis cheirando mal.”  
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No texto acima, há oito substantivos destacados. 

Classifique-os em próprio ou comum, simples ou 

composto, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado 

e coletivo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

16. Leia o trecho abaixo e circule todos os substantivos:  

O Xingu é um dos mais fascinantes rios da 

Amazônia. Em suas margens e ilhas, cobertas de 

florestas, vivem  índios, caboclos e muitos animais 

selvagens. 

Dois rapazes, Vito D’Alessio e Renato Dutra, 

viajaram mais de 1400 quilômetros pelo Xingu, de 

caiaque.  

Na primeira noite de viagem. Estavam dormindo 

numa pequena ilha no meio do rio, quando Vito, ao sair 

da rede para reacender a fogueira, teve uma 

“surpresa”...  

17. Retire desse trecho, sem repetir:   

a) um substantivo comum que seja derivado.  

______________________________________________________________  

b) um substantivo  abstrato que seja derivado.  

______________________________________________________________  

c) um substantivo comum que seja concreto 

e  primitivo.  

______________________________________________________________  

d) um substantivo simples, concreto e derivado  

______________________________________________________________  

18. Passe as frase abaixo para o plural:  

a) O príncipe conversava alegremente com a jovem. 

______________________________________________________________  

b) A vereadora entregou a cesta básica para o órfão.  

______________________________________________________________  

c) A amazona cuidava de seu belo cavalo. 

______________________________________________________________  

d) O leão feroz atacou um cidadão. 

______________________________________________________________  
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Capítulo 7  

Adjetivos   

Vamos ler o texto a seguir. 

Narizinho  

Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-pau 

Amarelo, mora uma velha de mais de sessenta anos. 

Chama-se dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê 

na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de 

ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: 

– Que tristeza viver assim tão sozinha neste 

deserto... 

Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, 

porque vive em companhia da mais encantadora das 

netas - Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou 

Narizinho como todos dizem. Narizinho tem sete anos, 

é morena como jambo e já sabe fazer uns bolinhos de 

polvilho bem gostosos. 

Monteiro Lobato. "Reinações de Narizinho". In: Obras completas, v. 1,. São Paulo, 

Brasiliense, s/d.  

1. Encontre no texto:  

a) Uma palavra usada para caracterizar, isto é, dizer 

como é a casinha de D. Benta.  

______________________________________________________________ 

b) Uma palavra usada para dar características ou 

qualidades a D. Benta. 

______________________________________________________________ 

c) As palavras usadas para dar características a 

Narizinho. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. O nome "Narizinho" vem de uma característica do 

nariz da menina. Qual é essa característica? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Para você, o uso no texto de palavras que dão 

características aos elementos é importante, 

necessário? Por quê? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

  

  

 

As palavras que você retirou do texto acima, são 

chamadas de Adjetivos. O adjetivo é a palavra que 

caracteriza os seres ou os objetos nomeados pelo 

substantivo, indicando-lhe uma quantidade, caráter, 

modo de ser ou estado.  

Locução Adjetiva – além do adjetivo, os 

substantivos podem ser modificados por uma locução 

adjetiva, isto é, por uma expressão formada por mais 

de uma palavra e que tenha o valor de adjetivo. Por 

exemplo:  

O sol da manhã é bom para a pele. 

Classificação do Adjetivo  

O Adjetivo classifica-se em simples, composto, 

primitivo, derivado e pátrio.  

• Adjetivo Simples – aquele formado por uma só 

palavra, como por exemplo, esperto, lindo, inteligente, 

feio.  

• Adjetivo Composto – aquele que é formado por 

mais de uma palavra, como por exemplo, econômico-

financeiro.  

• Adjetivo Primitivo – aquele que não deriva de 

outra palavra da língua, como os seguintes: bom, 

grande, verde.  

• Adjetivo Derivado – aquele que se origina de uma 

palavra primitiva (substantivo, verbo ou mesmo 

adjetivo), tais como: bondoso, (derivado do adjetivo 

bom).  

• Adjetivo Pátrio – aqueles que se referem ao lugar 

de origem: cidadão brasileiro; louças inglesas; viajante 

australiano; vinho chileno.  

Flexões do Adjetivo 

 O Adjetivo também pode ser flexionado em gênero, 

número e grau.  

Gênero:  

Feminino  Masculino  

Casa bonita  Carro bonito  
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Número:  

Singular  Plural  

Móvel prático  Móveis práticos  

 

Grau:  

Normal  Superlativo  

Funcionária gentil  Funcionária Gentilíssima  

  

  

 

Gênero (masculino e feminino)   

Feminino dos adjetivos biformes  

  

 Aqueles que possuem duas formas para a indicação 

de gênero. Em Língua Portuguesa, a formação do 

feminino do adjetivo obedece à seguinte regra: troca-

se o por a: menino esperto – menina esperta.  

 Nos adjetivos compostos, só o último elemento é 

flexionado:  

Estudo luso-brasileiro – Relação luso-brasileiro 

Exceção: homem surdo-mudo; mulher surda-muda.  

 Dependendo da terminação da palavra, há outros 

tipos de flexão.  

Francês  Francesa  

Ancião  Anciã  

Judeu  Judia  

Cru Crua  

Bonachão  Bonachona  

Europeu  Europeia  

 

Número (singular e plural)  

Adjetivo Simples  

 O Adjetivo Simples é flexionado em número, 

concordando no singular ou plural com o substantivo a 

que se refere.  

Peça antiga  Peças antigas  

Questão fácil  Questões fáceis  

 

Adjetivo Composto  

No Adjetivo Composto, somente o último elemento 

é flexionado no plural:  

Uniforme verde-escuro Uniformes verde-escuros  

Olho azul-claro Olhos azul-claros  

 

Exceção: surdo-mudo, cujo plural é surdos-mudos.  

Atenção!  

1. Os substantivos empregados com valor de adjetivo 

ficam invariáveis no plural:  

Camiseta rosa  Camisetas rosa 

Gravata cinza  Gravatas cinza  

 

2. Os adjetivos compostos referentes a cores são 

invariáveis se o último elemento for um substantivo.  

Vida cor-de-rosa  Vidas cor-de-rosa  

Carro verde-oliva Carros verde-oliva  

 

3. Os adjetivos compostos azul-marinho e azul-celeste 

são sempre invariáveis.  

Paletó azul-marinho Roupa azul-marinho  

Camisas azul-celeste  Bonés azul-celeste  

 

Grau (comparativo e superlativo)  

O Adjetivo pode variar de grau – comparativo ou 

superlativo, conforme a circunstância. Observe os 

exemplos abaixo:  

Exemplo 1:  

A prova de História foi mais difícil que a prova de 

Geometria.  

Nessa frase, houve a intenção de comparar a mesma 

característica (difícil) entre as duas provas. O adjetivo 

difícil foi empregado no Grau Comparativo.  

Exemplo 2:  

A prova de desenho geométrico sempre é dificílima.  

No segundo exemplo, a intenção foi destacar a 

característica da prova sem estabelecer comparação. O 

adjetivo difícil foi empregado no Grau Superlativo.  
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Grau Comparativo  

Para se formar o Grau Comparativo, é preciso 

confrontar a mesma qualidade, utilizando elementos 

que permitem a comparação. Dessa forma, ele pode 

ser:  

• De Igualdade: Chico Buarque é tão bom compositor 

quanto Caetano Veloso.  

• De Superioridade: Chico Buarque é melhor 

compositor que Caetano Veloso.  

• De Inferioridade: Chico Buarque não é um 

compositor tão bom quanto Caetano Veloso.  

 São elementos de comparação: tão... como; tão... 

quanto; mais... que; mais... do que; menos... que; 

menos... do que.  

Grau Superlativo  

 Sem estabelecer comparação, o Grau Superlativo 

apresenta qualidade ou estado de um ser no seu mais 

elevado grau. Há dois tipos de Superlativo: o absoluto 

e o relativo.  

 Superlativo Absoluto: ocorre quando se destaca a 

qualidade do ser sem estabelecer relação com outros 

seres.  

Aquele apartamento é muito pequeno.  

Aquele apartamento é pequeníssimo.  

 O Superlativo Absoluto pode ser:  

 Analítico: quando apresenta um elemento que 

intensifica a qualidade ou estado: muito pequeno.  

 Sintético: quando expressa a qualidade ou o estado 

por meio de uma única palavra, formada pelo 

acréscimo de sufixos, tais como –íssimo, -rimo, -imo: 

pequeníssimo.  

 Superlativo Relativo: ocorre quando se destaca a 

qualidade ou o estado do ser em relação a outros seres:  

 Chico Buarque é o mais importante compositor 

brasileiro.  

 O Superlativo Relativo pode ser:  

• De Superioridade: Geni e o Zepelim é a música mais 

crítica de Chico Buarque de Hollanda.  

• De Inferioridade: A Ópera do Malandro é a peça de 

Chico Buarque menos indicada para crianças.  

Outros recursos para formar o Superlativo 

• Acréscimo de prefixo – como arqui, extra, hiper, 

super, ultra: arquimilionário, extrafino, hipernervoso, 

superinteligente, ultrarromântico.  

• Repetição do adjetivo: triste, triste demais.  

• Uso das expressões de reforço: um senhor carro, 

lindo de morrer.  

• Uso do artigo definido, marcado por entonação 

especial: Para o editor, Chico Buarque não é um 

simples escritor, ele é o escritor.  

Formas especiais de Comparativo e Superlativo  

Grau 

Normal 

Comparativo de 

Superioridade 

Superlativo 

Absoluto 

Superlativo 

Relativo 

Bom Melhor Ótimo O melhor 

Mal Pior Péssimo O pior 

Grande Maior Máximo O maior 

Pequeno Menor Mínimo O menor 

 

Compreensão  

1. Leia o texto abaixo.  

“A Regina apareceu na escola logo depois das férias. Ela 

era magra, pálida, tinha os cabelos pretíssimos e os 

olhos azuis. Logo de cara, como era de costume no 

Presidente Kennedy, foi ganhando apelido: Copo de 

Leite, Branca de Neve, etc. Muito tímida ela dava a 

impressão de ser frágil como uma flor.  

Não sei por que, mas gostei dela logo a primeira vista. 

Havia qualquer coisa na Regina que me atraía. Uma 

coisa indefinível que havia em seu olhar, em seu jeito 

de ser.  

As garotas com quem costumava sair eram o oposto da 

Regina. Eram do tipo que as pessoas costumam 

classificar de “boazuda”, [...] ou de “avião”. A Regina 

positivamente não era esse tipo. Mas assim mesmo me 

causou uma impressão muito forte. Talvez porque 

fosse diferente. Talvez porque fosse tão frágil, tão 

delicada.”  

GOMES, Álvaro Cardoso. Para tão longo amor. São Paulo: Moderna, 1994.  

a) Reconheça os adjetivos que se referem aos 

substantivos: Regina, cabelos e olhos.  
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Quais características de Regina chamaram mais a 

atenção do narrador?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Leia os enunciados apresentados em uma 

campanha publicitária de uma companhia aérea:  

A pontualidade é britânica. 

A confiabilidade é germânica. 

A eficiência é americana. 

E, o melhor, a simpatia é brasileira. 

a) Identifique os adjetivos pátrios e indique o país a 

que se refere cada um deles.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Transcreva os substantivos e transforme-os.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. O substantivo também pode ser caracterizado por 

uma frase com valor de adjetivo.  

a) Observe o exemplo:  

Felizmente, você tem uma letra que se pode ler.  

Felizmente, você tem uma letra legível.  

b) Faça você mesmo com as frases a seguir.  

Em uma fila, sempre tem uma criancinha que chora.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Uma pessoa que mente não inspira confiança.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. Releia as frases do exercício anterior e as que você 

construiu com adjetivos. Em qual tipo de construção 

fica mais evidente a característica do substantivo? Essa 

alteração gera alguma mudança de sentido entre as 

frases? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Leia as duas frases abaixo:  

Rosana é tão bonita quanto Joana.  

Joana é tão bonita quanto Rosana.  

a) Essas frases apresentam a mesma informação e 

construção gramatical? Justifique sua resposta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) A mudança de posição dos nomes altera de uma 

forma os enunciados. Explique essa afirmação.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Explique as diferenças de sentido entre os pares de 

frases abaixo, considerando a posição do adjetivo: 

antes ou depois do substantivo.   

Era uma criança pobre e não tinha ninguém para ajudá-

la.  

Era uma pobre criança e não tinha ninguém para ajudá-

la.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Este sim é um grande homem.  

Este sim é um homem grande.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Trata-se de uma experiência única.  

Trata-se de uma única experiência.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Nas frases seguintes, os substantivos e os adjetivos 

destacados foram flexionados no masculino singular. 
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Passe-os para o feminino plural, fazendo as 

modificações necessárias.  

a) O mestre está sempre elegante.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Esses versos pertencem a um poeta sensível.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Premiram o ator mais talentoso do ano.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d) Aquele pianista já foi muito famoso.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e) Tenho um colega muito enciumado.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

8. Você sabia que nasce em Manaus é chamado de 

manauense ou manuara? Para conhecer outros 

adjetivos pátrios, relacione a coluna A à coluna B. Se 

precisar, consulte outras fontes de pesquisa, além 

desta apostila.  

Coluna A   

a) Amazonas  

b) Espírito Santo  

c) Rio Grande do Norte  

d) Rio Grande do Sul  

e) Santa Catarina  

f) Natal  

g) Salvador  

h) São Luís  

i) Pará  

Coluna B   

1 – baré (    ) 

2 – ludovicense (    )  

3 – barriga-verde (   )  

4 – soteropolitano (   ) 

5 – potiguar (   )  

6 – papa-jerimum (    )  

7 – gaúcho (    )  

8 – capixaba (    )  

9 – paroara  (    )  

9. Dê os adjetivos que correspondem às locuções 

adjetivas destacadas nas frases.  

a)   Nem todos comem carne de boi.  

______________________________________________________________ 

b) Não querem comer mais salsicha de carne de porco.  

______________________________________________________________ 

c) A poluição da cidade causa várias doenças.  

______________________________________________________________ 

d) É preciso dividir os alunos por faixa de idade.  

______________________________________________________________ 

e) Perfume de homem costuma ser mais suave.  

______________________________________________________________ 

10. ESPM-SP – Os adjetivos no diminutivo ou no 

aumentativo podem exprimir carinho, ternura, 

desprezo, ironia, pouco caso ou ainda intensificar a 

qualidade. Identifique essas ou outras possibilidades 

nas frases abaixo e explique o que realmente o falante 

quer dizer.  

a) Não te dá aflição de ver esse menino tão magrinho?  

______________________________________________________________ 

b) Minha mãe quer o meu quarto bem limpinho.  

______________________________________________________________ 

c) Esse apartamento é bonzinho, mas é apertadinho, 

não?  

______________________________________________________________ 

d) Você é um menino tão cheirosinho.  

______________________________________________________________ 

e) Chega de dar uma de gostosinha, tá?  

______________________________________________________________ 

11. Dê os adjetivos equivalentes às expressões em 

destaque:  

a) programa da tarde: ____________________________________ 

b) ciclo da vida: ___________________________________________ 

c) representante dos alunos: ____________________________ 

12. Cesgranrio – Indique a alternativa em que o 

termo cego (s) é um adjetivo:  

a) “Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, 

sabem aonde ir...”  



 

 

P
ág

in
a4

4
 

b) “O cego e Ipanema representava naquele momento 

todas as alegorias da noite escura da alma...” 

c) “Todos os cálculos do cego se desfaziam na 

turbulência do álcool”.  

d) “Naquele instante era só um pobre cego”.  

e) “... da Terra que é um globo cego girando no caos”.  

13. Fatec – Indique a alternativa em que não é 

atribuída a ideia de Superlativo ao Adjetivo.  

a) É uma ideia agradabilíssima.  

b) Era um rapaz alto, alto, alto.  

c) Saí de lá hipersatisfeito.  

d) Almocei tremendamente bem.  

e) É uma moça assustadoramente alta.  

14. Complete as frases com adjetivos derivados dos 

substantivos ou verbos que estão destacados nos 

parênteses.  

a) O filme foi _________________________. (emocionante) 

b) Chico Buarque é um artista __________________. (gênio) 

c) Nina é uma pessoa ____________________. (boa)  

d) Este temporal é ____________________. (perigo) 

e) O jovem é bastante __________________________. 

(estudar)  

f) Tom Jobim era muito _______________________ quando 

cantava o amor. (Esperança)  

g) Isso são assuntos __________________________. 

(Indispensável) 

15. Informe se o adjetivo destacado é primitivo ou 

derivado.  

a) O Brasil foi desclassificado na Copa do Mundo.  

b) A professora está cansada de reclamar.  

c) O menino alto cabeceou a bola para o gol.  

d) A fábrica nova foi multada pela Prefeitura de Águas 

Claras.  

e) Uma mancha de tinta de quadro destruiu seu 

uniforme.  

16. Relacione:  

a) Produto que se incendeia facilmente.  

b) Líquido que não tem cheiro.  

c) Esmalte que não tem cor.  

d) Comida que não tem sabor.  

e) Material que se pode reciclar.  

f) Hambúrguer que não tem sal.  

g) Lembrança que não se pode apagar.  

(   ) Indeletável  

(    ) inflamável  

(    ) Insosso  

(    ) Inodoro 

(   )  Insípida  

(    ) Reciclável  

(     ) Incolor   
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Capítulo 8   

A Lição da Borboleta 

     

Um homem, certo dia, viu surgir uma pequena 

abertura num casulo. Sentou-se perto do local onde o 

casulo se apoiava e ficou a observar o que iria 

acontecer, como é que a lagarta conseguiria sair por 

um orifício tão miúdo. Mas logo lhe pareceu que ela 

havia parado de fazer qualquer progresso, como se 

tivesse feito todo o esforço possível e agora não 

conseguisse mais prosseguir. Ele resolveu então ajudá-

la: pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo. 

A borboleta pode sair com toda a facilidade… mas seu 

corpo estava murcho; além disso, era pequena e tinha 

as asas amassadas. 

    O homem continuou a observá-la porque esperava 

que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e se 

estendessem para serem capazes de suportar o corpo 

que iria se firmar a tempo. Nada aconteceu! Na verdade 

a borboleta passou o restante de sua vida rastejando 

com um corpo murcho e asas encolhidas. Nunca foi 

capaz de voar. 

    O que o homem em sua gentileza e vontade de ajudar 

não compreendia era que o casulo apertado e o esforço 

necessário à borboleta para passar através da pequena 

abertura eram o modo pelo qual Deus fazia com que o 

fluído do corpo daquele pequenino inseto circulasse 

até suas asas para que ela ficasse pronta para voar 

assim que se livrasse daquele invólucro. 

    Algumas vezes o esforço é justamente aquilo de que 

precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse 

passar através da existência sem quaisquer obstáculos. 

Ele nos condenaria a uma vida atrofiada. Não iríamos 

ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nunca 

poderíamos alçar voo.  

Compreensão   

1. Qual foi a intenção do homem ao ajudar a borboleta 

a sair do casulo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

2. Por que a borboleta nasceu com as asas murchas e 

o corpo amassado? O que faltou para ela nascer bela?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Qual  lição que o texto transmite? Explique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

   

 

4. Explique o sentido dos vocábulos “alçar voo”. Qual é 

o verdadeiro significado dessas palavras no contexto? 

Assinale uma alternativa. 

a) (   )vencer os obstáculos da vida. 

b) (   ) voar em uma avião. 

c) (   ) voar para qualquer lugar.  

Artigo   

O Artigo é o termo que antecede o substantivo, 

indicando-lhe o gênero e o número.   

 
SCHULZ, Charles M. Snoopy. Jornal da Tarde, 29 ago. 2003  

Na tirinha acima, o cachorro Snoopy se incomoda 

com o termo “um cachorro”, pois indica que é um 

cachorro qualquer, já o termo “o cachorro”, indica 

quem é de fato o cachorro que quer entrar, no caso, 

Snoopy.  

Percebemos também que os artigos “um” e “o”, 

concordam com o substantivo cachorro.   

O Artigo pode ser:   

• Definido: quando particulariza um substantivo 

dentre outros de uma espécie: o, a, as, os.   
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A impressora não funciona, pois o cabo está 

desconectado.   

• Indefinido: quando se refere a um substantivo 

qualquer dentre outros de uma mesma espécie: um, 

uma, uns, umas.   

 Eles desenvolveram uns jogos educativos.   

 O Artigo Definido contrair-se ou combinar com as 

preposições a, de, em, por (per):  

 

a + a = à de + o = do 

de + a = da em + o = no 

em + a = no por + o = pelo 

por + a = pela a + o = ao 

 

 O Artigo Indefinido contrai-se somente com as 

preposições de e em:  

 

em + um = num  em + uma = numa  

de + um = dum  de + uma = duma  

  

 

Emprego do Artigo Definido  

Usa-se Artigo Definido  

• diante de nomes próprios geográficos – ilhas, 

montanhas, oceanos, ruis, países: a ilha de Madeira; os 

Alpes; os Pirineus; o Atlântico; o Tietê; o Japão.  

 Na maioria das vezes, os nomes geográficos dos 

países e cidades não aceitam artigo. Por exemplo, 

Portugal, Moçambique, Roma, Curitiba.  

• após a palavra ambos, acompanhada do substantivo 

a que se refere:  

 Esperava que ambos os professores fossem pós-

graduados.  

• após o pronome todo, quando se pretende indicar a 

ideia de totalidade.  

 Toda a rua estava enfeitada para o Natal.  

 Todos os parentes foram convidados para a festa.  

 Todas as três meninas moram num pensionato.  

Ao se omitir o artigo após a palavra todo, indica-se a 

ideia de qualquer:  

 Toda família tem desavenças. (qualquer família) 

Emprego facultativo do Artigo Definido  

• artigo diante de nomes próprios, para indicar 

proximidade, familiaridade:  

 O Chico Buarque chega hoje de viagem. (pressupõe-

se que Chico Buarque é conhecido do receptor) 

 Chico Buarque chega hoje de viagem.  

• diante de pronomes adjetivos possessivos.  

 Por favor, envie a minha carta ainda hoje.  

 Por favor, envie minha carta ainda hoje.  

Atenção:  

 O Artigo não se contrai com a preposição quando faz 

parte do nome de revistas, obras literárias, jornais e 

outros.  

 A manchete de A Folha de São Paulo favorecia o 

candidato.  

Não se emprega Artigo:  

• antes de pronomes de tratamento – Vossa 

Excelência está entrando no plenário.  

• antes de substantivos em sentido genérico – 

Laranja é bom para gripe.  

• após o pronome cujo – Procuravam um autor cujo 

livro havia sido censurado na década de 70.   

 

Compreensão  

1. Observe que, neste texto de Cecília Meireles, 

aparecem substantivos acompanhados de artigos e 

outros não.  

 “Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em 

flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto 

crianças que vão para a escola. Pardais que pulam 

muro. Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando 

com pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como 

refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre 

parecem personagens de Lope da Vega”. Às vezes, um 

avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo 

o seu destino. E eu me sinto completamente feliz.”  

MEIRELES, Cecília. Escolha seu sonho. Rio de Janeiro, Record, 1968.  

a) Quais substantivos não foram acompanhados de 

artigo?  
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Que intenção o narrador revela ao omitir o artigo 

desses substantivos?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Nas situações de comunicação a seguir, observe o 

emprego do artigo e faça o proposto para cada uma.   

– Não se preocupe, eu já chamei o médico.  

– Não se preocupe, eu já chamei um médico.  

Se você fosse o falante, qual frase você empregaria para 

o interlocutor se sentir mais confortado?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

– Eu ganhei esse CD ontem. Posso trocá-lo?  

– Não sei. O CD já foi aberto. Fale com o gerente da loja. 

Eu sou apenas um funcionário.  

Comente a resposta do vendedor, observando o tipo de 

artigo empregado e a posição que o vendedor ocupa na 

loja.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

– Olha, que drible! 

– É verdade. Esse rapaz promete ser um Romário ou 

um Ronaldinho.  

O que o falante realmente quis dizer quanto a 

capacidade do rapaz de jogar futebol.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Nas frases abaixo, explique qual é a função do artigo, 

uma vez que não determina nem indetermina o 

substantivo a que se refere.  

É uma maravilha de rapaz!  

É um doce de criança! 

Hoje está um calor infernal! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Substitua o Artigo Indefinido por uma expressão 

equivalente.  

a) O professor parece ter uns quarenta anos.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Deram uns cinco telefonemas para marcar o 

encontro.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Indique o motivo pelo qual se usou o artigo antes da 

palavra destacada.  

a) O navio cruzou o Atlântico em velocidade máxima.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) A França foi palco de grandes mudanças culturais.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) O Nordeste brasileiro tem praias belíssimas.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d) O Negro e o Solimões encontram-se para formar o 

Amazonas.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e) A África apresenta diversas variantes linguísticas.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. No texto seguinte circule os artigos: 

 

                   “Tire um sono  na rede 

    Deixe a porta encostada 

    Que o vento da madrugada 

 

    Só me leva pra você. 

    E antes de aconteceres 

    Do sol a barra vir quebrar 

    Estarei nos teus braços 

    Pra nunca mais voar”       

                                            Luís Gonzaga 
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7. Nos textos abaixo, aponte os artigos que estão 

sendo usados para substantivar as palavras que 

primitivamente não era substantivos:  

a) 

“Quando a gente tá contente 

Tanto faz o quente, tanto faz o frio 

Que eu me esqueça do meu compromisso 

Com isso e aquilo que acontece  dez  minutos atrás. 

Dez minutos atrás de uma ideia já deu pra 

Uma teia de aranha crescer 

Sua vida na cadeia do pensamento”                     

                                         Gilberto Gil 

b) 

“O quereres e o estares sempre a fim 

Do que em mim é de mim tão desigual 

Faz-me querer-te bem, querer-te mal 

Bem a ti, mal ao quereres assim 

 

Infinitamente  pessoal 

E eu querendo querer-te sem ter fim 

 E, querendo, aprender o total 

Do querer que há e do que não há em mim”   

                                                                                               Caetano Veloso 

8. Assinale a alternativa em que o uso do artigo está 

substantivando uma palavra. 

a) A liberdade vai marcar a poesia social de Castro 

Alves. 

b) Leitor perspicaz  é  aquele que consegue ler as 

entrelinhas. 

c) A navalha ia e vinha no couro esticado. 

d) Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de 

Joana. 

e) Bárbara dirigia os olhos para a lua encantada.  
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Capítulo 9  

Texto I  

Na segunda semana de maio, numa quarta-feira, 

cerca de quarenta pessoas participaram da terceira 

reunião de pais e professores da nossa escola. As 

primeiras a chegarem foram as mães. No encontro, oito 

assuntos foram tratados e as pessoas presentes 

comeram cento e sessenta salgadinhos e beberam sete 

garrafas de refrigerantes de dois e meio litros cada.  

O assunto principal da reunião foi a organização da 

festa junina. As pessoas presentes decidiram que o 

evento aconteceria no dia vinte de junho, ou seja, cerca 

de cento e trinta e sete dias depois do início das aulas 

em fevereiro e dez dias antes do mês de julho. Acredita-

se que duzentas pessoas irão à festa, bem mais do que 

as oitenta e cinco do ano passado.  

Texto II  

O Ônibus 

Logo na esquina desceu o primeiro.  

Seguiu o motorista mais quatro passageiros.  

Desceu o segundo no ponto seguinte.  

Levou um susto: a rua estava diferente.  

Desceu o terceiro na casa de  

Raimundo que carregava no nome  

tanta raiva do mundo.  

O quarto desceu em frente à estátua  

Caiu-lhe sobre a cabeça uma espada de prata.  

Desceu o último tranquilo na calçada, queria sentir o 

vento, passear e mais nada.  

Ficou só o motorista nenhum passageiro.  

Agora sim - ufa! Podia ir ao banheiro.  

Poesia a gente inventa. São Paulo. Ática, 1996.  

Compreensão   

1. Do texto I, retire os numerais e classifique em 

Cardinais, Ordinais, Multiplicativos ou fracionários.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Reescreva o texto I elevando cada numeral em um 

ponto.  

           

          Exemplo: O primeiro = O segundo  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. O poema está organizado em partes, isto é, estrofes. 

Qual o número de estrofes do poema? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________ 

4. De acordo com o poema, quantas pessoas havia ao 

todo no ônibus?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Qual a relação entre as estrofes do poema e as 

pessoas do ônibus?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Esse poema é classificado como poema descritivo ou 

narrativo? Explique.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Numeral é a palavra que representa quantidade 

numérica, a ordem de uma sequência, número de vezes 

ou partes de um todo. No poema, que palavra 

representa quantidade?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Circule no texto os numerais que representam a 

ordem de uma sequência.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Quais tipos de numerais foram aplicados no texto? 

Qual o mais utilizado?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Troque o XXXX por um numeral segundo a 

classificação pedida.  

a) Logo na esquina desceu o XXXX passageiro. (ordinal)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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b) Seguiu o motorista com mais XXXX passageiros. 

(cardinal)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Entrou o XXXX de passageiros. (multiplicativo)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d) O motorista percorreu XXXX do caminho. 

(fracionário)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

11. Lembrando que poema é o nome dado ao texto que 

possui uma determinada estrutura e poesia é o nome 

dado ao texto que trabalha com as palavras com o 

objetivo de despertar sentimentos e emoções, 

podemos dizer que texto é um poema ou uma poesia? 

Explique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Numeral   

Entre as palavras que, na frase, se relacionam ao 

Substantivo há também o Numeral, como por exemplo, 

nas frases seguintes:  

Comprou duas caixinhas de música.  

O investigador fez a primeira pergunta.  

Daí pode-se definir que Numeral é a palavra que se 

refere ao Substantivo dando ideia de Número.  

Observe as frases.  

Perseguido por três policiais um homem corre 

pelas ruas da cidadezinha.  

Nós éramos cinco e brigávamos muito, recordou 

Augusto... 

O Numeral pode indicar 

• Quantidade – Fez um tempo bom durante quatro 

semanas no Rio de Janeiro.  

• Ordem – Chico Buarque é o primeiro entre os meus 

compositores.  

• Multiplicação – A turnê Caravanas, de Chico 

Buarque, dobrou a venda de ingressos no Teatro A 

Pedra do Reino, na Paraíba.  

• Fração – Chico Buarque, em João Pessoa, cantou por 

duas horas e meia.  

Classificação do Numeral  

 De acordo com o que indica, o Numeral pode ser:  

• Cardinal – indica o numeral pode ser: um, dois, três, 

quatro, cinco...   

• Ordinal – indica a ordem (posição) que o ser ocupa 

numa série: primeiro, segundo, terceiro...  

• Multiplicativo – expressa ideia de multiplicação, 

indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada: 

dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo... 

• Fracionário – expressa ideia de divisão, indicando 

em quantas partes a quantidade foi dividida: meio, 

terço, quarto, quinto...  

 Um – Artigo com sentido de qualquer.  

 Um – Numeral – sentido somente apenas.  

Flexões dos Numerais 

 Os Numerais Cardinais que variam em gênero são: 

um/uma, dois/duas e os que indicam centenas de 

duzentos/duzentas em diante: trezentos/trezentas; 

quatrocentos/quatrocentas etc. 

 Cardinais como milhão, bilhão, trilhão, dentre 

outros, variam em número para milhões, bilhões, 

trilhões etc. 

 Os demais cardinais são invariáveis. 

 Os Numerais Ordinais variam em gênero e 

número, sendo assim, são:  

Primeiro Primeiros 

Primeira Primeiras 

Segundo Segundos 

Segunda Segundas 

Milésimo Milésimos 

 

 Os Numerais Multiplicativos são invariáveis 

quando atuam em funções substantivas, como por 

exemplo: 

 Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo 

de produção.  
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 Quando atuam em Funções Adjetivas, esses 

numerais flexionam-se em gênero e número: 

 Teve de tomar doses triplas do medicamento. 

 Os Numerais Fracionários flexionam-se em 

gênero e número: 

Um terço  Dois terços  

Uma terça parte Duas terças partes  

 

 Os Numerais Coletivos flexionam-se em número:  

Uma dúzia Duas dúzias 

Um milheiro Dois milheiros 

 

Relação de alguns Numerais 

Cardinais Ordinais 

Um Primeiro 

Dois Segundo 

Três Terceiro 

Quatro Quarto 

Cinco Quinto 

Seis Sexto 

Sete Sétimo 

Oito Oitavo 

Nove Nono 

Dez Décimo 

Onze Décimo-primeiro 

Doze Décimo-segundo 

Treze Décimo-terceiro 

Quatorze Décimo-quarto 

Quinze  Décimo-quinto  

Dezesseis  Décimo-sexto  

Dezessete Décimo-sétimo  

Dezoito  Décimo-oitavo  

Dezenove  Décimo-nono  

Vinte   Vigésimo  

Trinta  Trigésimo  

Quarenta  Quadragésimo  

Cem  Centésimo  

Duzentos  Ducentésimo  

 

Multiplicativos  Fracionários  

Dobro  Meio  

Triplo  Terço  

Quádruplo  Quarto  

Quíntuplo  Quinto  

Sêxtuplo  Sexto  

Sétuplo  Sétimo  

Óctuplo  Oitavo  

Nônuplo  Nono  

Décuplo  Décimo  

Undécuplo  Onze avos  

 

Duodécuplo 

Doze avos... 

Vinte avos...  

Trinta avos...   

Noventa avos...  

  

Cêntuplo  

Centésimo  

Ducentésimo 

Milésimo  

Milionésimo  

Bilionésimo  

  

Compreensão  

1. Indique o Numeral que está presente em cada frase. 

a) Numeral Cardinal  

b) Numeral Ordinal  

c) Numeral Multiplicativo  

d) Numeral Fracionário  

e) Numeral Coletivo   

(    ) Chico Buarque chegou ao aeroporto duas horas 

antes de o avião decolar.  

(     ) Luísa conseguiu o primeiro lugar no concurso de 

redação da escola.  

(     ) Paulo comeu metade do pacote de biscoito.  

(  ) João conseguiu o dobro do dinheiro de que 

precisava para comprar o carro.  

(     ) Recebi um doze avos do meu salário.  

(     ) Joana recebeu dois terços da herança de seu tio.  

(     ) Vendi três dúzias de ovos.   
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2. Complete com numeral conveniente:  

a)    Hoje é o ______ dia da semana.  

b)    No _______  dia do mês de setembro proclamou-se a 

Independência do Brasil.  

c)    Junho é o ______ mês do ano.  

d)    Oito é o ______ de __________ .  

e)    D. Pedro ____________, filho de D. Pedro ___ governou 

o Brasil durante quase ______ século.   

3. Escreva por extenso os numerais:   

a)  Rodrigo e Rafael, fizeram _________________ pontos no 

jogo de basquete. (16).  

b)  Estamos no  ______________________mês do ano (12º). 

c)  Vinícius é o ________________________ da chamada (29º).  

d)  Leonardo comemorou o ______________ aniversário do 

seu avó (60º).  

e)  Joaquim tem ____________ anos (11).  

f)   Marcos mora no _________________ andar daquele 

prédio (16º).  

g)  Esta é a __________________ vez que lhe telefono 

(1000º)  

4. Escreva, por extenso, o número ou as expressões 

dadas entre parênteses, empregando os vários tipos de 

numerais:  

a)  Só consegui terminar ______________ do bordado. 

(1/4).  

b)  Maria trabalhou o ______________ do que sua irmã. 

(Duas vezes mais).  

c)  Apliquei______________ do meu salário na poupança. 

(3/12)  

d) Comprei o mesmo tecido por ______________ do preço 

que você pagou. (1/3).  

e) Pedi a ele que trouxesse o______________  jornal que 

encontrasse. (1º).  

f)  O padre João convocou os fiéis para rezar as 

______________. (9).   

5. Classifique os numerais sublinhados em: cardinal, 

ordinal, multiplicativo e fracionário.  

a)  Fernanda comeu um terço da torta. _________________ 

b)  Esse filme é de segunda categoria. ______________ 

c)  Luiza agora tem o dobro de trabalho na escola. 

______________  

d)  Beatriz e Sofia convidaram seis amigas para jantar 

em sua casa.   

e)  Metade da tarefa de Rafaela já foi feita. ______________  

f)   Aproximadamente cinquenta mães participaram da 

reunião. ______________  

g)  Vamos apresentar agora a décima candidata: 

ordinal. ______________  

6. Escreva os números por extenso, colocando os 

substantivos no plural.  

a)  3 pão = ________________________________________________ 

b)    12 porco = ___________________________________________ 

c)    14 papel = ____________________________________________ 

d)    660 grama = __________________________________________ 

e)    1001 razão = _________________________________________  

7. Escreva os números por extenso observando o 

gênero e /ou o número a ser usado:  

a)  Para prestar queixa, compareçam ao 51º Distrito 

Policial. ________________________________________________ 

b) Uma inflação de 40% ao mês pode resultar em 

1500% ao ano. ___________________________________________ 

c)  O organismo humano começa a degradar-se numa 

altitude de 6.000 metro devido a pequena quantidade 

de oxigênio no ar. ________________________________________ 

d)    Com ventos a 60 km/h, uma temperatura de -20°C 

transforma-se em -50°C. ___________________________ 

8. Escreva os ordinais por extenso:  

a) 30º = _________________________________________________ 

b) 45º = _________________________________________________ 

c) 68º = _________________________________________________ 

d) 100º = _______________________________________________ 

e) 94º = _________________________________________________ 

f) 50º = _________________________________________________ 

9. Classifique os numerais das orações abaixo:  

a) Nossa equipe fez seis pontos. ________________________ 

b) Depois de tantas compras, fiquei com um terço do 

dinheiro. _____________________________________________ 

c) Consegui alcançar o segundo lugar. __________________ 

d) Meu amigo recebeu o triplo de mim. _________________  
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e) Daremos às meninas o dobro de nossos brindes.  

________________________________________________ 

10. Leia o poema de Mário Quintana, em que se 

observa o emprego de numerais e algarismos.   

Quando se vê passaram 60 anos! 

Agora é tarde demais para ser reprovado… 

E se me dessem – um dia – uma outra  

oportunidade,  

eu nem olhava o relógio  

seguia sempre em frente...  

e iria jogando pelo caminho a casca dourada 

e inútil das horas.  

QUINTANA, Mario. Literatura Comentada. São Paulo: Nova Cultural, 1998.  

Seiscentos e sessenta e seis 

A vida é uns deveres que nós trouxemos para  

fazer em casa.  

Quando se vê, já são 6 horas: há tempo... 

Quando se vê, já é 6ª feira... 

a) Aponte quais são os numerais e os algarismos e 

classifique-os em cardinal, ordinal, multiplicativo ou 

fracionário.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) No texto, o eu-lírico dá a entender que já fez o sexto, 

o sexagésimo ou sexcentésimo aniversário?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________ 

c) Justifique o título do poema, explicando a 

importância do uso de algarismos ou numerais na 

construção do poema.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

11. Leia os quadrinhos.   

 
Estado de São Paulo, 26/1/2001.   

a) Localize e classifique os numerais existentes na tira.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Indique o motivo pelo qual foram empregados esses 

numerais.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Em “mais um prato de cereal”, a palavra destacada 

indica quantidade? Explique.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Leia as frases e observe as palavras destacadas.   

Você sempre arranja mil e uma desculpas para não 

arrumar o quarto! 

Teu pai falou milhões de vezes para você escovar os 

dentes depois das refeições! 

Quer que eu veja este filme pela milésima vez?   

a) Os numerais empregados expressam uma 

quantidade real? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Explique a intenção do falante ao utilizá-los.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Dê sentido aos enunciados abaixo.  

a) Ele trocou seis por meia dúzia.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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b) Você é oito ou oitenta! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

14. No contexto das frases a seguir, indique o sentido 

da expressão destacada em cada grupo.   

Essa sua coleção de cartões vai fazer você ficar a zero.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Segundo a minha avó, meu tio era um zero à esquerda.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Esse jogo é artigo de primeira.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Primeiro, olhou-me confusa. Depois, abraçou-me com 

alegria.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ela, de primeiro, zombava de quem tinha namorado. 

Agora, está sofrendo de amor.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Como tinham pouco dinheiro, ficaram em um hotel de 

segunda.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Os atletas vão participar da segunda maratona do ano.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Fique quieto aí que eu vou e volto num segundo.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Sempre agia segundo sua consciência.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. Classifique os algarismos ou numerais em 

destaque do texto abaixo.  

“A mosca dura, em média, 21 dias. Se você vivesse tão 

pouco, começaria a frequentar a escola na hora do 

almoço do seu segundo dia, estaria namorando às 7 

horas da noite do quinto dia, entraria na faculdade às 

9h30 da manhã seguinte e se aposentaria quatro dias 

antes de morrer”.  

Revista Superinteressante, fev. 1997.   
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Capítulo 10   

Leia o texto.  

Coração conta diferente 

—  Ai… 

—  O que é que você tem, Tiago? 

Quem falou ai fui eu. Quem me perguntou o que é que 

eu tinha foi o Renato, que fica sentado do meu lado e pode 

vigiar tudo o que faço. Ele deve ter pensado que alguma 

coisa estava doendo. Mas esse ai não era de dor. 

Então, suspirei de novo, mas agora sem falar nada. Esse 

suspiro saiu como um sopro, que balançou as folhas do 

meu caderno. E pra dentro, baixinho, pra ninguém 

escutar, eu gemi: Ai, Adriana… 

É que ela levantou para ir ao quadro. Logo hoje que ela 

soltou o cabelo comprido daquele rabo-de-cavalo que ela 

costuma usar. O cabelo dela é tão lindo… Parece de seda e 

tem um brilho que eu ia dizer que parece o Sol. Mas a 

Adriana tem cabelos pretos e Sol moreno fica meio 

esquisito. 

7×5 =45… 

— Tá errado, tia! Tá errado! — gritou toda esganiçada 

a Catarina. 

  A tia então mandou a Adriana sentar. A Catarina 

correu e meteu o apagador em cima daqueles números 

tão bem desenhados, corrigindo com um 35 tão sem graça 

quanto a sua voz. 

 Adriana voltou pro lugar dela e eu nem pude ver se ela 

estava com a cara muito vermelha. Ela ficou com a cabeça 

abaixada um tempão. Eu senti que ela estava triste e 

fiquei muito triste também. Aí, arranquei a beiradinha da 

última página do meu caderno e escrevi: 

      Não liga, Adriana. O 45 que você escreve é tão lindo 

quanto o seu cabelo. 

    Dobrei meu bilhete. Fiz bem depressa uma bolinha com 

o bilhete dobrado, mirei e joguei. Ela caiu no colo da 

Adriana. 

    Meu coração bateu depressa. Ai, ai, ai, meu coração 

martelando tantos ais no peito. A Adriana foi 

desamassando o bilhete bem devagar. Ela leu, depois 

guardou dentro do estojo. Nem olhou pro meu lado. De 

repente me lembrei de uma coisa terrível: EU NÃO TINHA 

POSTO O MEU NOME NO PAPEL! 

Nisso, a tia me chamou. Eu só pensava naquela 

confusão. 

     —Tá errado! Tá errado! Deixa eu fazer, tia? 

    Eu olhei pro quadro e entendi… 8 x 6 = 36… A tia me 

mandou sentar. Fui, morrendo de sem graça. 

    Cheguei na minha carteira e vi uma bolinha  de papel 

bem em cima do meu caderno. Quando ninguém estava 

mais olhando, eu disfarcei e abri: 

      Eu também me amarro no seu 36. 

      No cantinho do papel estava assinado:  

Adriana Coração conta diferente. 

Lino de Albergaria São Paulo: Scipione, 1992.  

1. Após ler o texto acima, avalie se as informações são 

Verdadeiras (V) ou falsas (F).  

(    ) O texto lido é um exemplo de narrativa.  

(    ) O texto pode ser considerado um poema porque 

está escrito em versos.  

(    ) O autor transcreve as falas das personagens, por 

meio do discurso direto.  

(   ) O narrador é personagem porque participa das 

ações da história contada.  

(     ) O narrador é observador, porque não participa da 

história contada.  

2. De acordo com o texto, faça a correspondência entre 

as colunas.  

A – Tiago  

B – Renato  

C – Adriana  

D – Catarina  

(      ) Tem lindos cabelo pretos.  

(     ) Narra a história.  

(     ) Senta-se próximo ao narrador.  

(     ) Tem a voz esganiçada.  

3. No 2º parágrafo, o narrador explica que o “ai” que 

ele pronuncia não era de dor. De acordo com o texto, o 

que significa esse “ai”?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4. Como a professora da turma é tratada no texto?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. O narrador ia comparar o brilho dos cabelos de 

Adriana com o Sol, mas desiste. Retire do texto, a frase 

que indica porque a comparação não era boa.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Qual personagem do texto descobre o erro de 

Adriana e corrige os números no quadro?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Adriana descobriu quem tinha escrito o bilhete para 

ela? Escreva como você chegou a essa conclusão?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Enumere as ações de acordo com o texto:  

(    ) Tiago escreve um bilhete e o joga para Adriana.  

(  ) Catarina grita que a resposta de Adriana está 

errada.  

(  ) Tiago observa Adriana escrevendo no quadro e 

suspira.  

(     ) Adriana erra a resposta.  

(     ) Tiago vai ao quadro e também erra a resposta.  

(     ) Adriana retorna para sua carteira e fica de cabeça 

baixa.  

(      ) Adriana responde Tiago escrevendo um bilhete 

para ele.  

9. A gíria é uma forma de expressão oral ou escrita, 

usada por determinados grupos em situação de 

intimidade. Ela faz parte da linguagem coloquial. As 

gírias devem ser evitadas em situações formais ou 

cerimoniosas porque nessas ocasiões deve-se utilizar a 

linguagem padrão que obedece às regras da Língua 

Portuguesa. A partir destas informações, responda.  

a) Adriana usa uma gíria no bilhete que escreve para 

Tiago. Que expressão indica essa gíria?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Por que foi possível o uso da linguagem coloquial no 

bilhete escrito por Adriana?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

c) Reescreva o bilhete de Adriana substituindo a gíria 

por uma expressão da linguagem padrão, sem alterar o 

sentido da mensagem.  

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pronomes   

Os Pronomes são palavras que representam, 

determinam ou caracterizam o nome, como por 

exemplo:  

Tua calma deixa os alunos irritados. Eles se irritam 

à toa.  

O pronome tua, acompanha o substantivo calma, 

indicando posse. O pronome eles substitui um 

substantivo (alunos).  

Quando o Pronome substitui ou representa o 

substantivo, é denominado Pronome Substantivo – 

por exemplo, o pronome eles.  

O Pronome que acompanha o substantivo para 

caracterizá-lo é chamado de Pronome Adjetivo – por 

exemplo, o pronome tua.  

Classificação dos Pronomes  

Pronomes Pessoais  

Os Pronomes Pessoais referem-se às pessoas do 

discurso:  

Eu penso que tu sofres demais por ele.  

✓ Eu – quem fala – 1ª pessoa 

✓ Tu – com quem se fala – 2ª pessoa  

✓ Ele – sobre quem se fala – 3ª pessoa   

Os Pronomes Pessoais são sempre Pronomes 

Substantivos. São classificados em retos e oblíquos.  

Pronomes Pessoais 

 Retos Oblíquos 

 

Singular 

1ª eu me  mim, comigo 

2ª  tu te ti, contigo 

3ª ele, ela se, lhe, o, a si, consigo 
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Plural 

1ª nós nos conosco 

2ª vós vos convosco 

3ª eles, elas se, lhes, os, as  si, consigo 

 

Os pronomes o, a, os, as assumem as formas:  

• lo, la, los, las após as formas verbais em -r, -s, -z.  

Não pensou em matar o rapaz. 

Não pensou em matá-lo. (matar + o) 

• no, na, nos, nas, após as formas verbais 

terminadas em -am, -ão, -õe.  

Há muito serviço por aqui. Façam-no. (façam + o) 

 

Eu ou mim? Tu ou ti?   

Segundo o padrão culto da língua, nas construções 

em que a preposição para anteceder um verbo no 

infinitivo, usa-se o pronome pessoal reto eu e tu.  

Deram este livro para eu ler até amanhã. 

Na norma culta da língua, os pronomes oblíquos mim e 

ti são empregados em expressões formadas com as 

preposições: de, entre, sem, para.  

Esqueça o que se passou entre mim e ti. 

Conosco ou com nós?  

Os pronomes conosco e convosco podem ser 

substituídos por com nós e com vós se vierem seguidos 

das expressões todos, outros, mesmos, próprios ou de 

numeral.  

Você pode vir conosco. Você pode vir com nós todos. 

Os pronomes si, consigo só devem ser empregados 

quando se referem à 3ª pessoa.  

Mariana acreditava em si mesma. Ela trazia consigo 

uma fé imensa. 

Pronomes de Tratamento  

Os Pronomes de Tratamento são expressões 

empregadas para tratar formalmente o receptor.  

Pronomes de Tratamento  

Pronomes Abreviatura Emprego  

 Vossa Alteza V.A Príncipes, duques 

 Vossa Eminência V.Em.ª Cardeais  

 Vossa Excelência V. Ex.ª Altas autoridades  

  

Vossa Magnificência 

 

V.Mag.ª 

Reitores de 

universidades  

 Vossa Majestade V.M Reis, imperadores  

  

Vossa Senhoria 

 

V.S.ª 

Tratamento 

formal, 

cerimonioso 

 Vossa Santidade  V.S. Papa 

 

São pronomes de tratamento também os termos 

você (tratamento familiar e informal), senhor, senhora, 

senhorita (tratamento formal).  

A palavra você vem de Vossa Mercê, que se 

transformou em vossemecê, vosmecê, vancê, até 

chegar a forma atual: você.  

Vossa Excelência ou Sua Excelência?  

Os pronomes de tratamento são precedidos de 

Vossa quando o emissor dirige-se diretamente ao 

receptor.  

Vossa Excelência precisa assinar esses papéis até o 

fim do dia.  

Quando o emissor refere-se ao receptor, o pronome 

de tratamento é precedido por Sua:  

Sua Excelência não poderá atendê-lo agora.  

Com pronomes de tratamento, o verbo deve estar 

sempre na 3ª pessoa, bem como os pronomes que se 

referem a eles.  

Pronomes Possessivos  

Os Pronomes Possessivos indicam posse em 

relação a cada uma das pessoas do discurso. São 

variáveis em gênero e número.  

Pronomes Possessivos  

 Singular  Plural  

  

1ª pessoa  

 

meu, minha, meus, 

minhas  

 

nosso, nossa, nossos, 

nossas 

 2ª pessoa  teu, tua, teus, tuas  vosso, vossa, vossos, 

vossas  

 3ª pessoa  seu, sua, seus, suas  seu, seus, sua, suas  

 

Os pronomes possessivos nem sempre expressam 

relação de posse. Observe:  
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Meu prezado amigo, desejo-lhe sorte! (cortesia, 

afetividade)  

Tinha seus medos e alucinações. (cortesia, 

afetividade)  

Lá por volta de seus vinte anos, você poderá ter um 

carro. (cálculo aproximado)  

Por favor, seu Joaquim, deixe-me falar! (seu = 

senhor) 

Atenção!  

Os pronomes me, te, lhe podem ter valor de 

pronome pessoal ou possessivo.  

Entreguei-lhe a carta. (pessoal: entreguei a ele/ela) 

Roubaram-me a carteira. (possessivo: minha carteira) 

Os pronomes seu, sua, seus, suas podem gerar 

ambiguidade. Observe:  

Luís Mauro entrou com sua noiva, senhor. 

A frase permite duas interpretações: a noiva é de 

Luís Mauro ou a noiva é do ouvinte (senhor). Para 

desfazer a ambiguidade, pode-se construir a frase 

assim:  

Luís Mauro entrou com noiva dele, senhor. 

Pronomes Demonstrativos  

Os demonstrativos são pronomes que situam os 

seres no espaço e no tempo, tendo como referência as 

pessoas do discurso. Apresentam-se em formas 

variáveis (flexionadas em gênero e número) e 

invariáveis.  

 

Pronomes Demonstrativos  

 Variáveis  Invariáveis  

 1ª este, esta, estes, estas isto 

 2ª  esse, essa, esses, essas isso  

 

 

3ª aquele, aquela, aqueles, 

aquelas  

aquilo 

 

a) Em relação às três pessoas do discurso   

Empregam-se:   

• este (s), esta (s), isto: quando o ser ou objeto está  

próximo do falante.  

• esse (s), essa (s), isso: quando o ser ou objeto está 

próximo do ouvinte.  

• aquele (s), aquela (s), aquilo: quando o ser ou 

objeto está distante do falante e do ouvinte.   

Este livro aqui foi publicado no século XIX. (próximo 

do falante) 

Pegue essa lapiseira ao lado do telefone. (próximo do 

ouvinte)  

Observe aquele cartaz do outro lado da rua. (distante 

do falante e do ouvinte)  

b) Em relação a falar ou escrever   

Empregam-se:   

• este, esta, estes, estas, isto: para indicar o que 

ainda vai ser dito ou escrito no enunciado.   

• esse, essa, esses, essas, isso: para retornar o que já 

foi dito ou escrito no enunciado anterior.  

• aquele, aquela, aqueles, aquela, aquilo: para 

retomar o que foi mencionado em um contexto ou em 

tempo distante.   

O problema é este: não há dinheiro para a compra de 

material escolar.  

Reprovaram muitos alunos. Essa atitude gerou 

protestos. 

Em 1968, houve um protesto estudantil. Aquele ano 

ficou na história.  

 Usa-se o pronome aquele para o ermo mencionado 

em primeiro lugar, e esse para o termo mencionado em 

último lugar.  

Gonçalves Dias e José de Alencar são escritores 

românticos. Aquele foi poeta, este dedicou-se à prosa.  

 São pronomes demonstrativos, também, as 

palavras: o, a, os, as, mesmo, próprio, semelhante e 

tal.   

Poderia relatar o que viu. (aquilo) 

Tal fato não merece consideração. (esse) 

Não posso aceitar semelhante favor! (em pessoa) 

Ela própria deve exigir seus direitos de trabalhadora. 

(em pessoa) 

Nós mesmos faremos os ajustes no computador. (em 

pessoa)   
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Pronomes Indefinidos   

 Os Pronomes Indefinidos referem-se à 3ª pessoa 

do discurso de modo vago, indeterminado. É o que se 

observa nos exemplos:  

Alguém tem alguma dúvida sobre o texto? 

Vários setores da sociedade compareceram na 

manifestação contra o desemprego.  

Pronomes Indefinidos  

Variáveis  Invariáveis  

 algum, nenhum, certo, outro, 

muito, pouco, vário, tanto, 

quanto, qualquer, todo 

alguém, ninguém, tudo, nada, 

cada, algo, outrem 

 

 Os Pronomes Indefinidos são representados 

também por locuções: cada um, cada qual, qualquer 

um.  

Algum e qualquer  

 O pronome algum quando:  

• Precede o substantivo, possui valor positivo:  

Alguma razão deve haver para isso.  

• Proposto ao substantivo, possui valor negativo:  

Não há razão alguma para isso.  

• O pronome qualquer é variável em número, 

flexionando-se o primeiro elemento:  

Estão suspensas quaisquer atividades na escola.  

Certo  

O pronome certo é usado quando:   

• Anteposto ao substantivo, é pronome indefinido:  

Certas perguntas invadiram a intimidade do 

entrevistado.  

• Proposto ao substantivo é adjetivo: 

Não foi capaz de dar a resposta certa.  

Pronomes Interrogativos 

 Os Pronomes Interrogativos são empregados na 

formulação de pergunta direta ou indireta. São eles: 

que, quem, qual e quanto.  

Qual será nosso destino? (pergunta direta)  

Não sei quem poderá responder essa pergunta. 

(pergunta indireta) 

 Os pronomes interrogativos podem ser 

substantivos ou adjetivos (estes últimos quando 

acompanham um substantivo):  

Quem sonha acordado? (pronome substantivo)  

Quantas semanas restam para as férias? (pronome 

adjetivo)   

Pronomes Relativos  

 Os Pronomes Relativos são aqueles que se referem 

a termos já expressos anteriormente (substantivos, 

pronomes), como:  

Escolheram o livro que trata de deveres do cidadão.  

 O pronome que, no exemplo acima, relaciona-se ao 

substantivo livro, o termo antecedente, e o substitui na 

oração seguinte. Desdobrando-se o período, essa 

relação se torna mais clara.  

Escolheram o livro. O livro trata de deveres do 

cidadão.  

Escolheram o livro que trata dos deveres do cidadão.  

Pronomes Relativos  

Variáveis  Invariáveis  

 o qual, a qual, os quais, as quais que  

 cujo, cuja, cujos, cujas quem  

 quanto, quanta, quantas, quantas onde  

 

 São utilizados também como pronomes relativos as 

palavras quando e como, que expressam, 

respectivamente, tempo e modo.  

Cinco horas: é a hora quando amanhece nessa época do 

ano.  

É inadmissível a forma como ele se dirigiu ao prefeito.  

 O termo antecedente do Pronome Relativo pode ser 

também o pronome demonstrativo o (s).  

Veja o que ele fez na sala de projeção!  

(Veja aquilo que ele fez na sala de projeção.)  

 O termo antecedente do pronome relativo nem 

sempre vem expresso na frase. Pode haver uma 

referência mental.  

Não sei aonde vou. (Não sei o lugar aonde vou.) 

Quem casa quer casa. (Aquele que casa quer casa.)  
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Os pronomes relativos podem ser precedidos de 

preposição, quando o verbo ou substantivo forem 

regidos por preposição.  

Este é o livro a que me refiro. (referir-se a alguma coisa 

a alguém).  

Compreensão  

1. Leia a anedota.  

Aí no fim de semana do Juquinha passa o tempo 

folheando o velho álbum de fotos da família. Vê uma 

foto do pai quando era jovem e pergunta pra mãe:  

— Quem é este cara aqui, manhê?  

— Esse aí é o papai, na época do cursinho.  

— Ué! Se este aqui é o meu pai, então quem é aquele velho 

careca que mora com a gente?  

Explique o uso dos pronomes no texto.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Considere que o convite a seguir vai ser enviado ao 

prefeito de sua cidade. Quais dos pronomes de 

tratamento abaixo seria mais adequado para 

completar o enunciado?  

Temos o prazer de convidar _______________________ para 

a II Exposição de Artes de nossa escola.  

Esperamos contar com sua presença.  

a) Vossa Senhoria  

b) Vossa Excelência  

c) Vossa Eminência  

3. Leia o diálogo.  

— Vim devolver o teu caderno.  

— Vou aproveitar para devolver a sua chuteira.  

Ao empregar o pronome teu, o falante revela que 

tratou o receptor por tu. Foi esse mesmo tratamento 

que o interlocutor utilizou? Justifique sua resposta.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Observe as palavras destacadas.  

Seu Antônio passa os dias cuidando de seu netinho.  

A palavra em destaque pertence à mesma classe 

gramatical nos dois momentos em que foi empregada? 

Justifique a resposta.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Explique o sentido dos pronomes algum e certo nas 

frases abaixo.  

a) Há certos dias que ele gostaria de deixar de ser um 

homem público.  

b) Tudo o que ele dizia era sem sentido algum.  

c) Em hipótese alguma você fica por aqui.  

d) A resposta certa é a última.  

6. Na frase “Deve ter acontecido alguma coisa para ele 

ter feito isso”, o pronome indefinido “alguma” tenha 

valor negativo, correspondendo a nenhuma.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. No enunciado abaixo, o uso do pronome possessivo 

permite duas interpretações diferentes.   

Marcos, o André saiu com sua irmã!  

a) Aponte essas interpretações.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Reescreva a frase de duas maneiras diferentes de 

modo a eliminar o duplo sentido.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Leia o enunciado: “Pai, você não exigiu nada em 

troca do carro?”  

a) Dê o sentido da palavra nada.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Aponte qual das frases abaixo possui esse mesmo 

sentido.  

1. Não entendi nada do que o padre explicou.  
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2. Você não quer tomar nada antes de sair?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Observe as frases.  

Minha filha não vai a festas! 

Filha minha não vai a festas! 

A ordem das palavras destacadas muda o sentido das 

frases? Explique sua resposta, indicando o contexto em 

que as frases poderiam ser ditas.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Transcreva as frases, completando os espaços com 

eu ou mim.  

a) Se é para ___________ pagar, preciso de um prazo 

maior.  

b) Deram este livro para _____________ ler até segunda-

feira.  

c) É difícil, para ___________, esquecer o que houve entre 

____________ e você.  

d) Entre ______________ e ele havia uma antipatia 

gratuita.  

10. Fuvest  

(...) Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, 

gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, ao 

acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, 

acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias 

vadias brotou Dona Plácida.  

No trecho “pisou-lhe o pé”, o pronome lhe assume valor 

possessivo, tal como ocorre e uma das seguintes frases, 

também extraídas de Memórias póstumas de Brás 

Cubas:  

a) “falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo”.  

b) “mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência”.  

c) “se o relógio parava, eu dava-lhe corda”.  

d) “Procure-me, disse eu, poderei arranjar-lhe alguma 

coisa”. 

e) “envolvida numa espécie de mantéu, que lhe 

disfarçava as ondulações do talhe”.  

11. Unicamp – Em sua coluna na Folha Ilustrada, 

Mônica Bergamo comenta sobre o curta-metragem 

previsto para ser lançado em novembro de 2003 – “Um 

café com o Miécio”. Transcrevemos parte do texto a 

seguir:   

(...) Quando ouvia a trilha sonora do curta “Um Caffé 

com Miécio”, que Carlos Adriano finaliza sobre o 

caricaturista, colecionador de discos e estudioso 

Miécio Caffé (1920-2003), Caetano Veloso se encantou 

por uma música específica. Era a desconhecida 

marchinha “A Voz do Povo”, de Malfitano e Frazão, que 

Orlando Silva gravou em 1940, cuja letra diz “que raiva 

danada que eu tenho do povo, que não me deixa ser 

original”. “É um manifesto, com sua obra”, disse o 

músico baiano ao cineasta paulistano.  

Adaptado de Mônica Bergamo, Folha de S. Paulo, 11/10/2003, p. E2.  

a) Explique o título do curta-metragem.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Identifique pelo menos duas possibilidades de 

leitura de “sua obra” e justifique cada uma delas.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) As três ocorrências da partícula “que” destacadas 

em negrito estabelecem relações de natureza 

linguística diversa. Explicite-as.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

d) Os dois trechos sublinhados retomam elementos 

anteriormente apresentados no texto de maneira 

diferente dos recursos analisados nos itens b e c. Como 

funciona esse processo de retomada?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

12.  UFC – No trecho: “Eu não creio, não posso mais 

acreditar na bondade ou na virtude de homem algum; 

todos são mais ou menos ruins, falsos, e indignos; há 



 

 

P
ág

in
a6

2
 

porém alguns que sem dúvida com o fim de ser nocivos 

aos outros, e para produzir mais dano, têm o 

merecimento de dizer a verdade nua e crua, (...) (p.65) 

I – algum e alguns são pronomes indefinidos.  

II – alguns é sujeito do verbo haver.  

III – algum equivale a nenhum.   

Identifique a alternativa correta sobre as assertivas 

acima:  

a) apenas I é verdadeira.  

b) apenas II é verdadeira.  

c) apenas I e II são verdadeiras.  

d) apenas I e III são verdadeiras.  

e) I, II e III são verdadeiras.   

13. F.C. CHAGAS- BA “O traço todo da vida é para 

muitos um desenho de criança esquecido pelo homem, 

e a qual este terá sempre de se cingir sem o saber...”  

Qual a palavra do texto a que se refere diretamente o 

pronome este?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Unicamp – Os artigos abaixo transcritos constam do 

Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de 

Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte. 

Identifique e transcreva os elementos do texto a que se 

referem os termos destacados.  

Art. 240 – A educação, direito de cada um e dever do 

Estado, será promovida e incentivada com a 

colaboração da família e da comunidade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa e ao seu 

compromisso com repúdio a todas as formas de 

preconceito e discriminação.  

Art. 262 – Todos têm direito ao equilíbrio do meio 

ambiente, bem como de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo e 

defendê-lo.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14. Cesgranrio – Indique a opção em que há erro na 

substituição do termo destacado pelo pronome 

oblíquo:  

a) não queria ver os irmãos/não queria vê-los.  

b) espalhara balões sugados pelo teto/espalhara-os; 

c) para que não desarrumassem a casa/para que não 

a desarrumassem.  

d) arrastando crianças surpreendidas/arrastando-

as; 

e) olharam a aniversariante de modo mais 

oficial/olharam-lhe de modo mais oficial.   

15. Cesgranrio – Indique a opção que completa 

corretamente as lacunas da frase abaixo.   

As crianças, ___________ enorme capacidade de criar 

deve ser continuamente exercitada, encontram 

variados meios de escapar do mundo ____________ 

imperam as leis dos objetos industrializados.  

a) cuja, em que  

b) cujas, que 

c) a cuja, para que  

d) cuja, que   

16. UFPR – Qual alternativa substitui corretamente as 

palavras destacadas?   

1. Assistimos à inauguração da piscina.  

2. O governo assiste os flagelados.  

3. Ele aspirava a uma posição de maior destaque.  

4. Ele aspira o aroma das flores.  

5. O aluno obedece aos mestres.   

17. Fuvest – “Vi uma fotografia sua no metrô.”  

Explique pelo menos dois dos vários sentidos que 

podem ser atribuídos à frase acima.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

18. Fuvest – Reescreva o período seguinte, 

substituindo o pronome destacado por outro, sem 

alterar o sentido da frase.   

“O barbeiro não parou de falar, enquanto cortava os 

meus cabelos”.   
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Capítulo 11   

As Pérolas  

Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma 

pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que 

sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua 

profissão de doceira não dava para isto. Agora vou 

esperar que cheguem as outras pérolas – disse Renata, 

confiante. E ativou a fabricação de doces, para esvaziar 

mais pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se de 

que os doces de Renata estavam demasiado doces, e 

muitos devolviam as encomendas. Por que não 

aparecia outra pérola? Renata deixou de ser doceira 

qualificada, e ultimamente só fazia arroz-doce.  

Envelheceu.  

A menina que provou o arroz-doce, aquele dia, 

quase ia quebrando um dente, ao mastigar um pedaço 

encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis 

devolvê-la a Renata, e disse: “Quem sabe se não 

aparecerão outras, e eu farei com elas um colar de 

pérolas? Vou encomendar arroz-doce toda semana”.  

Carlos Drummond de Andrade  

1. Após ler atentamente o texto e responda às 

questões a seguir: 

a) “Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma 

pérola.”  

(     ) por acaso           

(     ) porque procurou  

b) Com que finalidade Renata esvaziou mais pacotes 

de açúcar?  

______________________________________________________________

______________________________ 

c) Depois disso, os clientes de Renata começaram a 

reclamar e a devolver as encomendas. Por quê?  

______________________________________________________________

______________________________ 

d) Que verbo no texto a indica que Renata passou a 

vida inteira esperando outra pérola?  

(     ) encontrou  

(     ) fazia  

(      ) envelheceu  

(      ) desejou  

e) O texto poderia ter outro final se a freguesa 

soubesse que Renata tinha encontrado uma pérola no 

meio açúcar?  

______________________________________________________________

______________________________  

  

Verbo   

O verbo é a palavra que expressa ação, estado, 

mudança de estado ou indica fenômeno natural. É em 

torno dele que se organizam frases, orações e períodos. 

Observe os exemplos extraídos de obras de José de 

Alencar.  

• Peri alucinado suspendeu-se aos cipós que 

entrelaçavam pelos ramos das árvores.  

• Aurélia era órfã; tinha em sua companhia uma velha 

parenta.  

• Tornou-se a deusa dos bailes; a musa dos poetas e 

o ídolo dos noivos em disponibilidade.  

• Chove lá fora.  

A palavra suspendeu indica uma ação realizada 

pelo personagem Peri.  

A palavra era, indica o estado em que se encontrava 

a personagem Aurélia.  

A palavra tornou indica uma mudança de estado da 

personagem Aurélia.  

A palavra chove indica um estado da natureza.  

O verbo é a classe de palavras que apresenta o 

maior número de flexões. Pode ser flexionado em 

número (singular e plural), pessoa (primeira, segunda 

e terceira), modo (indicativo, subjuntivo e 

imperativo), tempo (presente, pretérito e futuro) e 

voz (ativa, passiva e reflexiva).  

Formas nominais do verbo  

Os verbos possuem três formas, chamadas 

nominais: infinitivo, gerúndio e particípio.  

Infinitivo: caracteriza-se pela terminação – r (amar, 

perder, partir).  

Gerúndio: caracteriza-se pela terminação – ndo 

(amando, perdendo, partindo).  
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Particípio: caracteriza-se pelas terminações –ado, -

ido (amado, perdido, partido).  

Infinitivo, gerúndio e particípio são denominados 

formas nominais porque podem assumir outras classes 

gramaticais.  

Navegar é preciso, viver não é preciso.  

Navegar – substantivo  

Viver – substantivo  

Locução Verbal  

Locução Verbal é a composição formada por verbo 

auxiliar seguido de verbo principal. O verbo principal 

no infinitivo, gerúndio ou particípio.  

Estavam dormindo quando eles gritaram.  

Nas locuções verbais, o verbo principal expressa a 

ideia central: estavam dormindo = dormiam.  

Na formação da locução verbal, podem ser verbos 

auxiliares: ser, estar, ter, haver, ir.  

Tempos Simples e Compostos 

Observe as frases abaixo:  

1. Eu vi muitas coisas acontecerem nos últimos anos.  

2. Eu tenho visto muitas coisas acontecerem nos 

últimos anos.  

 Na primeira frase, a ação verbal é representada por 

apenas uma forma: vi. Na segunda, esse mesmo verbo 

aparece acompanhado de verbo auxiliar e particípio: 

tenho visto. Ambos estão no mesmo tempo e modo – 

pretérito perfeito do indicativo, só mudam a forma de 

flexão. Trata-se, respectivamente, de tempo simples e 

de tempo composto.   

 

Flexões Verbais  

Número e Pessoa  

Os verbos são flexionados em pessoa (1ª, 2ª e 3ª) e 

número (singular e plural), de acordo com o pronome 

pessoal correspondente.  

Observe as variações de pessoa e número que 

ocorrem na conjugação do verbo olhar, no presente do 

indicativo: eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós 

olhais, eles olham.  

 

Modo  

Indicativo – o falante apresenta o fato como certo, 

real:  

Viajo esta sem falta.  

Subjuntivo – o falante apresenta o fato como duvidoso, 

incerto:  

Talvez eu viaje esta noite.  

Imperativo – o falante apresenta o fato como ordem, 

pedido ou conselho.  

Viajem durante o dia.  

Note o uso do imperativo negativo do verbo fazer e 

do imperativo afirmativo pedir. Esse modo verbal é 

comumente empregado em anúncios publicitários, 

expressam um apelo ao público-alvo.  

 

Tempo: Modo Indicativo  

Presente – situa o fato no momento em que ocorre:  

A chuva molha os quadros expostos na praça. 

Pretérito – situa o fato em um momento anterior ao 

presente. Pode ser perfeito, imperfeito e mais-que-

perfeito.  

Pretérito perfeito – transmite a ideia de uma ação 

completamente concluída:  

A chuva molhou os quadros expostos na praça. 

Pretérito imperfeito – transmite a ideia de uma ação 

contínua ou habitual no passado:  

A chuva molhava os quadros expostos na praça.  

Pretérito mais-que-perfeito – expressa um fato 

passado que ocorreu antes de outro, também no 

passado:  

Quando cheguei, a chuva já molhara os quadros 

expostos na praça. 
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Futuro – situa o fato no momento posterior ao 

presente; divide-se em futuro do presente e futuro do 

pretérito.  

Futuro do presente – expressa uma ação que poderá 

ocorrer num tempo futuro:  

A chuva molhará os quadros expostos na praça. 

Futuro do pretérito – expressa uma ação que poderia 

ocorrer mediante certas condições:  

A chuva molharia os quadros, se ele não tivesse 

coberto toda a área. 

Perceba que, nesta letra de música, Gilberto Gil 

empregou o verbo querer no pretérito-perfeito-mais-

que-perfeito com valor de futuro.  

Seu olhar 

Na eternidade 

Eu quisera ter 

Tantos anos-luz 

Quantos fosse precisar 

Pra cruzar o túnel 

Do tempo do seu olhar 

                                                                                    Gilberto Gil – 1984 

Tempo: Modo Subjuntivo  

Presente – indica um fato duvidoso, incerto, possível 

ou não de ser realizado ou expressa desejo:  

Talvez ele venha para as comemorações. 

Pretérito imperfeito – expressa um fato improvável 

ou um fato que poderia ocorrer mediante certa 

condição:  

Se eu tivesse capital suficiente, construiria um lar 

para crianças abandonadas. 

Futuro – indica um fato possível de ser realizado.  

Quando ele comprar um microcomputador, poderá 

navegar na Internet. 

Se você pagar à vista, levará a mercadoria na hora. 

Voz  

A voz do verbo expressa o tipo de relação entre 

sujeito e o verbo. São três as vozes do verbo: ativa, 

passiva e reflexiva.  

Voz ativa – o fato é praticado pelo sujeito:  

A torcida aplaudiu o atleta. 

A torcida – sujeito agente  

A forma verbal “aplaudiu” está na voz ativa porque 

“a torcida” é o agente do processo verbal.  

Voz Passiva – o fato é recebido pelo sujeito.  

O atleta foi aplaudido pela torcida. 

O atleta – sujeito paciente  

A forma verbal “foi aplaudido” está na voz passiva 

porque “o atleta” é o paciente da ação verbal.  

Há dois tipos de Voz Passiva:  

Analítica – formada por verbo ser ou estar mais o 

particípio do verbo principal.  

O atleta foi aplaudido pela torcida.  

O atleta – sujeito paciente  

foi aplaudido – verbo ser + particípio  

Sintética – formada pelo verbo e pronome apassivador 

se:  

Aplaudiu-se o atleta.  

Aplaudiu-se – verbo + pronome  

o atleta – sujeito paciente apassivador  

Voz Reflexiva – o fato é praticado e recebido pelo 

sujeito:  

A forma verbal “banhava-se” está na voz reflexiva 

porque o “atleta” é, ao mesmo tempo, agente e paciente 

da ação verbal: o atleta banhou a si mesmo.  

Classificação dos Verbos  

Quanto à flexão, os verbos são classificados em 

regulares, irregulares, defectivos, anômalos e 

abundantes.  

Conjugações: 

• 1ª conjugação: verbos terminados em –ar – andar, 

calar, chorar.  

• 2ª conjugação: verbos terminados em er – sofrer, 

escrever, viver.  

• 3ª conjugação: verbos terminados em – ir – 

dormir, fingir, partir.  

 O verbo por e seus derivados (compor, repor, depor, 

repor, supor) pertencem à 2ª conjugação, devido à 

forma portuguesa arcaica poer.  

Regulares – verbos que seguem um paradigma, isto é, 

um modelo de conjugação. O radical não se altera: 
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estudar – estudo, estudas, estuda, estudastes, 

estudássemos.  

Irregulares – verbos que não seguem o modelo de sua 

respectiva conjugação. Ocorrem alterações no radical e 

nas terminações: dizer – digo, dizes, direi, dissesse.  

Defectivos – verbos que não são conjugados em 

determinadas pessoas, tempos ou modos: falir – no 

presente do indicativo, só apresenta as formas: (nós) 

falimos e (vós) falis.  

Anômalos – verbos que apresentam alteração 

profunda no radical e nas terminações: ser – sou, és, é, 

somos, sois, são – vir: venho, vens, vem, vimos, vindes, 

vêm.  

Abundantes – são verbos que têm duas ou mais 

formas equivalentes. Essas formas ocorrem, 

geralmente, no particípio:  

aceitar – aceitado (particípio regular), aceito 

(particípio irregular);  

limpar – limpado (particípio popular), limpo 

(particípio irregular); 

soltar – soltado (particípio regular) solto (particípio 

irregular)  

Acendido ou acesso? 

 Com os verbos ter e haver emprega-se o particípio 

regular (terminados em –ado ou –ido). Com os 

auxiliares ser e estar emprega-se a forma irregular do 

particípio.  

 Haviam acendido o fogo. O fogo estava aceso.  

 Há verbos que só possuem o particípio irregular: 

abrir (aberto), cobrir (coberto), dizer (dito), escrever 

(escrito), fazer (feito), por (posto), ver (visto), vir 

(vindo).  

Formação do presente do subjuntivo e do 

imperativo  

Presente do subjuntivo – deriva do presente do 

indicativo.  

Observe as modificações que ocorrem:  

• nos verbos de 1ª conjugação – ao radical, 

acrescentam-se as desinências –e, -es, -e, - emos, -eis.  

• nos verbos de 2ª e 3ª conjugação – ao radical, 

acrescentam-se as desinências a, -as, -a, -amos, -ais, -

am.  

Imperativo – deriva do presente do indicativo e do 

presente do subjuntivo.  

Pode ser afirmativo e negativo. Nesse modo, não se 

conjuga a primeira pessoa do singular.  

Imperativo afirmativo – a 2ª pessoa do singular (tu) 

e do plural (vós) originam-se do presente do indicativo 

menos a terminação –s. As demais pessoas são iguais 

ao presente do subjuntivo.  

Imperativo negativo – todas as pessoas são iguais ao 

presente do subjuntivo.  

Presente do 

Indicativo 

Imperativo 

Afirmativo 

Presente do 

Subjuntivo 

Imperativo 

Negativo 

amo ¯¯¯ ame ¯¯¯ 

amas (s) ama ames não ames 

ama ame  ame  não ame  

amamos amemos  amemos  não amemos  

amais (-s) amai  ameis  não ameis  

amam amem  amem  não amem  

 

Tempos Compostos  

 Para formar os tempos compostos, empregam-se os 

verbos auxiliares ter ou haver seguidos do particípio 

do verbo principal. Apenas os auxiliares são 

flexionados:  

Nós tínhamos encontrado o caminho.  

tínhamos – verbo auxiliar  

encontrado – particípio do verbo principal  

Modo Indicativo  

Pretérito perfeito composto – o verbo auxiliar é 

conjugado no presente do indicativo: tenho amado.  

Pretérito mais-que-perfeito – o verbo auxiliar é 

conjugado no pretérito imperfeito do indicativo: tinha 

amado.  

Futuro do presente composto – o verbo auxiliar é 

conjugado no futuro do presente: terei amado.  

Futuro do pretérito composto – o verbo auxiliar é 

conjugado no futuro do pretérito: teria amado.  
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Modo Subjuntivo  

 No modo subjuntivo, o pretérito perfeito e o 

pretérito mais-que-perfeito só ocorrem como formas 

compostas.  

Pretérito perfeito – o verbo auxiliar é flexionado no 

presente do subjuntivo: tenha amado.  

Pretérito mais-que-perfeito – o verbo auxiliar é 

conjugado no pretérito mais-que-perfeito do 

subjuntivo: tivesse, amado.  

Futuro – o verbo auxiliar é conjugado no futuro do 

subjuntivo: tiver amado.  

Formas Nominais  

Infinitivo impessoal composto – é formado pelo 

infinitivo impessoal do verbo auxiliar, seguido do 

particípio do verbo principal: ter amado.  

Infinito pessoal composto – é formado pelo infinitivo 

pessoal do verbo auxiliar, seguido do particípio do 

verbo: ter amado, teres amado, termos amado, terdes 

amado, terem amado.  

Gerúndio – é formado pelo gerúndio do verbo auxiliar, 

seguido do particípio do verbo principal: tendo 

amado, tendo comido, tendo fugido.  

Nos quadros a seguir, apresentamos a conjugação dos 

verbos regulares cantar, vender, partir – atente para as 

desinências de cada modo e tempo verbal – e alguns 

verbos, considerados de difícil conjugação.  

Tempos Simples  

cantar vender partir 

Modo Indicativo 

Presente 

canto vendo parto 

cantas vendes partes 

canta vende parte 

cantamos vendemos partimos 

cantais  vendeis partis 

cantam vendem partem 

Pretérito Perfeito  

cantava  vendia  partia  

cantavas  vendias partias 

cantava  vendia partia 

cantávamos vendíamos partíamos 

cantáveis vendíeis partíeis 

cantavam vendiam partiam 

Pretérito Perfeito  

cantei vendi parti 

cantaste  vendeste  partiste  

cantou  vendeu partiu 

cantamos  vendemos partimos 

cantastes  vendestes partistes 

cantaram  venderam partiram 

Pretérito mais-que-perfeito 

cantara  vendera partira 

cantaras  venderas partiras 

cantara  vendera partira 

cantáramos  vendêramos  partíramos 

cantáreis  vendêreis partíreis 

cantaram  venderam partiram 

Futuro do Presente  

cantarei  venderei partirei 

cantarás venderás partirás 

cantará  venderá partirá 

cantaremos venderemos partiremos 

cantareis vendereis partireis 

cantarão venderão partirão 

Futuro do Pretérito  

cantaria venderia partiria 

cantarias venderias partirias 

cantaria venderia partiria 

cantaríamos venderíamos partiríamos 

cantaríeis venderíeis partiríeis  

cantariam venderiam partiriam 

Modo Subjuntivo  

Presente  

cante venda parta 

cantes vendas partas 

cante venda parta 

cantemos vendamos partamos 
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canteis vendais partais 

cantem vendam partam 

Pretérito Imperfeito  

cantasse vendesse partisse 

cantasses vendesses partisses 

cantasse vendesse partisse 

cantássemos vendêssemos partíssemos 

cantásseis vendêsseis partísseis 

cantassem vendessem partissem 

Futuro  

cantar vender partir 

cantares venderes Partires 

cantar vender partir 

cantarmos vendermos partirmos 

cantardes venderdes partirdes 

cantarem venderem partirem 

Modo Imperativo 

Afirmativo 

¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ 

canta (tu) vende (tu) parte (tu) 

cante (você)  venda (você)  parta (você) 

cantemos (nós) vendamos (nós) partamos (nós) 

cantai (vós) vendei (vós)  parti (vós)  

cantem (vocês) vendam (vocês)  partam (vocês) 

Negativo  

¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ 

não cantes (tu) não vendas (tu) não partas (tu) 

não cante (você) não venda (você) não parta 

(você) 

não cantemos 

(nós) 

não vendamos 

(nós) 

não partamos 

(nós) 

não canteis 

(vós) 

não vendais 

(vós) 

não partais 

(vós) 

não cantem 

(vocês) 

não vendam 

(vocês) 

não partam 

(vocês) 

Formas Nominais  

Infinitivo Impessoal  

cantar vender partir  

Infinitivo Pessoal  

cantar vender partir 

cantares venderes partires 

cantar vender partir 

cantarmos vendermos partimos 

cantardes venderdes partirdes 

cantarem venderem partirem 

Gerúndio  

cantando vendendo partindo  

Particípio  

cantando vendido partido 

  

  

Verbos de difícil conjugação 

Ver 

Presente do Indicativo Futuro do Subjuntivo 

vejo vir 

vês vires 

vê vir 

vemos vimos 

vedes virdes 

veem virem 

Vir 

Presente do Indicativo Futuro do Subjuntivo 

venho vier 

vens vieres 

vem vier 

vimos viermos 

vindes vierdes 

vêm vierem 

 

 Observe as construções dos derivados de vir: no 

pretérito perfeito do indicativo: ele interveio; no futuro 

do subjuntivo: quando ele intervier.  

Ir  

Presente do Indicativo Futuro do Subjuntivo 

vou  for 

vais fores 
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vai  for 

vamos formos 

ides fordes 

vão forem 

 

Por 

Pres. do 

Indicativo 

Pret. Imper. 

do 

Indicativo 

Pret. Perf. 

do 

Indicativo 

Fut. do 

Pres. do 

Indicativo 

Futuro do 

Subjuntivo 

ponho punha pus porei puser 

pões punhas puseste porás puseres 

põe punha pôs porá puser 

pomos púnhamos pusemos poremos pusermos 

pondes púnheis pusestes poreis puserdes 

põem punham puseram porão puserem 

 

Particípio: posto 

 

Esse modelo também se aplica aos derivados do 

verbo por: antepor, compor, decompor, expor, impor, 

interpor, propor, repor, supor, etc.  

Compreensão  

1. Note que, no poema abaixo, o verbo passar foi 

conjugado em um único modo verbal.  

Que tudo passe 

passe a noite 

passe a peste 

passe o verão 

passe o inverno 

passe a guerra 

e passe a paz  

passe o que nasce 

passe o que nem 

passe o que faz 

passe o que faz-se  

que tudo passe 

e passe muito bem 

LEMINSKI, Paulo. Caprichos & Relaxos. São Paulo: Brasiliense, 

1985 .  

a) Em que modo verbal o verbo passar foi conjugado?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) No poema, esse modo verbal expressa:   

1. um fato duvidoso, incerto, possível ou não de ser 

realizado.  

2. um desejo, uma vontade. 

3. um fato contínuo, habitual.  

4. uma ordem ou pedido.   

c) Compare o último verso com os anteriores. O verbo 

passar mantém o mesmo sentido? Justifique sua 

resposta indicando a importância do modo verbal na 

construção desse poema.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. Grife os verbos das orações abaixo. 

a) Os alunos leram um livro. 

b) Muitas pessoas viajam nas férias. 

c) Hoje é dia 7 de fevereiro. 

d) Talvez eu participe do campeonato. 

e) Gosto muito de meus pais. 

f) Seremos bons amigos. 

g) Fiz todas as atividades.  

 

 

 

3. Assinale a alternativa que possui uma locução 

verbal. 

a) Somente as mulheres participarão da dança. 

a) Os jovens tocam violão muito bem. 

b) Fiquei alegre com a boa notícia. 

c) Ele ficou sabendo da festa.  

4. Identifique a conjugação dos verbos nas orações 

abaixo. 

a) Cantamos uma música romântica. 

______________________________________________________________ 

b) Sonhei com você. 

______________________________________________________________ 

c) Somos bons amigos. 

______________________________________________________________ 

d) Não fui à escola ontem. 
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______________________________________________________________ 

e) Compusemos uma bela canção. 

______________________________________________________________ 

f) Não partiremos o bolo agora. 

______________________________________________________________ 

 

5. Identifique o modo dos verbos nas orações abaixo. 

 

a) Choveu muito ontem. 

______________________________________________________________ 

 

b) Faz frio. 

______________________________________________________________ 

 

c) Não arrumamos o quarto. 

______________________________________________________________ 

 

d) Talvez eu experimente desse sorvete. 

______________________________________________________________ 

 

e) Abra essa porta garoto! 

______________________________________________________________ 

 

f) Toquem a viola e dancem. 

______________________________________________________________ 

 

g) Resolveremos as atividades após o jantar. 

______________________________________________________________ 

 

h) Gritamos muito. 

______________________________________________________________ 

 

i) Ah! se meu time vencesse... 

______________________________________________________________ 

 

6. As orações abaixo estão no tempo presente e modo 

indicativo. Passe-as para o tempo pretérito perfeito e 

imperfeito do mesmo modo. 

a) Eu estudo muito. 

______________________________________________________________ 

b) Joana treina para o campeonato. 

______________________________________________________________ 

c) Eu leio as obras de Machado de Assis. 

______________________________________________________________ 

d) Os garotos falam ao celular. 

______________________________________________________________ 

e) Eu estou na escola. 

______________________________________________________________ 

f) Jorge Carlos joga futebol. 

______________________________________________________________ 

g) As meninas desfilam bem. 

______________________________________________________________ 

h) Os animais correm o tempo todo. 

______________________________________________________________ 

7. Passe as orações abaixo para o tempo futuro do 

modo indicativo. 

a) Os alunos leram um texto sobre festas juninas. 

______________________________________________________________ 

b) Muitas pessoas gostam de festas juninas. 

______________________________________________________________ 

c) O cliente solicitou ao vendedor uma bola de 

basquete. 

______________________________________________________________ 

d) Maria Rita começou a praticar esportes. 

______________________________________________________________ 

e) Provocaram um desmatamento no local. 

______________________________________________________________ 

f) Poluíram nossos rios. 

______________________________________________________________ 

g) Nossa terra brasileira é um país bonito. 

______________________________________________________________ 

h) Poucos conhecem esse jogo. 

______________________________________________________________ 

8. Complete as frases de acordo com os verbos entre 

parênteses e os tempos pedidos. 

a) Preciso passar no vestibular, por isso________  muito.  

(estudar - futuro do presente do indicativo). 

b) __________________ boas lembranças da minha infância. 

(ter - presente do indicativo). 

c) Marcela e Bruna _________________ ao cinema ontem. (ir 

- pretérito perfeito do indicativo). 
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d) Nesta vida _______________ o que plantamos. (colher - 

presente do indicativo). 

e) Pedro _______________ futebol muito bem se 

tiver oportunidade. (jogar - futuro do presente do 

indicativo). 

f) Os homens ____________ viola durante a serenata. 

(tocar - futuro do presente do  indicativo). 

g) O aluno ____________ um prêmio ao final do semestre. 

(ganhar - futuro do presente do indicativo). 

h) A menina ______________ alto durante as aulas. (falar - 

pretérito imperfeito do indicativo). 

 

9. Identifique o número e a pessoa do verbo das 

orações abaixo. 

Modelo: Eu gosto de sorvete. (verbo na 1ª pessoa do 

singular) 

 

a) Moramos no planeta terra. 

______________________________________________________________ 

 

b) Juliano corria muito nas competições escolares. 

______________________________________________________________ 

 

c) Os alunos estudaram muito para a prova. 

______________________________________________________________ 

 

d) Tu jogaste bem hoje. 

______________________________________________________________ 

 

e) Vós não sabeis que este produto é tóxico? 

______________________________________________________________ 

 

f) Fomos bem recebidos na primeira aula deste ano. 

______________________________________________________________ 

 

g) Marcelino Carioca chutava muito bem as cobranças 

de faltas.    

______________________________________________________________  

10. UFC – Leia as informações abaixo.  

Presente do indicativo expressa ação concomitante 

com o momento da fala.  

Pretérito perfeito do indicativo expressa ação já 

concluída no passado em relação ao momento da fala.  

Pretérito imperfeito do indicativo expressa ação 

concomitante a outra no passado.  

Pretérito mais-que-perfeito do indicativo expressa 

ação anterior a outra no passado.  

a) Analise as frases abaixo e descubra:  

1. se a forma verbal grifada correspondente à 

descrição.  

2. se a forma verbal NÃO corresponde à descrição.  

a) Ele dera sua resposta antes que Alice tivesse 

chegado.  

b) Pudera ele viesse a ser um dos candidatos ao cargo.  

c) Estive na sua casa ontem bem cedo.  

d) Agora, o país vive uma crise sem precedentes.  

e) Se eu pudesse, eu me encontrava com você no 

parque. 

f) Ela falava de você quando chegamos.  

b) Construa duas frases com o verbo conquistar no 

presente do indicativo expressando:  

1. ação anterior ao momento da fala. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ação posterior ao momento da fala.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Fuvest – Transpondo-se corretamente para a voz 

ativa a oração “para serem instruídos por um 

astrônomo (...)”, obtém-se:  

a) para que sejam instruídos por um astrônomo (...).  

b) para um astrônomo os instruírem (...)  

c) para que um astrônomo lhes instruíssem (...). 

d) para um astrônomo instruí-los (...)  

e) para que fossem instruídos por um astrônomo (...).  

12. Indique o modo dos verbos em destaque.  

a)  

Sonífera ilha  

descansa meus olhos  
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sossega minha boca  

me enche de luz 

                                                                                                   Branco Mello  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) 

Só uma coisa me entristece  

O beijo de amor que não roubei  

A jura secreta que não fiz  

A briga de amor que não cansei  

Sueli Costa  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Pra que nossa esperança  

Seja mais que a vingança  

Seja sempre um caminho  

Que se deixa de herança  

Ivan Lins  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Identifique o tempo em que os verbos foram 

conjugados o texto abaixo.  

O que será? O que será?  

que dá dentro da gente 

e não devia...  

Milton Nascimento  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14. Indique a voz verbal em que se encontram os 

verbos das orações.  

a) O avião partiu em uma manhã chuvosa.  

______________________________________________________________  

b) De certa forma, foram convidados todos os 

parentes.  

______________________________________________________________ 

c) A sós, o casal contemplava o pôr do sol.  

______________________________________________________________ 

d) A menina penteava-se somente com pentes de 

madeira.  

______________________________________________________________ 

e) Hoje ele é elogiado, e amanhã?  

______________________________________________________________ 

15. Complete os enunciados com o presente do 

subjuntivo do verbo indicado.  

a) Talvez tudo ____________ bem. (sair)  

b) É preciso que se _______________ da natureza. (cuidar)  

c) Querem que ele __________________ de avião. (voltar)  

d) Suponho que você ______________ de alguma coisa.  

(saber)  

e) Esperem aqui até que eles ___________________. 

(aparecer)   
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Capítulo 12   

A Palavra  

Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito - 

como não imaginar que, sem querer, feri alguém? Às 

vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma 

hostilidade absurda, ou uma reticência de mágoas. 

Imprudente ofício é este, de viver em voz alta. 

Às vezes, também a gente tem o consolo de saber 

que alguma coisa que se disse, por acaso, ajudou 

alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua 

vida de cada dia; a sonhar um pouco, a sentir uma 

vontade de fazer alguma coisa boa. 

Agora sei que, outro dia, eu disse uma palavra que 

fez bem a alguém. Nunca saberei que palavra foi; deve 

ter sido uma frase espontânea e distraída que eu disse 

com naturalidade porque senti no momento e depois 

esqueci. 

Alguma coisa que eu disse distraído – talvez 

palavras de um poeta antigo – foi despertar melodias 

esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a 

gente soubesse que de repente, num reino muito 

distante, uma princesa muito triste tivesse sorrido. E 

isso fizesse bem ao coração do povo; iluminasse um 

pouco as suas pobres choupanas e as suas remotas 

esperanças. 

Rubem Braga  

1. Entende-se que o texto 

a) faz uma reflexão sobre a reciprocidade de 

pensamento que existe entre as pessoas. 

b) demonstra uma preocupação fraternal com as 

pessoas mais próximas. 

c) reflete sobre a vida moderna e o descompromisso 

que as pessoas têm com as outras. 

d) analisa o corre-corre das pessoas das grandes 

cidades presas às suas preocupações. 

e) faz uma reflexão sobre as diversas formas, às vezes 

até inconscientes, de ajudar alguém, mesmo os 

desconhecidos.  

2. Explique o que é crônica.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Escreva uma crônica com o tema do texto de Rubem 

Braga.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Advérbios  

Os Advérbios são palavras que modificam um 

verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados 

em grau (comparativo e superlativo) e divididos em: 

advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, 

negação, afirmação, dúvida.   

Classificação dos Advérbios   

De acordo com a circunstância que os advérbios 

exprimem nas frases, eles podem ser:  

Advérbio de Modo – Bem, mal, assim, adrede, melhor, 

pior, depressa, devagar, acinte, debalde e grande parte 

das palavras que terminam em "-mente": 
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cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre 

outros.  

✓ Fui bem na prova. 

✓ Estava andando depressa por causa da chuva.  

Advérbio de Intensidade – Muito, demais, pouco, tão, 

quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, 

menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo.  

✓ Comeu demasiado naquele almoço. 

✓ Ela gosta bastante dele.  

Advérbio de Lugar – Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, 

abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, 

defronte, atrás, detrás, atrás, além, aquém, antes, 

algures, nenhures, alhures, aonde, longe, perto.  

✓ Minha casa é ali. 

✓ O livro está embaixo da mesa.  

Advérbio de Tempo – Hoje, já, afinal, logo, agora, 

amanhã, amiúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, 

depois, enfim, entrementes, ainda, jamais, nunca, 

sempre, doravante, outrora, primeiramente, 

imediatamente, antigamente, provisoriamente, 

sucessivamente, constantemente.  

✓ Ontem estivemos numa reunião de trabalho. 

✓ Sempre estamos juntos.  

Advérbio de Negação – Não, nem, tampouco, nunca, 

jamais.  

✓ Jamais reatarei meu namoro com ele. 

✓ Não saiu de casa naquela tarde.  

Advérbio de Afirmação – Sim, deveras, 

indubitavelmente, decididamente, certamente, 

realmente, decerto, certo, efetivamente.  

✓ Certamente passearemos nesse domingo. 

✓ Ele gostou deveras do presente de aniversário.  

Advérbio de Dúvida - Possivelmente, provavelmente, 

acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente.  

✓ Provavelmente irei ao banco. 

✓ Quiçá chova hoje.  

Flexão dos Advérbios – os advérbios são 

considerados palavras invariáveis, pois não sofrem 

flexão de número (singular e plural) e gênero 

(masculino e feminino), porém são flexionadas nos 

graus comparativo e superlativo.   

Grau Comparativo – no Grau Comparativo, o advérbio 

pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade 

ou superioridade. 

• Igualdade: formado por "tão + advérbio + quanto" 

(como), como na frase a seguir:  

Joaquim é tão baixo quanto Pedro. 

• Inferioridade: formado por "menos + advérbio + 

que" (do que), como na frase a seguir:  

Joana é menos alta que Sílvia. 

• Superioridade: 

✓ analítico: formado por "mais + advérbio + que" (do 

que), por exemplo:  

Ana é mais alta que Carolina. 

✓ sintético: formado por "melhor ou pior que" (do 

que), por exemplo:  

Paula tirou nota melhor que Júlia na prova. 

Grau Superlativo 

No Grau Superlativo, o advérbio pode ser: 

• Analítico: quando acompanhado de outro advérbio, 

como na frase a seguir:  

Izabel fala muito baixo. 

• Sintético: quando é formado por sufixos, como na 

frase a seguir:  

Izabel fala baixíssimo. 

Locução Adverbial  

É uma expressão formada por uma ou mais palavras 

que, juntas, têm a função de advérbio. É dessa forma 

que alteram o sentido de um verbo, de um adjetivo ou 

mesmo de um advérbio. 

As preposições iniciam a maior parte das locuções 

adverbiais, que também podem ser formadas pela 

união a um substantivo, adjetivo ou advérbio, como 

por exemplo:  

• Preposição + substantivo – com certeza 

O incentivo chegará com certeza. 

• Preposição + adjetivo – em breve 

Choverá em breve. 

https://www.todamateria.com.br/adverbio/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos/
https://www.todamateria.com.br/preposicao/
https://www.todamateria.com.br/substantivos/
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• Preposição +advérbio – por ali 

O caminho é por ali. 

Classificação 

As Locuções Adverbiais podem ser classificadas 

em: 

Locução adverbial de lugar – a distância, à distância 

de, de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao 

lado, em volta, por aqui. 

Locução adverbial de tempo – às vezes, à tarde, à 

noite, de manhã, de repente, às vezes, de vez em 

quando, de quando em quando, a qualquer momento, 

de tempos em tempos, hoje em dia. 

Locução adverbial de modo – de cor, em vão, em 

geral, de soslaio, frente a frente, de viva voz. 

Locução adverbial de quantidade – em excesso, de 

todo, de muito, por completo. 

Locução adverbial de afirmação – sem dúvida, de 

fato, por certo, com certeza. 

Locução adverbial de negação – de modo algum, de 

forma alguma, de jeito nenhum, de forma nenhuma. 

Locução adverbial de intensidade – de muito, de 

pouco, de todo, em excesso. 

Locução adverbial de dúvida – com certeza, quem 

sabe, por certo. 

Locução adverbial de inclusão – além disso. 

Compreensão   

1. Classifique os Advérbios sublinhados. Siga o 

exemplo.  

Talvez ela viaje – advérbio de dúvida. 

a) Não irei ao passeio. 

_____________________________________________________________  

   

b) Gosto de quem fala bem.              

_____________________________________________________________  

   

c)    Sim, posso ir com você.                

_____________________________________________________________  

   

d)  Amanhã levarei os livros.               

_____________________________________________________________  

   

e)  Vi um ninho lá na árvore.             

_____________________________________________________________  

   

f)  Chegamos muito tarde para a aula.  

_____________________________________________________________  

   

g)  Ela não sabe como perdeu.              

_____________________________________________________________  

   

h)  Gostaria de esperar um pouco?      

_____________________________________________________________  

  

i)   Perto deles, todos ficam em paz.         

_____________________________________________________________  

  

j)  Olhei calmamente a paisagem.  

_____________________________________________________________  

   

k) Nunca mais nos veremos.               

_____________________________________________________________  

   

2.  Complete as frases com os advérbios pedidos entre 

parênteses.  

a) As meninas cantaram __________________________. 

(advérbio de modo)  

b) _________________, lemos um trecho sobre o pantanal. 

(advérbio de tempo)  

c) O menino _____________ sabe como perdeu o dinheiro. 

(advérbio de negação)  

d) Voltaram ______________ tarde. (advérbio de 

intensidade)  

e)  __________________  vovô não queira vir. (advérbio de 

dúvida)  

f)  Eles estavam ________________ agitados. (advérbio de 

intensidade)  

g) Elas voltaram ________________ para o colégio. 

(advérbio de modo)  
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h) _________________ eu lhe telefonarei. (advérbio de 

tempo)  

i)  Bete estava _____________ da praia. (advérbio de lugar)  

j) ___________________ nós falaremos amanhã (advérbio de 

afirmação)  

k) Eles ________________ querem ir para o shopping. 

(advérbio de negação)   

3. Destaque os advérbios e classifique-os. Observe o 

modelo.   

Juliana morava muito longe da minha casa. 

muito - advérbio de intensidade longe - advérbio de 

lugar   

a)    Provavelmente as crianças estão passando bem.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) Amanhã eles irão lá no zoológico. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________ 

c)    Mandaram-na aqui para estudar.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

c) Certamente tu foste o primeiro classificado.  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________ 

4.  Complete com advérbios de lugar.  

a)    Vou estudar  _______________  daquela árvore.  

b)    Carolina chegou ______________  com Nino.  

c)    Eliane mora _____________ do clube.  

d)    Hoje brinquei _____________ do parque.   

5.  Complete com advérbios de tempo.  

a)  Fui  _________________ ao parque.  

b) __________________  logo ao aniversário.  

c)   O ônibus chegou atrasado ________________ .  

d)   Agora é ______________ para mudar.  

6. Retire do bilhete abaixo, os advérbios que 

correspondem às classificações.  

Oi Murilo! Já recebeu o convite da festa da Juliana? Ela 

disse que vai ser muito legal! A turma toda vai estar lá. 

Será que eu poderia ir junto com você? A minha mãe 

não vai poder me levar. Ela disse que vai falar com sua 

mãe amanhã na saída do colégio. Falô cara. Até, 

Pedrinho.  

a)    Advérbios de tempo   

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b)    Advérbios de intensidade     

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c)    Advérbios de negação    

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d)Advérbios de lugar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

        

7. Complete as frases empregando um advérbio do 

quadro abaixo:  

ontem – sempre – depois – aqui – pouco – mal – 

longe – realmente – provavelmente 

 

a)   Eu ____________________ quis conhecer as praias de 

Maceió.  

b)    ____________________ fiz um passeio inesquecível.  

c)  Nós gostamos de caminhar ______________ do jantar. 

d)  As pessoas falam _____________ de coisas que 

desconhecem.  

e)  ____________________ em nossa cidade temos muitos 

pontos turísticos interessantes.  

f)   Nenhum lugar é ______________ demais quando a 

amizade é verdadeira.  

g)  As flores da exposição são ____________________ lindas. 

h)  _________________ teremos que refazer o trabalho de 

história.  

i)   As pessoas costumam ser ________________ simpáticas 

com desconhecidos.   
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8. Substitua as expressões em destaque por advérbios 

que retratem circunstância de modo.   

a) Com calma, o rapaz foi se aproximando dos 

convidados.       

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira 

do mar.         

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Os policiais agiram com cautela, pois qualquer 

deslize poderia ser fatal.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d) Procurava acaricia-la com carinho, dada a 

magnitude de seus sentimentos.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e) Não compareceram o local determinado com 

certeza desistiram do passeio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

f) O menino abriu a porta com violência.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

g) Apalpou as frutas com delicadeza.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Analise os advérbios em destaque, classificando-os 

de acordo com a circunstância que a eles se referem: 

(a) Intensidade  

(b) Lugar  

(c) Afirmação  

(d) Tempo  

(e) Modo  

(f) Dúvida  

(g) Negação  

(  ) Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos 

visitantes.  

(    ) Não me incomodo com sua impaciência.  

(    ) Talvez eu compareça ao seu aniversário.  

(    ) Estamos muito contentes com sua aprovação.  

(     ) Alegremente, Pedro se despediu de sua família.  

(     ) Os alunos se portaram muito bem.  

(     ) Eram pessoas bastante simpáticas.  

(     )  Eles certamente assistirão à corrida.  

(     ) Talvez as meninas não compareçam.  

(     ) Meus irmãos sempre vão ao baile.  

(     ) Ali estava o que procurava.  

10. Complete com advérbios ou locuções adverbiais de 

acordo com as indicações entre parênteses.            

a)  Nossos amigos __________________ virão nos visitar. 

(afirmação)           

b)  O hotel será construído ______________. (lugar)           

c)  ______________ não poderei sair com você. (tempo) 

d) O homem abriu ___________________ a porta. (modo)  

e) ______________ eu viajarei para a Europa com minha 

família. (dúvida)  

f) Elas ______________ assistirão à corrida. (tempo)  

g) _______________ os melhores alunos serão premiados.  

(afirmação) 

h) Marcelo irá para Londres de ________________. 

(instrumento ou meio)  

11. Leia a anedota abaixo e responda às questões:  

O restaurante estava imundo. O freguês, revoltado, 

mandou chamar o gerente: 

— Por que vocês não fazem guerra às moscas neste 

restaurante? 

E o gerente respondeu: 

— Já fizemos, mas as moscas venceram. 

a) Escreva a locução verbal presente na anedota.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Dê o tempo e o modo dos verbos sublinhados na 

anedota.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

12. “Sei de uma moça... Se alguém escrevesse a sua 

história, diria como o senhor...”.  
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No trecho acima os verbos grifados estão empregados 

respectivamente no:  

a) Presente do indicativo| pretérito imperfeito do 

subjuntivo| pretérito perfeito do indicativo. 

b) Presente do indicativo| pretérito imperfeito do 

subjuntivo| futuro do pretérito do indicativo. 

c) Presente do subjuntivo| pretérito imperfeito do 

subjuntivo| futuro do pretérito do indicativo. 

d) Presente do indicativo| pretérito imperfeito do 

subjuntivo| futuro do presente do indicativo.  

13. Complete corretamente os verbos nos tempos 

verbais do modo subjuntivo: 

 

Presente  

Gostar Partir  

Eu  Eu  

Tu  Tu  

Ele/Ela Ele/Ela 

Nós  Nós  

Vós  Vós  

Eles/Elas Eles/Elas 

 

Pretérito Imperfeito  

Estudar Escolher  

Eu  Eu  

Tu  Tu  

Ele/Ela Ele/Ela 

Nós  Nós  

Vós  Vós  

Eles/Elas Eles/Elas 

 

Futuro  

Trabalhar  Dividir  

Eu  Eu  

Tu  Tu  

Ele/Ela Ele/Ela 

Nós  Nós  

Vós  Vós  

Eles/Elas Eles/Elas 

 

14. Circule todos os advérbios presentes nas orações 

abaixo e classifique-os.  

a) Talvez eu saia hoje.  

______________________________________________________________ 

b) A onça defende os seus filhotes valentemente.  

______________________________________________________________ 

c) Aquele escritor é bastante famoso.  

______________________________________________________________  

d) Essas crianças brincaram demais.  

______________________________________________________________  

e) Não poderei viajar na próxima semana.  

______________________________________________________________  

f) Possivelmente estarei aqui amanhã.  

______________________________________________________________  

g) O céu permanecia alegremente azul.  

______________________________________________________________  

15. Substitua as locuções adverbiais pelos advérbios 

correspondentes: 

a) É preciso que o menino esteja com cautela.  

______________________________________________________________ 

b) A fome do réptil mantinha-o preso com firmeza.  

______________________________________________________________ 

c) Com certeza, Gabriela estudará para a prova.  

______________________________________________________________ 

d) Pedro se despediu de sua família com tristeza.  

______________________________________________________________ 

16. Em todas as alternativas abaixo há advérbios, 

exceto: 

a) Ele permaneceu calado. 

b) Amanhã, não iremos à aula. 

c) Tranquilamente, realizou-se o jogo. 

d) Aquele cantor cantou desafinadamente. 

17. Assinale as frases com Pronomes Indefinidos: 

a) Certas pessoas não sabem o que dizem. 

b) Este ano está sendo bom para nós. 

c) Quando eu era pequenina, contavam-me lindas 

histórias. 

d) Ninguém foi aprovado no concurso.  
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 Capítulo 13   

Exame e Pontuação  

– E agora? – disse Narizinho. – Dona Sintaxe nos 

mandou brincar – mas brincar de quê, nesta cidade de 

palavras? Uma ideia! Vamos ver a Pontuação! Onde fica 

a Pontuação, Quindim?  

– Aqui perto, num bazar. Eu sei o caminho – respondeu 

o paquiderme.  

No tal bazar encontraram os Sinais de Pontuação, 

arrumados em caixinhas de madeira, com rótulos na 

tampa. Emília abriu uma e viu só Vírgulas dentro.  

– Olhem que galanteza! – exclamou. – Vírgulas, vírgulas 

e mais vírgulas! Parecem bacilos do cólera-morbo, que 

Dona Benta diz serem virgulazinhas vivas.  

Emília despejou um monte de Vírgulas na palma da 

mão e mostrou-as ao rinoceronte.  

– Essas vírgulas servem para separar as Orações 

Independentes das Subordinadas – explicou ele – e 

para mais uma porção de coisas. Servem sempre para 

indicar uma pausa na frase. A função delas é separar de 

leve.  

Emília soprou um punhadinho de Vírgulas e abriu 

outra caixa. Era a do Ponto e Vírgula.  

– E estes, Quindim, estes casaizinhos de Vírgula e 

Ponto?  

– Esses também servem para separar. Mas separam 

com um pouco mais de energia do que a Vírgula 

sozinha.  

Emília despejou no bolso de Pedrinho todo o 

conteúdo da caixa.  

– E estes aqui? – perguntou em seguida, abrindo a 

caixinha dos Dois Pontos.  

– Esses servem para separar, porém com maior 

energia ainda do que o Ponto e Vírgula.  

Metade daqueles Dois Pontos foram para o bolso 

do menino. Emília abriu uma nova caixa. 

– Oh, estes eu sei para que servem! – exclamou ela, 

vendo que eram Pontos Finais.  

– Estes separam de uma vez – cortam. Assim que 

aparece um deles na frase, a gente já sabe que a frase 

acabou. Finou-se...  

Em seguida abriu a caixa dos Pontos de 

Interrogação.  

– Ganchinhos! – exclamou. – Conheço-os muito bem. 

Servem para fazer perguntas. São mexeriqueiros e 

curiosíssimos. Querem saber tudo quanto há. Vou levá-

los de presente para Tia Nastácia.  

Depois chegou a vez dos Pontos de Exclamação.  

– Viva! – gritou Emília. – Estão cá os companheiros 

das Senhoras Interjeições. Vivem de olhos 

arregalados, a espantar-se e a espantar os outros. Oh! 

Ah!!! Ih!!!!!  

A caixinha imediata era a das Reticências.  

– Servem pra indicar que a frase foi interrompida 

em certo ponto – explicou Quindim.  

– Não gosto de Reticências – declarou Emília.  

– Não gosto de interrupções. Quero todas as coisas 

inteirinhas – pão, pão, queijo, queijo – ali na batata! – E, 

despejando no assoalho todas aquelas Reticências, 

sapateou em cima.  

Depois abriu outra caixa e exclamou com cara 

alegre: – Oh, estes são engraçadinhos! Parecem meias-

luas...  

Quindim explicou que se tratava dos Parênteses, 

que servem para encaixar numa frase alguma palavra, 

ou mesmo outra frase explicativa, que a gente lê 

variando o tom da voz.  

– E aqui, estes pauzinhos? – perguntou Emília 

abrindo a última caixa.  

– São os Travessões, que servem, no começo das 

frases de diálogo para mostrar que é uma pessoa que 

vai falar. Também servem dentro de uma frase para 

pôr em maior destaque uma palavra ou uma Oração.  

– Que graça! – exclamou Emília. – Chamarem 

Travessão a umas travessinhas de mosquito deste 

tamanhinho! Os gramáticos não possuem o “senso da 

medida”.  
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Quindim olhou-a com o rabo dos olhos. Estava 

ficando sabida demais...  

Adaptado. LOBATO, Monteiro. Emília no País da Gramática. São Paulo, Globo, 

2008.   

1. Observe que no 2º parágrafo “– Aqui perto, num 

bazar. Eu sei o caminho – respondeu o paquiderme”. 

A palavra selecionada faz referência a qual 

personagem? Justifique o uso desta palavra.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. Explique qual o motivo que leva Emília a afirmar 

que os Pontos de Interrogação são “mexeriqueiros” e 

“curiosíssimos”?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. O que Emília quis dizer no trecho “Quero todas as 

coisas inteirinhas – pão, pão, queijo, queijo – ali na 

batata!”? Explique.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. Enumere os parágrafos e identifique que termo as 

palavras destacas substituem.   

a) “Emília despejou um monte de Vírgulas na palma da 

mão e mostrou-as ao rinoceronte.”  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b)  “– Essas vírgulas servem para separar as Orações 

Independentes das Subordinadas – explicou ele – e 

para mais uma porção de coisas.” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

c) “– Conheço-os muito bem.” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

d) “Quindim olhou-a com o rabo dos olhos.” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. O texto Exame e Pontuação apresenta a função de 

alguns dos sinais de pontuação. Transcreva o trecho 

que explica a função:   

a) do Ponto (.)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) do Ponto de Interrogação (?)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

c) das Reticências (...) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

d) dos Parênteses  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

e) do Travessão  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Sinais de Pontuação  

 

,    .   ;   :  ?  !  ...   “”    –     ( ) 

 

 Os sinais gráficos são denominados Sinais de 

Pontuação, pois são empregados na língua escrita para 

desempenhar papel semelhante ou próximo ao dos 

elementos vocais na língua falada, tais como 

entonação, pausas, ritmos.  

 Esses sinais fazem parte da organização de frases e 

conferem, além da organização, sentido ao enunciado. 

Observe a diferença:   

Você já leu e ouviu Chico Buarque. 

Você já leu e ouviu Chico Buarque! 

Você já leu e ouviu Chico Buarque? 

  Você já leu e ouviu Chico Buarque...  

Emprego dos Sinais de Pontuação   

Vírgula (,)  

É usada para:   
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a) separar expressões que marcam tempo, lugar e 

outras circunstâncias, colocadas no início ou no meio 

da frase, como nas frases abaixo:   

✓ Depois das sete horas, todo o comércio está de 

portas fechadas. 

✓ Nada se fez, naquele momento, para que 

pudéssemos sair!  

✓ Neste local, não é permitida a entrada de fumantes.  

b) separar entre si, elementos dispostos em 

enumeração:   

✓ Era um garoto de 15 anos, alto, magro.  

✓ A ventania levou árvores, e telhados, e pontes, e 

animais.  

c) isolar o vocativo:  

✓ Então, Janice, não há mais o que se dizer!  

d) isolar o aposto:  

✓ João, aluno da 5ª série, apresentou ótimo 

rendimento.  

e) separar expressões explicativas, conjunções e 

conectivos: isto é, ou seja, por exemplo, além disso, 

pois, porém, mas, no entanto, assim, etc.  

✓ As indústrias não querem abrir mão de suas 

vantagens, isto é, não querem abrir mão dos lucros 

altos.  

f) separar os nomes dos locais de datas:  

✓ Brasília, 30 de janeiro de 2009.  

Ponto Final (.)  

É usado ao final de frases para indicar uma pausa total:  

✓ Eu amo minha família. 

✓ E em abreviaturas: Sr., a. C., Ltda., obs.  

Ponto e Vírgula (;)  

É usado para separar itens enumerados:  

✓ A Matemática se divide em: geometria; álgebra; 

trigonometria; financeira.   

Dois-Pontos (:)  

É usado para: 

 

a) fazer uma citação ou introduzir uma fala:  

✓ Ele respondeu:  

      — Não, muito obrigado!  

b) indicar uma enumeração:  

✓ Quero lhe dizer algumas coisas: não converse com 

pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não 

responda à professora.  

Ponto de Exclamação (!)  

É usado quando se quer enfatizar uma frase, por ela ser 

humorística, gritante ou emocionante:  

✓ Que beleza!  

Ponto de Interrogação (?)  

É usado para indicar perguntas.  

✓ Quem é você?  

Travessão (–)  

Serve para indicar mudança de interlocutor e para 

isolar palavras, frases ou expressões (como entre 

parênteses).  

✓ — Bom dia, mamãe. 

     — Bom dia, meu filho.  

Compreensão   

Leia os textos e faça o que se pede:  

Texto 1 

A mosca  

A mosca saiu do açucareiro. 

Zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz 

zzzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz 

 zzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzz. 

 

Pousou numa xícara. O homem espantou-a com a mão. 

 

Zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz 

zzzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzzz 

zzzzzzzzz zzzzzzzzz.  

Parou perto de outra mosca. Conversaram! 

– Zzzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz! 

– Zzzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz? 

– Zzzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz… 

– Zzzzzzzzzz zzzzzzzzz! 

– Zzzzzzzzz zzzz! 

– Z. 

E voltaram as duas. 

Zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz 
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zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz. 

O homem tornou a afastá-las. 

Zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz. 

Elas tornaram a voltar. Agora eram três. 

Zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz. 

O homem se levantou e foi embora. 

 

Moral: é mais fácil uma mosca espantar um homem do 

que um homem espantar uma mosca. 

ELIACHAR, Leon. O homem ao quadrado. São Paulo: Círculo do Livro, 1960.  

1. Leia o texto em silêncio.  

2. Leia-o em voz alta.  

3. Você leu todas as sequências de z do mesmo modo, 

ou seja, deu alguma pausa entre elas? Por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. Você leu todas as frases no mesmo tom ou não? Por 

quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. Qual é a função do uso de z no texto? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

6. Comente sobre a moral da história. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

7. Imagine que palavras estariam sendo ditas no lugar 

dos zz e reescreva a história. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Texto 2  

Elefantes  

Os elefantes são os maiores dentre os animais 

terrestres. Há duas espécies de elefantes: o elefante 

africano e o asiático. 

Os elefantes vivem em pequenas famílias chamadas 

de clã. Cada clã tem algumas fêmeas adultas, com suas 

crias e outros elefantes ainda jovens. A fêmea maior e 

mais velha é quem dirige o clã. Os elefantes machos 

vivem sozinhos ou têm seus grupos separados. Juntam-

se às fêmeas na época do cio. 

Depois de dar à luz, a mamãe elefante alimenta seu 

bebê com seu leite várias vezes ao dia. Este se mantém 

sempre junto dela durante os primeiros meses de vida, 

andando quase sempre por entre as duas patas da mãe 

para maior proteção. 

A alimentação do elefante adulto é composta por 

aproximadamente 250 a 320 quilos de folhas, frutos e 

raízes. Essa quantidade de alimentos corresponde a 

mais ou menos um quilômetro quadrado de vegetação 

raia. Além disso, precisam beber 110 a 190 litros de 

água por dia, sem falar na água do banho. 

É por isso que, para não dizimar a vegetação de um 

lugar, os elefantes estão sempre viajando. 

Os elefantes mais velhos e doentes, geralmente, 

retiram-se do grupo principal e formam sua própria 

manada. Com eles vão alguns elefantes jovens, que lhes 
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fornecem ajuda para procurar comida e proteção 

contra outros animais. 

Quando estão quase à morte, esses elefantes velhos 

e doentes procuram lugares calmos onde possam 

conseguir agia e comida com mais facilidade. Os 

mortos ficam por ali, o que deu a falsa impressão de 

que existiriam “cemitérios de elefantes.” 

Os elefantes jamais morrem por ataque de outros 

animais, sendo o homem o seu maior inimigo. 

Como vivem os animais. São Paulo: Abril. p. 3-4  

1. Quais são as principais informações que o texto nos 

traz sobre os elefantes? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Quais são as espécies de elefantes que existem? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Existem realmente cemitérios de elefantes? 

Comente, com base nas informações trazidas pelo 

texto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. De que modo os elefantes demonstram que 

respeitam a natureza? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. Você já viu algum elefante pessoalmente ou só por 

imagens? Comente. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

6. Na linha 2, os dois pontos estão sendo usados para: 

 

(  ) introduzir uma fala de personagem. 

(  ) introduzir uma explicação.  

7. Pontue as frases a seguir, usando os dois pontos, 

com o mesmo objetivo apontado no item 6, onde for 

necessário: 

a) As famílias de elefantes são formadas por estes 

componentes algumas fêmeas adultas, suas crias e 

outros elefantes ainda jovens. 

b) A alimentação do elefante adulto é composta por 

três elementos básicos folhas, frutos e raízes. 

c) Há bandos de elefantes formados por outros 

elementos três elefantes mais velhos e doentes e 

elefantes mais jovens.  

8. Observe bem as frases a seguir: 

 

Depois de dar à luz, a mamãe elefante alimenta seu 

bebê com seu leite várias vezes ao dia. 

Várias vezes ao dia, a mamãe elefante alimenta seu 

bebê seu leite depois de dar à luz.  

Agora responda. 

 

a) As expressões sublinhadas dão ideia de lugar ou de 

tempo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) O que você pode perceber que aconteceu com o uso 

da vírgula nas duas frases? Tem algo a ver com a 

posição em que as expressões sublinhadas se 

encontram? Comente. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

c) Use a vírgula nas frases a seguir, quando se fizer 

necessária. 

✓ Os elefantes machos adultos juntam-se às fêmeas na 

época do cio. 
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✓ Na época do cio os elefantes machos adultos 

juntam-se às fêmeas. 

✓ Durante o período de um dia um elefante precisa 

beber de 110 a 190 litros de água. 

✓ Um elefante precisa beber de 110 a 190 litros de 

água durante o período de um dia.  

9. Observe estas frases:  

✓ Para não dizimar a vegetação de um lugar, os 

elefantes estão sempre viajando. 

✓ Os elefantes, para não dizimar a vegetação de um 

lugar, estão sempre viajando. 

✓ Os elefantes estão sempre viajando para não 

dizimar a vegetação de um lugar. 

✓ Quando estão quase à morte, esses elefantes velhos 

e doentes procuram lugares calmos onde possam 

conseguir água e comida com mais facilidade. 

✓ Esses elefantes velhos e doentes, quando estão 

quase à morte, procuram lugares calmos onde possam 

conseguir água e comida com mais facilidade. 

✓ Esses elefantes procuram lugares calmos onde 

possam conseguir água e comida com mais facilidade 

quando estão quase à morte.  

Agora responda: 

 

O que você pôde perceber com relação ao uso da 

vírgula nessas frases? Tem algo a ver de novo com a 

posição de certas expressões na frase? Comente, 

procurando dizer que tipos de ideias são por elas 

expressas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

10. Reescreva as frases a seguir, trocando de posição 

os elementos possíveis e pontuando com vírgula onde 

for preciso. Procure tomar como base as frases do item 

9. 

 

a) O bebê elefante anda quase sempre por entre as 

patas da mãe para que fique mais protegido. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

b) Os elefantes retiram-se do grupo principal e formam 

sua própria manada quando ficam mais velhos e 

doentes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

11. Procure saber mais sobre o elefante africano e o 

asiático. Escreva um texto mostrando o resultado de 

sua pesquisa. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________          
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