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BEM VINDO! 

 

 

Caro estudante, 

 

Vamos voltar aos estudos? 

Começar uma nova etapa da vida, sempre nos proporciona conhecer outras pessoas, lugares, 

histórias e nos oferece a chance de ir além de onde estamos. 

Você vai aprender coisas importantes e com certeza terá condições de conhecer e 

desenvolver com maior consciência as características em relação ao conhecimento, 

aprendizagem e sua formação. 

 

Contamos com seu empenho e participação para que você tenha sucesso.  
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APRESENTAÇÃO 
 

Sabemos quanto é difícil para os jovens, adultos e idosos se dedicarem de forma presencial 

aos estudos no espaço escolar atualmente, principalmente quando há a necessidade de 

trabalhar, ou porque  parou de estudar há algum tempo, ou por tantos outros porquês. 

A responsabilidade de estar diariamente em uma escola é, muitas vezes, um obstáculo para a 

retomada dos estudos.  

Nesse contexto a EJA II Semipresencial se apresenta como uma  alternativa para garantir o 

direito à educação aos que não conseguem frequentar regularmente a escola, tendo, assim, a 

opção de realizar um curso com presença flexível que tem um olhar sobre as experiências de 

vida, aprendizagem ao longo da vida e formação. 

Para apoiar os estudantes como você ao longo de seu percurso escolar foram organizados 

materiais específicos para os essa modalidade de ensino.  

Os Cadernos do Estudante apresentam textos que abordam e discutem os conteúdos 

propostos para cada área do conhecimento e atividades para você por em pratica o seu 

conhecimento. 

Nesses Cadernos, você ainda terá espaço para registrar suas dúvidas, para que possa 

discuti-las com o professor sempre que for a escola. 

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação de São João de Meriti, apresenta os 

Cadernos do Estudante da Educação de Jovens e Adultos II Semipresencial.  

Esperamos que você conclua o Ensino Fundamental e, continue estudando e buscando 

conhecimentos para seu desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Afinal, o conhecimento é o bem mais valioso que adquirimos na vida.  

Bons estudos! 

 

                               Secretaria Municipal de Educação 
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COMO SE APRENDE A ESTUDAR? 

 

Estudar e aprender são atividades que exigem participação ativa, requer disciplina e  

dedicação. Portanto fique atento as dicas que com certeza irão potencializar a qualidade da 

sua aprendizagem e conhecimento. 

 

 Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 

marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para focalizar 

sua atenção; 

 Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

  Organize seus materiais; 

  Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

 Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos para 

estimular sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua criatividade, faça 

notas visuais e esquemas com os pontos principais de cada conteúdo estudado; 

  Faça fichamentos, esquemas e anotações. 

 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo para 

ampliar sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento.  

 

Estudar tem muito a ver com sua vida. Pare de pensar nos estudos como algo separado, 

estabeleça relações quanto mais conexões dos assuntos estudados com sua vida maior será a 

qualidade da sua aprendizagem.  
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UNIDADE 1 
FONEMAS E LETRAS   
   

 

            
 

Nesta unidade, vamos retomar e aprofundar os conhecimentos sobre a língua portuguesa, 

especialmente quanto à leitura, interpretação, escrita e analise da língua. Focalizaremos o 

estudo da noção de fonemas, letras e sílabas.  

 

A unidade básica da comunicação verbal é a palavra, que pode ser dividida em unidades 

menores, como os sons e as sílabas.            

Quando falamos, emitimos uma série de sons capazes de formar palavras.  

Observe as letras e os sons da palavra NOME.  

Na palavra NOME, por exemplo, podemos perceber uma sequência de quatro sons 

representados por quatro letras: N, O, M, E. 
 

Portanto podemos dizer que esses sons são FONEMAS. 
 

Fonemas é a menor unidade sonora de uma palavra falada. 

 

Letra é a menor unidade gráfica de uma palavra. 

 

Podemos resumir que os sons utilizados ao falar são chamados de FONEMAS e as 

representações escrita desses sons, LETRAS. 

Observe: 

               B O L A                          R O L A 

 
      Bola e rola possuem quatro letras e quatro fonemas cada palavra, ou seja, cada letra 

um fonema. Leia em voz alta e observe. 
 

      Agora leia em voz alta a palavra FIXO. Observe que temos quatro letras ( F, I, X, O ) 

mas pronunciou cinco sons, ou seja, cinco fonemas / f / i / k / s/ o / 
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Também em voz alta, leia as frases seguintes:  

 

 Ele tomou chá gelado com limão. 

                                 O xá do Irã foi deposto. 

 

Percebeu? Pronunciamos as palavras chá e xá de forma idêntica ou seja, elas são formadas 

pelos mesmos fonemas. Mas as escrevemos de formas diferentes. Isso significa que o mesmo 

fonema pode ser representado pela letra  X ou pela letra CH. No caso do ch, temos duas 

letras para representar um único fonema ( mesmo que som ).   

 

CHÁ  =  3 letras e 2 fonemas   /   CH - quando você fala, emite apenas um som 

XÁ = 2 letras e 2 fonemas  ( quando você fala emite o próprio som ) 

   

 MOLA = 4 letras e 4 fonemas                 UNHA = 4 letras e 3 fonemas  

 

 

  

                                 

            

 

ATENÇÃO! 
 

Sempre que a língua recorre a duas letras para representar um só fonema, forma-se um: 

DÍGRAFO. 

 

 

TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1. Conte o número de letras, fonemas e indique os dígrafos quando houver:  

 

a) Casarão      b) Certeza       c) Exemplar              d) Ouve  

e) Houve       f) Descer         g) Homem               h) Chamada 

i) Carroça      j) Taxímetro      k) Fantasia               l) Língua 

 

2. Com base no exercícios anterior, podemos chegar a três conclusões a respeito da 

relação entre fonemas e letras. Identifique os itens que expressam essas conclusões: 

 

a) Um fonema pode ser representado na escrita por uma ou por varias letras. 

b) Uma letra pode representar diferentes fonemas. 

c) Um fonema será sempre representado por uma única letra. 

d) Uma letra só pode representar um fonema. 

e) A letra X pode representar dois fonemas:/ks/. 

 



9 
 

3. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonemas? 

a) caderno  

b) chapéu  

c) flores  

d) livro  

e) disco 

 

4. Lava, escorre, agita a areia. E enfim, na bateia, fica uma pepita. 

                                                       ( Guilherme de Almeida )  

       Observe a seguinte palavra do texto: areia. 

       Copie dela os seguintes fonemas: 

Uma vogal  

Uma consoante 

Uma semivogal 

 

5. Determine o número de letras e fonemas dos vocábulos abaixo. 

a. caminho  

b.  sexo     

c.  hotel   

d.  excelente     

e.  um   

f.  Asfixia 
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    UNIDADE 2 

   SÍLABA 
 

                            

 

 
  SÍLABA E DIVISÃO SILÁBICA 
 

 

 

 
 

 SÍLABA 
 

Vamos pronunciar lentamente as seguintes palavras: pai   país    escola    televisão. 

O resultado foi: 

pai 

pa  -  ís 

es  -  co  -  la 

te  -  le  -  vi  -  são 

 

Na palavra pai, temos uma única sílaba ( pai );  

Na palavra país, duas ( pa – ís ); 

Na palavra escola, três ( es – co – la );  

Na palavra televisão, quatro ( te – le – vi – são ). 

 

Na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. 

 

 QUANTO AO NÚMERO DE SÍLABAS, AS PALAVRAS SE CLASSIFICAM 

EM :   
 

 Monossílabas(uma só sílaba): flor        dor       más          mel  
 

 Dissílabas (duas sílabas):  ca –sa        cai – xa                lá – pis 
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 Trissílabas (três sílabas): ár- vo – res    ca- der -no     fo -ne - ma 
 

 Polissílabas (quatro ou mais sílabas):  

 com – pu – ta – dor       má – qui – na           pa – ra – le – le – pí – pe – do  

 

DIVISÃO SILÁBICA  
 

Para você dividir as sílabas de uma palavra, é preciso, antes de mais nada, que você 

pronuncie em voz alta, procurando observar os impulsos de voz utilizados para emiti-las.  

  

Quando escrevemos um texto, é comum algumas palavras não caberem inteiras no espaço 

disponível na largura da folha. Quando isso ocorre, é preciso separar em sílabas. 

 

Ao dividis uma palavra em sílabas, devemos nos lembrar de situações em que pode e em que 

não pode ocorrer separação.  

 

Separam-se: 

 os hiatos 

    sa – ú – de            sa – í – da              co – or – de – na – ção 

 

 os dígrafos rr, ss, sc, sç, xc  
car – ro    as – sas – si – no    nas –cer      ex – ce – ção         des – ça 

 

 as consoantes não seguidas de vogais: 

               dig – no         ap – to               af – ta              rit – mo 

 

Nunca se separam: 

 

 os ditongos e tritongos: 

               au – ro – ra       tá – bua       sa – guão        Pa – ra - guai 

 

 os dígrafos ch, lh, nh ,gu e qu: 

               cha – péu   ca – lha     ni – nho        san – gue         qui – lo 

 

 os encontros consonantais constituidos de consoante + r e consoante +l: 

               a – plau – so       plan – ta         bri – ga             li - vro 
 

Nos demais encontros consonantais, cada consoante pertence a uma sílaba diferente. 
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 SÍLABA TÔNICA   
 

Ao ler as palavras, pronunciamos  uma sílaba com mais força do que as outras. Isso ocorre 

em todas as palavras que têm mais de uma sílaba. De acordo com a maior ou menor 

intensidade com que são pronunciadas, as sílabas classificam-se em tônicas e átonas. 
 

Sílaba tônica é sílaba em que recai o acento tônico, isto é, aquela que é pronunciada com 

maior intensidade. 

 

Sílaba átona é a pronunciada com menos intensidade. 

. 

Observe que a sílaba tônica pode ser : 
 

 A última sílaba da palavra:           des – li – gou                  vo - cê  

 A penúltima sílaba da palavra:        au-to-mó-vel                  pa-ra-pei-to 

 A antepenúltima sílaba da palavra:    e – le – trô – ni – ca           lâm – pa – da  

 

 CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS 
 

        De acordo com a posição em que se encontra a sílaba tônica, classificamos as 

palavras que possuem mais de uma sílaba em : 
 

 Oxítonas: quando a sílaba tônica for a última da palavra. 

            vem – ce – rá       vo – cê        ir – mão             re – sis – tir 

 

 Paroxítonas: quando a sílaba tônica for a penúltima sílaba da palavra 

es – co – la         ca – der – no            a – lu – no 
 

 Proparoxítonas: quando a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba da                                                      

palavra. 

         má – gi – ca        sí – la – ba             ár – vo – re 
 
 

  

 

  TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1. Identifique a alternativa cujas palavras sejam formadas por apenas uma sílaba: 

a) sol, rua, pé 

b) baú, pá, sim 

c) não, pé, flor 

d) mar, quem, baú 

e) flor, mão, baú 
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2. Assinale a única alternativa que não é composta por três sílabas: 

a) janeiro, beleza, planeta 

b) pimenta, açougue, salada 

c) beleza, camada, atração 

d) ouvido, narina, palato 

e) subida, ourives, crescer 

3. Com relação à classificação das palavras quanto ao número de sílabas, marque a 

alternativa cujas palavras sejam formadas por duas e três sílabas, respectivamente: 

a) aquilo, moreno 

b) baú, carvalho 

c) cavalo, girassol 

d) bigode, sabão 

e) blusa, casa 

 

4. Há erro de divisão silábica em uma das séries. Identifique: 

a) ist-mo, á-gua, pror-ro-gar, trans-a-tlân-ti-co, cai-ais; 

b) pneu, nup-ci-al, bi-sa-vô, flu-iu, su-bo-fi-ci-al; 

c) ne-crop-si-a, ru-a, sais, prai-a, cou-sa; 

d) ap-to, de-sá-gua, jói-a, mne-mô-ni-ca, dor; 

e) ad-li-ga-ção, sub-lin-gual, a-ven-tu-ra, sa-ir, ca-í-da. 

 

5. (USF – SP) Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está 

correta: 

a) e – nig – ma /su – bju – gar / rai – nha 

b) co – lé – gi – o / pror – ro – gar / je – suí – ta 

c) res – sur – gir / su – bli – nhar / fu – gi – u 

d) i – guais / ca- ná – rio/ due – lo 

e) in – te – lec – ção/  mi – ú – do  /sa – guões 

6. (ITA-SP) Dadas as palavras: 

              des – a – ten – to          sub – es – ti – mar          trans – tor – no 

 

 Constatamos que a separação silábica está correta: 

 a) apenas em 1. 

 b) apenas em 2. 

 c) apenas em 3. 

 d) em todas as palavras 

 e) n.d.a 
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7.Quando se redige um texto manuscrito, é necessário conhecer as regras de separação 

silábica. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa em que os vocábulos 

apresentam separação silábica correta. 

 

a) Pri-me-i-ro / a-pro-xi-ma-çã-o. 

b)E-qui-pe / me-i-o. 

c)Intr-oduz / rea-gi-ram. 

d)I-ni-ci-a / a-ca-de-mi-a.  

e)Pro-ce-sso / in-sti-tu-i-ção. 

 

8. Localize a alternativa cujas palavras são acentuadas por serem oxítonas: 

a) paletó, café, jiló 

b) ônibus, satélite, oásis 

c) você, Goiânia, régua 

d) também, Santarém, época 

e) açaí, rabicó, óculos 

 

9. Assinale a alternativa cujas palavras sejam todas proparoxítonas: 

a) animal, carroceria, anfíbio. 

b) mesóclise, cadeira, urubu. 

c) anistia, saracura, bambolê. 

d) árcade, áspero, Curitiba. 

e) analítico, hipérbole, jurídico 

10. Identifique a alternativa cuja sequência de palavras tenha a seguinte classificação: 

oxítona, paroxítona e proparoxítona: 

a) abelha, riacho, subida. 

b) ombro, cadeira, trompete. 

c) água, sólido, carrinho. 

d) paçoca, azeitona, cadeira. 

e) guri, cama, áspero 
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UNIDADE 3 

ENCONTRO VOCÁLICO, ENCONTRO 

CONSONANTAL E DÍGRAFO. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ENCONTRO VOCÁLICO 
 
 
 

É a sequência de fonemas vocálicos – vogal e semivogal – em uma mesma sílaba ou em 

sílabas diferentes.   

 

Vogal é o som forte de uma sílaba. Cada vogal corresponde a uma sílaba. 

Semivogal é o som do i ou u quando pronunciados de forma fraca. Uma semivogal 

aparece em uma sílaba sempre acompanhada de uma vogal. 

 

:     s a ú d e     f  o  i  c  e      P  a  r  a  g  u  a  i   

      ↓ ↓       ↓  ↓                           ↓  ↓  ↓                                                                                                                                                                                        
 Vogais  vogal      vogal     semivogal                         SV.  V.  SV. 

   

 

Dependendo da maneira como as vogais e semivogais se agrupam, podemos ter três tipos 

diferentes de encontros vocálicos. 

 DITONGO – É o agrupamento de uma vogal e uma semivogal (ou vice – versa ) na 

mesma sílaba. 

                           ré- gua      lou-sa    he- rói 

 TRITONGO – É o encontro de uma semivogal + uma vogal + uma semivogal na 

mesma sílaba. 

U–ru-guai            en – xa – guou 
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 HIATO – É o encontro de duas vogais. Por essa razão, cada uma sempre constituirá 

uma sílaba. 

                         sa – ú – de             sa – í – da                 ra – iz 

 

 

 

 

        ATENÇÃO! 

 

 

 

 Ditongo crescente 

É quando há na sílaba a junção de semivogal + vogal: 

água= semivogal u + vogal a 

 

 Ditongo Decrescente 

É quando, na mesma sílaba, junta-se vogal + semivogal: 

 ou-ro= vogal o + semivogal u 

 

 

 

 

ENCONTRO CONSONANTAL E DÍGRAFOS 
 

 

 

Observando as palavras profissional e pessoal, verificamos que: 

 

 nas palavras profissional há uma sequência de consoantes(pr),isto é um encontro 

consonantal;  

 na palavra pessoal, o número de letras não coincide com o número de fonemas; as 
letras s e s, juntas, representam um único fonema. Nesse caso ocorre dígrafo. 

 

Encontro consonantal é a sequência de consoantes em uma mesma palavra. 

Dígrafo é a combinação de duas letras que representam um único fonema. 

Dígrafos consonantais: rr, ss, sc, sç, xc, xs, ch, lh, nh, qu, gu.  

Não confunda dígrafo com encontro consonantal, que é o encontro de consoantes, cada uma 

representando um fonema. 
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Dígrafos vocálicos é o encontro de uma vogal com m ou n, na mesma sílaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A única função do m e do n é indicar que a vogal é nasal. Não representam, portanto, outro 

som. Há, então, um dígrafo, pois existem duas letras com um som só. 

 
 

 

                 TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 
 
 

1. Marque a alternativa em que todos os encontros sublinhados classificam-se como 

ENCONTROS CONSONANTAIS. 
a) barulho, outubro, amanhecer. 

b) terço, pessoas, sintomas. 

c) infecções, Nogueira, metrópole. 

d) brasileira, barco, febre. 

e) tropical, florestas, nesses. 
 

2. De acordo com as normas vigentes no sistema ortográfico da língua portuguesa, as 

palavras sublinhadas “quebra” e “sucesso”, respectivamente, apresentam:  

a) encontro consonantal e dígrafo 

b) hiato e dígrafo 

c) dígrafo e encontro consonantal 

d) encontro consonantal e hiato 

e) dígrafo e hiato 
  

3. Todas as palavras contêm dígrafo, EXCETO: 

a) mulher. 

b) nenhuma. 

c) pobreza. 

d) riquezas. 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta um dígrafo vocálico e um consonantal na mesma 

palavra. 

a) aprendizado. 

b) trenzinho. 

c) chácara. 

d) referência. 

e) pública. 

am, an (som ã) samba, manteiga 

em, en (som e) tempo, pente 

im, in ( som i) imposto, incolor 

om, on ( som õ) som, onça 

um, un ( som u) umbigo, mundo 
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5. Leia  as palavras e identifique os dígrafos classificando-os: 

a. renascer 

b. enquanto, 

c. guilhotina,   

d. excesso 

e. morrer  

f. comprido   

g. cheque,     

h. rainha 

 

6.  Observe o quadro abaixo e escreva o que se pede: 

 

Os vocábulos que contêm ditongo____________________________________ 

Os vocábulos que contêm tritongo____________________________________ 

Os vocábulos que contêm hiato_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
cão -  lei-  cinquenta-  saúde-  fixo- averiguei-  pais – duque-   

compreender-  sapato-  país- saguão-  voar- guerra 
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UNIDADE 4 

FRASE 
 

 
Nesta unidade, vamos ler algumas tiras. Vamos trabalhar com o conceito e o tipo de frases,  

alfabeto, ordem alfabética e o uso da letra maiúscula.    

 

 

FRASES   
 

 
Leia e compare:  
 

A. engraçado muito nome Cusfosfós é um. 

B. Cusfosfós é um nome engraçado. 
 

No exemplo “A“  as palavras estão fora de ordem, sendo assim, não expressam uma 

mensagem de sentido completo. 

Do modo que estão combinadas, essas palavras não constituem uma frase. 

 

Outro exemplo de não – frase é o caso em que a mensagem se apresenta com sentido 

incompleto. 
 

Observação: Sempre quando eu vou para a escola. / Algumas crianças saíram para  
 

No exemplo “B“, as palavras estão organizadas e expressam uma mensagem de sentido 

completo.  

Da forma como estão combinadas, essas palavras constituem uma frase. 

A frase pode ser constituída de uma única palavra ou de um conjunto de palavras.  

 

Veja: 

Socorro!.   
 

Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que 

expressa uma mensagem de sentido completo. 
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 TIPOS DE FRASES   
 

 Interrogativa: usamos para fazer pergunta. 

             Por que você não me poupou essa humilhação? 

             Na escrita, a frase interrogativa é indicada por ponto de interrogação. 

 

 Declarativa: usamos para dar uma resposta, uma informação ou contar alguma 

coisa. Na escrita, a frase declarativa é indicada por ponto final. 

Eu não como jiló. 

 

 Exclamativa: usamos para expressar espanto, surpresa, admiração, emoção, 

alegria, etc . 

             Na escrita, a frase exclamativa é indicada por ponto de exclamação. 

             Você se transformou num documento precioso! 

 

 Imperativa: Usamos para expressar uma ordem, um desejo, um pedido. 

             A frase “ imperativa” é indicada por ponto final ou ponto de exclamação. 

             Atenção! 

            Espere!    

 

 

                                   ATENÇÃO! 

  

 

 

Na escrita, a frase começa com letra maiúscula e termina com ponto. Na fala, a frase é 

marcada pela entonação, isto é, por um tom de voz que expressa a intenção de quem fala. 

 

 FRASES NOMINAIS E VERBAIS  

A frase nominal é a frase que não tem verbos, constituída, portanto, apenas por nomes.  

Uma frase curta, incisiva que tanto pode expressar ações quanto apontar os elementos 

essenciais de um quadro numa descrição.  

Blusa da Bia.  

Menina feliz. 

 

As frases verbais são frases que possuem verbos.  

Corra até o carro. 
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     TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1. Classifique as frases em interrogativa, exclamativa, afirmativa e imperativa. 

 

a) Os jovens ajudam a construir um mundo melhor.  

b) Os jovens ajudam a construir um mundo melhor? 

c) Jovens, ajudem a construir um mundo melhor. 

d) Os jovens ajudam a construir um mundo melhor? 

 

2. Os tipos de frase variam consoante a intenção comunicativa do emissor. Indique  o tipo 

de frase que se utiliza para: 

 

a) dar informações  

b) pedir esclarecimentos 

c) dar uma ordem 

d) mostrar um grande espanto  

 

3.Relacione as colunas. 

 

 (A) declarativa                   (   ) Saia agora mesmo.                                                        

 (B) exclamativa                  (   ) Você quer ir ao teatro?                                                 

 (C) interrogativa                 (   ) Não poderei acompanhá-lo.                                         

 (D) imperativa                   (   ) Como estou satisfeito com o meu presente!              

                                   (   ) Gosto muito de vocês.                                      

                                   (   ) Você não participou da gincana? 

 

4. Assinale as alternativas verdadeiras: 

 (   ) Frase é todo enunciado de sentido completo. 

 (   ) Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. 

 (   ) Frase interrogativa expressa surpresa. 

 (   ) Frase declarativa expressa ordem ou pedido. 

 

5.  Identifique se as frases abaixo são nominais ou verbais. 

a) O menino e o Lobo. 

b) Ele é um menino levado. 

c) Consertei seu brinquedo. 

d) Coitada daquela garota. 

e) A menina arrancou a cabeça da boneca. 

f) O velho e o mar. 

g) Não fomos ao parque. 
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 UNIDADE 5 

   ALFABETO  

 

 
 

Letras – símbolos gráficos dos fonemas. 
 

 

O conjunto de letras de uma língua recebe o nome de alfabeto. 
 

 

Alfabeto maiúsculo: 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 
Alfabeto minúsculo: 

a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z 
A letra h não apresenta fonema algum; é utilizada no início de algumas palavras, em algumas 

interjeições e nos dígrafos ch,  nh,  lh. 

 

Veja: hoje, humano, oh!, chave, banho, calha  
 

NOVAS LETRAS 
 

        O decreto de 2008 prevê que nosso alfabeto passa a ter 26 letras (antes eram 23  

letras). Estão oficialmente incorporadas as letra K, W, Y. No entanto, seu uso continua 

limitado aos casos em que já vinha ocorrendo: 
 
 

a. Nomes próprios de pessoas e derivados: Darwin – darwinismo 

b. Nomes próprios de lugar e derivados : Kuwait -  kuwaitiano  

c. Siglas, símbolos, unidades de medida: kg, kw, quilowatt 
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 ORDEM ALFABÉTICA 
 

Veja como proceder para colocar um grupo de palavras em ordem alfabética. 
 

Se a primeira letra de cada palavra for diferente, coloque as palavras na ordem em que 

aparecem no alfabeto. 

Observe: 

domingo, zebra, amor, música, zebra 

amor, domingo, música, rio, zebra 

 

 Se todas as palavras apresentarem a mesma letra inicial, oriente-se pelas segundas letras. 

 Observe: 

 

ano, asa, avó, arara, abacate 

abacate, ano, arara, asa, avó 

 

 Se todas as palavras tiverem as duas primeiras letras iguais, observe a terceiras letra.  

 

martelo, macaco, mamão, mapa 

macaco, mamão, mapa, martelo, mato 

 

E assim sucessivamente. 
 

 CONHEÇA ALGUNS CASOS EM QUE DEVEMOS USAR LETRA 

INICIAL MAIÚSCULA  
 

Começo de frase:  A guerra é prejudicial ao homem. 

Nome de pessoas: Aurora, Pedro. 

Nome de países:  Grécia, Brasil, Portugal. 

Nome de estados: Paraná, Rio de Janeiro. 

Nome de cidades: Campinas, Cabo Frio. 

Nome de acidente geográfico: Rio Amazonas, Pico da Neblina. 

   Nome de vias: Avenida Brasil, Rua Santo Antônio. 

   Nome de escolas: Colégio Tiradentes, Esc. Municipal General Charles de Gaulle 

Nome de livros, jornais e revistas: Folha de São Paulo, Revista Veja                      

Expressões de tratamento: Sr. ( senhor ), V.Exª (vossa excelência ).        
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    TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1)Assinale o parênteses em que aparece   palavra  que possua em sua composição uma ou 

mais  letras que passaram a compor nosso alfabeto. 

 

  (   ) pimpolho     (   ) Darwin   (   ) tomate   (   ) Taylor   (   ) Watt  

  (   ) abreviaturas  (   ) megabyte    

 

2) Complete o quadro e descubra a sequência das palavras no dicionário. 

 

 

PALAVRA 

 

LETRA INICIAL 

 

LETRA EM 

ORDEM 

ALFABÉTICA 

 

PALAVRA EM 

ORDEM 

ALFABÉTICA 

PADARIA    

QUITANDA    

MERCADO    

AÇOUGUE    

 

3)Quando a primeira letra for a mesma, ordene as palavras observando a segunda letra. 

Complete. 

 

PALAVRA 

 

1ª E 2ª LETRA 

INICIAL 

 

 2ª LETRA 

 

2ª LETRA EM 

ORDEM 

ALFABÉTICA 

 

PALAVRAS EM 

ORDEM 

ALFABÉTICA 

RIO     

RATO     

      ROLHA     

RELÓGIO     

 

4) Assinale a opção que está apresentada em ordem alfabética. 

A) José, Paulo, Artur, Mário, Antônio, Pedro. 

B) Marcos, Manuel, Chico, Mário, Paulo, Regina. 

C) Ana, Beatriz, Carlos, Célia, Dália, Fabiana. 

D) Nair, Eduardo, Acácia, Maria, Manoela, Flávia. 
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UNIDADE 6 

ORTOGRAFIA 
 

 
 

 

 

 

  ORTOGRAFIA 

 

                   

A palavra ortografia significa escrever correto, direto, de acordo com as regras gramaticais. 

Conclui-se portanto que a ortografia é a parte que trata da maneira correta de escrever 

as palavras. 

Trataremos agora de algumas letras cujo emprego costuma apresentar  dúvidas. 

 

 Letra “ S” 
Nos adjetivos terminados em _oso, _ osa. 

cheiroso, famoso, dengoso, horroroso. 

Nas terminações _ês, _ esa, _ isa que 

indicam nacionalidade, origem, título de 

nobreza, profissão. 

princesa, holandês, camponês, poetisa, 

sacerdotisa. 

Depois de ditongos. 

coisa, mausoléu, faisão, deusa, etc  

 

 Letra “ G “ 

Nos substantivos terminados em _ gem. 

margem, vertigem, coragem, ferrugem.  

Exceções: pajem, lambujem 

 Letra “ Z “  
Nas terminações: _ez, eza que formam 

derivados de adjetivos. 

insensato – insensatez 

mesquinho – mesquinhez 

magro – magreza 

grande – grandeza 

 

 Letra X e CH 

Emprega-se a letra X 

Depois da sílaba “ en “. 

enxada 

Depois de ditongo: 

eixo, faixa, peixe 

Depois da sílaba inicial “ me “. 
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Nas palavras terminadas em: ágio, égio, ígio, 

ógio, úgio 

pedágio, colégio, litígio, relógio, refúgio, etc 

 

 Usa-se “ SS “ 

Em substantivos derivados de verbos em 

_eder e _ edir. 

ceder-cessão / agredir-agressão /proceder- 

progressão 

 

 Sons do “ S “ 

Salada 

↑ 

Som de S  

A explicação dos cientistas parece 

exagerada. 

   ↓ 

  Som de z 

 Som de “ S “ 

Os dentes velhos vão para o lixo. 

                              ↓                                        

                      Som de ch 

 

mexer, mexilhão, mexicano .... 

Exceções: enchente, encharcar, e seus 

derivados escrevem-se com ch – mecha 

e derivados com ch.  

 

 Letra “ J “ 

Nas formas de verbos terminados em _ 

jar  

viajar, sujar, arranjar  

É preciso viajar hoje. 

Meninos, não sujem a sala! 

 

 Letra “ C “ e “ Ç “ 

Usa-se geralmente após ditongo. 

Veja: beiço, beicinho, caiçara, Cecília . . 

. .  

 Antes de “e” ou “ i ” use 

          ( ce  ou  ci ). 

 

Darcy Ribeiro ficou perplexo. 

                           ↓ 

                      Som de CS 

 
 
 

 

TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com S: 

 

(  ) empre…..a – defe…..a – certe…..a 

(  ) portugue…..a – chine…..a – france…..a 

(  ) ca…..eiro – de…..ejo – despre…..o 

(  ) cin…..a – anali…..ar – alfabeti…..ar 

 

2) Complete as palavras usando x ou ch: 

  fai__a           trou__a         encai__ado         dei__ar       en__oval      en__otar 

 en__aguar       en__er         en__ente           en__arcar     me__ico       me__icano 

 me__er        me__erica      me__a              deslei__o      fle__a         ma__ucado 
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3) Complete as palavras usando G ou J: 

 

              can__ica                       lo__ista                  cere__eira         

              gor__eta                      via__ar                   via__em             

              are__ar                        enferru__ar               cora__em               
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UNIDADE 7 

SUBSTANTIVO 
 

 
Ao observar a imagem, você pode perceber que para identificá-las, necessitamos de 

palavras: documentos, carteira de trabalho, carteira de identidade e Cadastro de 

Pessoas Física – CPF. Essas palavras são chamadas substantivos. 

 

 

 
 

 

 

 

SUBSTANTIVO 
 
 

 

Substantivos são palavras que nomeiam seres- visíveis ou não, animados ou não -,ações , 

estados, sentimentos, desejos e ideias.  

 

 Quando você falar em nome, lembre-se que nome está ligado a substantivo. 

 

 CLASSIFICAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS  

Existem diferentes tipos de substantivos. Alguns nomeiam coisas, outros nomeiam 

pessoas ou sentimentos. Alguns são constituídos por uma só palavra, outros por duas 

palavras. Quando estudamos a gramática da língua, eles são classificados, isto é, 

organizados, de acordo com certas características que apresentam. Assim, os 

substantivos classificam-se em:    
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 Primitivos e derivados  

Primitivo são os substantivos que dão origem a outras palavras.              

Derivados são os substantivos que se originam de outras palavras. 

 

        telha   ..............................................   telhado 

        ferro  ................................................   ferrugem 

        jardim ...............................................   jardinagem 

substantivos primitivos                 substantivos derivados  

 Simples e compostos 

      Simples são os substantivos formados por apenas uma palavra. 

 

luz, mesa, chocolate 

 

      Composto são os substantivos formados por mais de uma palavra.  

 

beija-flor, pára-raios, pontapé 

 

 Comuns e próprios  

Comuns são os substantivos que se referem a qualquer ser de uma espécie sem 

particularizá-los. 

 

Próprio são os substantivos que nomeiam um ser particular, destacando-os da 

espécie ou do grupo, por isso são escritos com letras maiúsculas. 

 

 

 Concretos e abstratos 

Concretos são os substantivos que nomeiam seres de existência autônoma, isto é,  

que não dependem de outro para existir, e que podem ser reais ou imaginários.  

 

cadeira, livro, relógio, bruxa, saci. 
 

Abstratos são os substantivos que nomeiam seres de existência não autônoma, isto é, 

que dependem de outro para existir. Designam sentimentos, ações e qualidades. 

 

alegria, medo, esforço, orgulho, emoção, beleza, segredo, azar. 

 

 

 Coletivos 

Coletivos são substantivos que mesmo estando no singular, designam um conjunto 

de seres da mesma espécie. 
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Veja agora alguns exemplos de substantivos coletivos e a que eles se referem: 

 

abecedário: de letras de uma língua 

atlas: de cartas geográficas, de mapas 

ave: bando 

banda: de música 

biblioteca: de livros 

boiada: de bois 

caravana: de viajantes, de peregrinos, de 

excursionistas 

casario: de casas 

colmeia: de abelhas 

constelação: de estrelas 

corja: de malandros, de vadios 

década: de dez anos 
 

academia: de artistas, de literatos, de sábios 

alcateia: de lobos  

arquipélago: de ilhas 

bagagem: de objetos de viagem 

batalhão: de soldados 

bimestre: de dois meses 

cacho: de frutas 

cardume: de peixes 

chuva: de pedras, de balas, de setas 

colégio: de alunos, de eleitores, de membros de 

uma corporação 

cordilheira: de montanhas 

coro ou conjunto: de pessoas que cantam juntas 

discoteca: de discos 

 

 FLEXÃO DOS SUBSTANTIVOS 
 

O substantivo é uma palavra variável, isto é, admite flexões. Eles podem variar em: gênero, 

número e grau. 
 

 Gênero  
A noção de gênero na língua portuguesa costuma ser associada ao sexo dos seres. Entretanto não 

devemos confundir sexo com gênero das palavras, pelas seguintes razões: 

 

Os substantivos possuem gênero, tanto os referentes a pessoas e animais quanto os referentes a 

coisas. 

o livro          a caneta             o homem         a mulher 

 

Os substantivos que se referem a pessoas ou animais apresentam, muitas vezes, diferenças 

entre sexo e gênero. 

a vitima – é sempre feminino          o fantasma – é sempre masculino 

 

O gênero ( masculino e feminino) da palavra nem sempre indica o sexo do ser; é apenas um 

princípio  convencional, isto é, combinado da língua. 

O feminino dos substantivos geralmente é formado pela troca de –o por –a ou pelo acréscimo 

da vogal –a no final da palavra.  

gato – gata         leitor – leitora 

 

Dentro da classificação de gênero feminino e masculino os substantivos ainda se dividem em 

uniformes ou biformes. 
 

 Uniformes é quando o substantivo apresenta um único formato que serve tanto para 

designar um ser masculino quanto um feminino. 

O substantivo uniforme pode ser: 

 

http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/portugues/generos-substantivo-uniformes.html
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Epicenos: é aquele substantivo em que se faz necessária a colocação da palavra macho e 

fêmea para entender a diferenciação. 

cobra macho        cobra fêmea 

 

                        águia          cutia      papagaio     tubarão, 

                        crocodilo      gavião    urubu        jacaré, 

                        borboleta      baleia     onça         aranha 

  

Comuns de dois gêneros: é aquele substantivo em que a questão do gênero pode ser 

diferenciada pelo artigo e pelo pronome.  

Nesse caso, a palavra vai ter a mesma grafia, sendo que os artigos e pronomes é quem vão 

dizer se ela é do gênero feminino ou masculino. 

 

o motorista  a motorista. 

o jornalista a jornalista 

o cliente  a cliente 

 

Sobrecomuns:  é aquele substantivo em que há uma única forma para os dois gêneros.  

 

              o algoz              o carrasco       o cônjuge         o guia 

              o animal            o defunto         o ente             a criatura 

              a pessoa             a criança         a testemunha      o membro 

              o apóstolo           o monstro        o indivíduo        o manequim 

              a vítima             o verdugo        o sujeito           o tipo   

 

 

 Biforme é quando o substantivo é passível de duas formas, uma para o masculino e outra 

para o feminino, formas dotadas de peculiaridades, as quais devemos nos atentar, posto 

que muitas das vezes não se trata de atribuirmos somente o artigo para diferenciá-las. 

 

Observe: 

aldeão- aldeã             patrão- patroa             anão – anã 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/portugues/generos-substantivo-uniformes.html
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ATENÇÃO! 

 

 

Há substantivos que admitem dois gêneros; entretanto, o significado da forma masculina é 

diferente do significado da forma feminina. 

Observe: 

  

 o cobra – o mais inteligente           o lotação- veículo  usado para transporte coletivo  

 a cobra – réptil                        a lotação- o número máximo de ocupante de um local 

 

 Número 

Na  língua portuguesa há dois números para o substantivo: singular e plural 

No singular os substantivos indicam um ser e no plural                                                          

um conjunto de seres.                                                

 A maior parte dos substantivos forma o plural como o acréscimo da letra –s.  

 Entretanto, o modo de formar o plural pode variar, dependendo da terminação das palavras. 

 -r, -s, ou –z  .....acrescenta-se es 

radar- radares             gás- gases            noz – nozes 

 

 -l precedidos de a, e , o, u .......... substitui-se –l por – is 

jornal- jornais    papel – papéis       lençol- lençóis 

 -ão ........ substitui-se por – ãos, -ães ou -ões  

mão – mãos      pão – pães     mamão – mamões 

 

 -zito, -zinho ..........pluraliza-se a palavra base e também a terminação 

anelzinho – aneizinhos  limãozinho - limõezinhos 

 

 paroxítonos terminados em –s e –x ....... são invariáveis  

             o pires – os pires   o tórax – os tórax 

 

 Grau 

Os substantivos apresentam dois graus de significação: aumentativo  e  diminutivo. 

A gradação dos substantivos se realiza por dois processos: 

 Analítico: consiste em empregar, junto de um substantivo, uma palavra que indique 

aumento ou diminuição: 

 

animal grande                animal pequeno 

 

 Sintético: consiste em acrescer ao substantivo uma partícula especial chamada 

sufixo aumentativo ou sufixo diminutivo: 

 

                   animalaço                 animalzinho 
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Formação de aumentativo 

Quando se usa terminações (sufixos) para expressar o aumentativo: -ão, -zão, -arra, -ona, e 

 regular: com sufixos comuns: -ão e -zão   

 

amigo – amigão 

 

 

fita – fitão 

 

funil –funilzão 

 

lápis – lapisão 

 

 irregular quando toma outros sufixos  

animal – animalejo beiço - beiçola povo – povaréu mulher - mulheraça, 

mulherona 

bala – balaço cabeça – cabeçorra nariz - narigão muro – muralha 

barca - barcaça dente – dentola, 

dentuça, dentão 
fogo - fogaréu homem – homenzarrão 

boca – bocarra cão - canzarrão escada – escadaria festa – festança 

casa – casarão colher - colheraça copo – copázio corpo - corpanzil, corpaço 

 

Formação de diminutivos 

Sufixos diminutivos observem quando usar -inho e –zinho. 

Sufixo –zinho : Usa-se o sufixo -zinho para nomes terminados em: 

 

Vogal nasal: 

album - albunzinho grão-  grãozinho irmã -irmãzinha 

cão - cãozinho coração- coraçãozinho manhã - manhãzinha 

 

Ditongo oral: 

bruxaria -  bruxariazinha raio - raiozinho 

 

Vogal tônica:   

café  -  cafezinho vatapá - vatapazinho 

 

Vocábulos em –r ou –l :   

caráter - caraterzinho     final - finalzinho pilar - pilarzinho     

mulher - mulherzinha     lugar - lugarzinho anel- anelzinho 
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Palavras proparoxítonas:  

árvore- arvorezinha príncipe- principezinho 

lâmpada-  lampadazinha protótipo- prototipozinho 

 

Sufixo -inho   

banco  -  banquinho sala - salinha 

 

 

              

            TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1.Relacione as colunas indicando o substantivo primitivo ao derivado. 

(a) Vidro          (   ) banqueiro, bancário, banquinho, banqueta, bancada 

(b) Porta           (   ) jornalista, jornaleiro, jornalismo, jornaleco 

(c) Jornal          (   ) vidraceiro, vidraçaria 

(d) Banco          (   ) porteiro, portaria, portinhola 

2. (UFJF-MG) Assinale a alternativa em que aparecem substantivos simples, 

respectivamente, concreto e abstrato. 

a) água, vinho 

b) Pedro, Jesus 

c) Pilatos, verdade 

d) Jesus, abaixo-assinado 

e) Nova Iorque, Deus             

    

3.Complete com o substantivo coletivo correspondente buscando a resposta certa. 

a. Olhando para o céu, observamos um _______de abutres. 

b. Entramos no mato e, de repente nos deparamos com um_____de abelhas 

c. Estávamos andando pela rua, tranquilos, quando de repente, escutamos uma _____de 

balas. 

d. Ao visitar a vovó no sítio, constantemente ela me pedia para levar um ____ de lenha para 

alimentar o fogão. 

e. Ao passar a vassoura por baixo dos móveis, encontrei o _____de chaves que papai havia 

extraviado. 
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f.Com toda a certeza a vida no campo é muito saudável pois o____ favorece a respiração de 

ar puro.                                                                                                        

4. UFSC)Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos 

os sexos. Uma das alternativas seguintes constituída de três substantivos desta espécie é: 

a) A criança, a vítima, o selvagem. 

b) A criança, a testemunha, o agente. 

c) A vítima, a jovem, o parente. 

d) A criança, a vítima, o cônjuge. 

    e) A testemunha, a patroa, o mestre. 
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UNIDADE  8 

ARTIGO 

 

 

Como você viu, algumas palavras que antecedem um substantivo podem modificar o seu 

sentido, definindo-o ou particularizando-o, como é o caso de o e a, ou indefinindo-o  ou 

generalizando-o, como é o caso de um, uma. Quando dizemos   

As palavras o, a, os, as, um, uma, uns, umas são denominados artigos.  

 

ARTIGO é a palavra que antecede um substantivo, definindo-o ou indefinindo- o, 

particularizando ou generalizando-o. 

 

 FLEXÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS 
 

Os artigos concordam em gênero e número com os substantivos que acompanham. 

 

Os artigos classificam-se em: 

 Definidos são os artigos o(s) e a(s), que definem os substantivos, indicando que 

se trata de seres já conhecidos.  

 

 

 Indefinidos são os artigos um(ns) e uma(s), que indefinem os substantivos, 

indicando que se trata de seres quaisquer de uma espécie. 

Às vezes o artigo aparece numa contração, isto é, unido a outra palavras. 
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Contrações do artigo 

 

em + a (s) = na(s)     

em + o( s) = no(s)                     

em+ um ( a) = num ( a)                 

em +uns = nuns                       

                                  

de+a(s)=da(s) 

de+ o(s)=do(s) 

de +um(a)= dum(a) 

de+ uns= duns 

 

 

   

               TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

 

1 - Classifique as orações de acordo com o código representado: 

 

(A )artigo definido 

(B ) artigo indefinido 

 

(  )Uns alunos chegaram mais cedo à escola. 

(  ) O bem sempre vencerá o mal. 

(  )Preciso de uma explicação para o fato. 

(  ) Chegaram as encomendas. 

(  )Nesta loja vendem-se uns artigos importados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

                 

 UNIDADE 9 

ADJETIVO 
 

 

 
 

Enquanto o substantivo é a palavra que nomeia os seres, o adjetivo é a palavra que modifica o 

substantivo, indicando o seu tamanho, cor, tipo, beleza defeitos, qualidades enfim, as 

características que o substantivo apresenta. 
 

 

 CLASSIFICAÇÃO DOS ADJETIVOS   

                   

 Simples são adjetivos formados por uma só palavra. 

 

 

 Compostos são adjetivos formados por duas ou mais palavras. 

                camiseta azul- marinho               política econômico- financeira 

 

 Pátrios ou gentílicos são adjetivos utilizados para indicar procedência ou 

nacionalidade, isto é, lugar e origem. 

                vinho português                      exército russo 

 

Veja os adjetivos pátrios dos estados brasileiros e de suas capitais. 

Acre (AC): acriano (a forma acreano não é mais aceita)  

Alagoas (AL): alagoano 

Amapá (AP): amapaense 

Amazonas (AM): amazonense 

Bahia (BA): baiano 

Ceará (CE): cearense 

Distrito Federal (DF): brasiliense 

Espírito Santo (ES): capixaba, espírito-santense 
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Goiás (GO): goiano 

Maranhão (MA): maranhense 

Mato Grosso (MT): mato-grossense 

Mato Grosso do Sul (MS): sul-mato-grossense 

Minas Gerais (MG): mineiro 

Pará (PA): paraense 

Paraíba (PB): paraibano 

Paraná (PR): paranaense 

Pernambuco (PE): pernambucano 

Piauí (PI): piauiense 

Rio de Janeiro (RJ): fluminense (carioca é quem é da cidade do Rio de 

Janeiro) 

Rio Grande do Norte (RN): potiguar ou norte-rio-grandense 

Rio Grande do Sul (RS): gaúcho ou sul-rio-grandense 

Rondônia (RO): rondoniano ou rondoniense 

Roraima (RR): roraimense 

Santa Catarina (SC): catarinense ou barriga-verde 

São Paulo (SP): paulista (quem é da capital é paulistano) 

Sergipe (SE): sergipano 

Tocantins (TO): tocantinense 

 

 FLEXÃO DOS ADJETIVOS 

 

 Gênero 

O feminino dos adjetivos geralmente é formado do mesmo modo que o dos substantivos, isto 

é, com a troca de –o por –a ou acréscimo da vogal –a no final da palavra. 

   lindo - linda                   esperançoso – esperançosa             chinês- chinesa 

 

Há adjetivos, porem que têm uma só forma para o masculino e para o feminino. 

exercício fácil – leitura fácil        menino inteligente – garota inteligente 

 

Alguns podem oferecer certa irregularidade quanto a grafia  na formação. 

europeu- europeia       chorão – chorona     cristão – cristã    nu – nua      bom – boa 

 

 

 Grau dos adjetivos  

O adjetivo apresenta dois graus: comparativo e o superlativo 

 

 Comparativo ocorre quando o adjetivo destaca a qualidade de um ser em relação a 

outro. Pode ser: 

de igualdade: tão + adjetivo+ quanto/como 

de superioridade: mais + adjetivo + (do) que 

de inferioridade: menos +adjetivo + (do) que 

 

 Superlativo ocorre quando o adjetivo destaca a qualidade de um ser isoladamente 

(superlativo absoluto) ou em relação a um conjunto ao qual o ser pertence   

(superlativo relativo). 



40 
 

 

     O superlativo absoluto pode ser:  

sintético expressa-se por uma só palavra: adjetivo + sufixo(- íssimo,- imo): 

analítico expressa-se com o auxilio de advérbios de intensidade: muito, 

extremamente, bastante, etc.:  

 

O superlativo relativo pode ser: 

de superioridade: o/a + mais adjetivo + de: 

de inferioridade: o/a + menos + adjetivo + de: 

 

 LOCUÇÃO ADJETIVA 
 

Observe as frases seguintes: 

Não comia carne de boi. 

Tinha atitudes de anjo. 

Os atletas do Brasil ganharam quatro medalhas. 

 

As expressões de boi, de anjo, do Brasil, caracterizam os substantivos a que se referem  

( carne, atitudes, atlas ), funcionando como adjetivos. 

Observe outros exemplos: 

luz do sol  ( LOCUÇÃO ADJETIVA )                                                                

luz solar ( adjetivo) 

Por exemplo: aves da noite (aves noturnas),    paixão sem freio (paixão desenfreada). 

Observe outros exemplos: 

 

ADJETIVO LOCUÇÃO ADJETIVA 

de aluno discente 

de anjo angelical 

de ano anual 

de bispo episcopal 

de boi bovino 

de bronze brônzeo ou êneo 

de cabelo capilar 

de cabra caprino 

de campo campestre ou rural 

de cão canino 

de cavalo cavalar, equino ou hípico 

de chuva pluvial 

de dedo digital 

de estômago estomacal ou gástrico 

de farinha farináceo 

de fera ferino 

de ferro férreo 

de fígado figadal ou hepático 

de fogo ígneo 
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de gelo glacial 

de guerra bélico 

de homem viril ou humano 

de ilha insular 

de intestino celíaco ou entérico 

de inverno hibernal ou invernal 

 

 

               TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

 

1.Informe se o adjetivo destacado é primitivo ou derivado: 

 

a)O atleta nadador foi desclassificado. 

    b) O pai chegou cansado e não jantou.  

    c) A funcionária alta alcançou a lâmpada queimada. 

    d) O prédio novo foi multado pela prefeitura. 

    e) Um grande borrão de tinta marcava o seu uniforme. 

 

2.Substitua as locuções adjetivas em destaque pelo adjetivo correspondente: 

 

    a)Carne de boi . 

    b)Defeito de audição. 

    c)Região da cidade . 

    d)Insuficiência do coração . 

    e) Impressão de dedo . 

    f) Úlcera de estomago . 

 

3.Dê os adjetivos referentes aos lugares de origem: 

 

Brasil___________________________   Brasília  ___________________________ 

Acre ____________________________  Japão ______________________________  

Marajó___________________________  Campinas ___________________________ 
Amapá___________________________  Cuiabá ______________________________ 

Vitória __________________________  Sergipe _____________________________ 

Porto Alegre ______________________   Recife ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

UNIDADE 10                    

           NUMERAL 

 
Existem na nossa língua palavras que expressam a ideia de quantidade, como um, três, vinte, 

etc. Essas palavras são chamadas de numerais. 
 

Seu aniversário é daqui a oito meses.       

Guilherme foi o primeiro a passear. 

Gustavo queria o triplo dos brinquedos.         

Padrinho dispunha de meia hora para sair com o afilhado. 

 

O numeral pode indicar: 
 A quantidade exata dos seres;        
 A ordem que os seres ocupam numa serie; 
 O aumento proporcional da quantidade;  
 A fração em que os seres são divididos. 
  

  

Portanto, numeral, é a palavra que indica a quantidade exata dos seres, ou a posição que o ser 

ocupa numa determinada série. 
 

 CLASSIFICAÇÃO DOS NUMERAIS  
 

Os numerais podem ser:  
 

 Cardinais são os numerais que apenas nomeiam o número dos seres: 

 

Havia três crianças no jardim. 
 

 Ordinais são os numerais que indicam a posição em uma determinada sequência.  

 

                       Carlos é o primeiro aluno do colégio. 
 

 Multiplicativos são os numerais que indicam o número de vezes pelo qual uma 

quantidade é multiplicada.   

 

                          Ele come o triplo que você . ( três vezes )  
 

 Fracionário são os numerais que indicam o número de vezes pela qual uma 

quantidade é dividida:   

       

                          Vou ficar com um terço dos bombons da caixa 
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           ATENÇÃO! 

 

 

Observe a tabela de algarismo e numerais: 
 

 

 FLEXÃO DOS NUMERAIS  

 Gênero  

Os numerais um e dois e os que indicam centenas, a partir de duzentos, apresentam também 

forma feminina. Os demais cardinais são invariáveis. 

Observe: 

                        um jornal – uma revista  

                        dois meninos – duas meninas 

                        duzentos livros – duzentas fichas  

                        cinco lençóis – cinco fronhas   
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Os dias do mês 

Na indicação do primeiro dia do mês deve-se empregar o ordinal: primeiro de maio, 

primeiro de setembro. Mas na indicação dos demais dias usa-se o cardinal: dois de maio, 

vinte e dois de setembro. Os nomes dos meses, como se vê, devem ser grafado sempre com 

letra minúscula. 

Os numerais ordinais apresentam forma masculina e forma feminina: 

 Número  

Numerais cardinais como milhão, bilhão, trilhão, etc. Admitem o plural (milhões, bilhões, 

trilhões, etc.) Os demais cardinais são invariáveis. 

  

 

 
                  ATENÇÃO! 

 

“Um” – numeral ou artigo ? 

  Durante a reunião houve um funcionário se manifestando acerca da greve. 

  Apenas um funcionário se manifestou acerca da greve durante a reunião. 

  

 

Em se tratando do enunciado primeiro, constatamos que a intenção do emissor foi de indicar 

a espécie do ser, ou seja, trata-se de um funcionário (expresso no gênero masculino), não de 

uma funcionária. 

Por essa razão, afirmamos se tratar de um artigo indefinido. 

Já no segundo, temos que a ideia de quantidade se torna evidente, sobretudo porque o termo 

em destaque se encontra acompanhado do termo “apenas”. Partindo dessa perspectiva, 

quando na oração aparecer os termos “apenas um” ou “somente um”, a classificação que 

devemos atribuir ao vocábulo “um” será sempre um numeral. 
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               TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1. Leia e sublinhe os numerais: 

a )Rei Henrique VII. 

b ) Praça dos 3 Poderes. 

c ) Capítulo X do livro de Machado de Assis. 

d) Sapato à moda Luís XV. 

e ) Avenida João XXIII. 

2.Relacione: 

 

(1) Numeral cardinal. 

       (2) Numeral ordinal. 

       (3) Numeral multiplicativo. 

       (4) Numeral fracionário. 
       (5) Numeral coletivo. 

 

(   ) José chega ao aeroporto; duas horas depois do avião ter decolado. 

(   ) Consegui a vigésima terceira classificação no concurso de contos da escola. 

(   ) Ainda resta a metade da torta. 

(   ) Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. 

(   ) Recebi um doze avos do meu salário. 

(   ) Ele recebeu dois terços da herança paterna. 

(   ) Vendi duas dúzias de ovos. 

 

3.Escreva por extenso os numerais: 

 

     a)Rodrigo e Rafael, fizeram _________________ pontos no jogo de basquete. (16). 

     b)Estamos no _____________________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) 
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UNIDADE11 

PRONOME  
 

Pronome é classe de palavra (variável em gênero, número e pessoa) que acompanha ou 

substituem o substantivo, serve para apontar uma das três pessoas do discurso ou situá-lo no 

espaço e no tempo. 

 

O pronome pode funcionar como: 

 

Pronome adjetivo: quando modifica um substantivo. 

                           Esta casa é antiga. 

Pronome substantivo: quando desempenha função de substantivo. 

                        Paulo é um ótimo aluno.  

                         Convidei-o para o curso. 

 OS PRONOMES E A COESÃO TEXTUAL 

 CLASSIFICAÇÃO DOS PRONOMES  
Há no português, seis tipos de 

pronomes  pessoais, possessivos, demonstrativos,  relativos, indefinidos e 

interrogativos.  

 Pronomes pessoais 

Em toda situação de comunicação, há três pessoas envolvida, chamadas pessoas do 

discurso. São elas: 

o locutor( quem fala) : 1ª pessoa: eu( singular) ou nós(plural 

o locatário( com quem se fala): 2ª pessoa tu( singular) ou vós (plural) 

o assunto( de quem ou do que se fala); 3º pessoa: ele (singular) ou eles ( plural). 

Para indicar essas três pessoas que participam das situações de comunicação 

empregamos os pronomes pessoais. 

 

 

Observe um fragmento de conversa em que Thiago (primeira pessoa) fala com Sílvio 

(segunda pessoa) sobre Mariana (terceira pessoa): 

Eu preciso te confessar algo: estou apaixonado por ela. 

                  Eu – indica quem fala (Thiago) 

                  Te – indica com quem fala (Sílvio) 

                  Ela – indica de quem se fala (Mariana) 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/gramatica/pronomes-pessoais.htm
http://www.brasilescola.com/gramatica/pronomes-possessivos.htm
http://www.brasilescola.com/gramatica/pronomes-demonstrativos.htm
http://www.brasilescola.com/gramatica/pronome-relativo.htm
http://www.brasilescola.com/gramatica/pronomes-indefinidos-interrogativos.htm
http://www.brasilescola.com/gramatica/pronomes-indefinidos-interrogativos.htm
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PRONOMES PESSOAIS 

Número Pessoa Retos Oblíquos 

Átonos (usados sem 

preposição) 

Tônicos (usados com 

preposição) 

Singular 1ª Eu me mim, comigo 

2ª Tu te ti, contigo 

3ª Ele/ela o, a, lhe, se si, ela, ele, consigo 

Plural 1ª Nós nos nós, conosco 

2ª Vós vos vós, convosco 

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

 

 Pronomes de tratamento 

 

PRONOMES DE TRATAMENTO 

 Abreviatura Usado para 

você v. pessoas com quem temos intimidade 

Senhor, senhora Sr., Srª. 

geralmente, pessoas mais velhas que nós, ou a quem 

queremos tratar com distanciamento e respeito; a forma 

senhorita, já caindo em desuso, é empregada para moças 

solteiras 

Vossa Alteza V. A.   príncipes, duques 

Vossa Eminência V. Ema.(s) cardeais 

Vossa Reverendíssima V. Revma.(s) sacerdotes e bispos 

Vossa Excelência V. Ex.ª (s) altas autoridades e oficiais-generais 

Vossa Magnificência V. Mag.ª (s) reitores de universidades 

Vossa Majestade V. M. reis e rainhas 

Vossa Majestade Imperial V. M. I. Imperadores 

Vossa Santidade V. S. Papa 

Vossa Senhoria V. S.ª (s) tratamento cerimonioso 

Vossa Onipotência V. O. Deus 

 

 

OBS: Vossa Excelência X Sua Excelência: os pronomes de tratamento que possuem 

"Vossa (s)"  são empregados em relação à pessoa com quem falamos. 

 

Espero que V. Ex.ª, Senhor Ministro, compareça a este encontro. 

Emprega-se "Sua (s)" quando se fala a respeito da pessoa.  
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 Pronome  possessivo 

São aqueles indicam relações de posse referentes às três pessoas do discurso. 

Este é o meu nome. 

A blusa é minha. 

Nossos pais são os mesmos. 

Seus chinelos estão ali. 

Observe o quadro: 

NÚMERO PESSOA PRONOME 

Singular 

 

1ª meu(s), minha(s) 

2ª teu(s), tua(s) 

3ª seu(s), sua(s) 

Plural 

 

1ª nosso(s), nossa(s) 

2ª vosso(s), vossa(s) 

3ª seu(s), sua(s) 

 

 Pronomes demonstrativos 

São aqueles que situam os seres, no espaço, no tempo ou no próprio texto, em relação às três 

pessoas do discurso. 

Se você não lavar esta louça vou lhe dar umas palmadas. 

Aquilo que dizem de mim não me atinge. 

Sempre que cruzo a avenida procuro usar aquela passarela. 

PRONOMES DEMONSTRATIVOS  

 VARIÁVEIS  INVARIÁVEIS 

1ª pessoa  

2ª pessoa  

3ª pessoa 

este ,estes 

esse , esses  

aquele, aqueles 

esta ,estas  

essa, essas 

aquela, aquelas 

isto 

isso 

aquilo 
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                                             ATENÇÃO! 

 

Os pronomes demonstrativos também podem se unir a outras palavras, gerando formas 

mistas como nessa (em +essa), desta (de + esta), daquela (de+ aquela),etc. 

 Pronomes indefinidos 

São aqueles que se referem a um ser ( 3ª pessoa)de maneira indeterminada ou vagamente. 

Os pronomes indefinidos podem ser: variáveis ou invariáveis. 

 

PRONOMES INDEFINIDOS 

VARIÁVEIS INVARIÁVEIS 

algum, alguma, alguns, algumas alguém 

nenhum, nenhuma, nenhuns,nenhumas algo 

toda, todas, todos, todas ninguém 

muito, muita, muitos, muitas nada 

pouco, pouca, poucos, poucas tudo 

quanto, quanta, quantos, quantas cada 

outro, outra, outros, outras outrem 

certo, certa, certos, certas mais  

bastante, bastantes menos 

qualquer, quaisquer demais 

tanto, tanta, tantos, tantas  

 

 Pronomes interrogativos 

São interrogativos os pronomes empregados na formulação de perguntas, diretas ou 

indiretas. 

PRONOMES INTERROGATIVOS 

VARIÁVEIS INVARIÁVEIS 

qual, quais que 

quanto, quanta, quantos, quantas quem 
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               TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1.  Substitua as expressões em negrito por pronomes oblíquos adequados. Faça as 

adaptações necessárias às frases: 

 

a) Ana traga para mim um livro para eu ler o livro. 

_______________________________________________________ 

 

 b) Rui quer uma bicicleta e vai comprar ela. 

_____________________________________________________________  

 

c) Eu e José já vamos. Quem vai com nós? 

____________________________________________________________  

 

d) Deram para mim uma notícia para eu espalhar. 

_______________________________________________________ 

 

e) Você era magro quando eu conheci você. 

____________________________________________________________  

 

f) Nós desejamos a paz a quem ajuda nós. 

_________________________________________________ 

 

2)  Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome pessoal 

correspondente: 

a) Cláudia gosta muito de estudar. ________________________________________ 

b) As mulheres rodearam a criancinha. __________________________________ 

c) Os estudantes participaram da festa. __________________________________ 

d) Mauro é o melhor advogado da cidade. _______________________________ 

2) Completando as frases abaixo com o pronome EU ou MIM. 

 a) Vovô deu dinheiro para __________ comprar figurinhas. 

 b) Aquelas flores são para __________? 

 c) O tênis preto é para __________ jogar futebol. 

 d) Este caderno é para __________ fazer redações. 

e) Esse doce é para você e este é para _________. 
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3) Entre parênteses, aparecem dois pronomes demonstrativos. Escolha o que preenche 

corretamente a lacuna: 

 a) Não me preocupa ____________ mancha que tenho no rosto. (esta – essa) 

b) Marcela, é bom ____________ livro que está com você? (este – esse) 

c) Ricardo, é seu ____________ caderno aí perto de sua carteira? (esse – aquele) 

d) ____________ técnico aqui ao meu lado vai explicar o funcionamento da máquina. (este – 

esse) 

e) Tatiana, ____________ guarda-chuva lá no canto é seu? (esse – aquele) 

 f) Senhores jurados, ____________ documento aqui é a maior prova da inocência! (este – 

esse)  
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UNIDADE  12 

VERBO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode 

indicar, entre outros processos: ação (correr); estado (ficar); fenômeno (chover); ocorrência 

(nascer); desejo (querer). 

 

 CONJUGAÇÃO VERBAL 

Conjugação verba é o nome que se dá ao conjunto das diferentes formas que o verbo 

adquire pela variação de suas terminações. 

Na língua portuguesa, há três conjugações verbais. 

 

1ª conjugação 

AR 

2ª conjugação 

ER 

3ª conjugação 

IR 

amar 

cantar 

falar 

escrever 

comer 

ver 

dormir 

partir 

vir 
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Cada conjugação verbal possui terminações específicas, que são usadas para flexionar seus 

respectivos verbos. 

 FLEXÃO DOS VERBOS 

O verbo é a palavra que apresenta o maior número de flexões da língua portuguesa. 

Ele varia em pessoa, número, tempo, modo e voz. 

 Flexão de número e pessoa 

O verbo varia em pessoa e número de acordo com as pessoas do discurso. 

1ª pessoa ( aquele que fala):eu, nós 

2ª pessoa( aquele com quem se fala): tu, vós, você, vocês 

3ª pessoa (aquele ou aquilo de que se fala):ele, ela, eles, elas 

 

 

Singular Plural 

Pessoas do discurso 

(pronomes pessoais) 
Formas verbais Pessoas do discurso 

( pronomes pessoais) 

Formais verbais 

1ª pessoa (eu) brinquei 1ª pessoa (nós) brincamos 

2 ª pessoa (tu) brincaste 2 ªpessoa (vós) brincaste 

3 ª pessoa (ele,ela) brincou 3 ª pessoa (eles,elas) brincaram 

 

 Flexão de modo  

Modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, 

dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Rigorosamente, são três os 

modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. 

  Indicativo é aquele que indica certeza. 

 Subjuntivo é aquele que indica incerteza , dúvida, hipotese. 

 Imperativo é aquele que indica ordem, pedido, súplica, conselho.  

 Flexão de tempo  

Tempo verbal informa, de uma maneira geral, se o verbo expressa algo que já 

aconteceu, que acontece no momento da fala ou que ainda irá acontecer. São 

essencialmente três tempos: presente, passado ou pretérito e futuro. 

 Presente expressa um fato atual. 

 Pretérito indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. 

 Futuro  indica acontecimentos que se realizarão. 
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               TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1.  Use I para Modo Indicativo, II para Modo Subjuntivo e III para Modo Imperativo: 

a) Espere ( ) um pouco, garoto. 

b) Queres ( ) que eu volte ( ) logo? 

c) Gostaria ( ) de que todos fossem ( ) felizes. 

d) Devolvam ( ) tudo, nós lhes suplicamos. ( ) 

e) Quando estiverdes ( ) com ele, resolvereis ( ) isso. 

f) Não sejam ( ) teimosos! 

 

2) Dê o infinitivo das formas verbais em negrito nas frases abaixo, em seguida escreva se 

indica ação, estado ou fenômeno da natureza: 

a) Espero que hajam feito boa viagem. 

b) Ajam com cautela. 

c) Todos críamos em fantasmas! 

d) Criamos muitas expectativas em torno disso. 

e) Contem isso direitinho, crianças. 

f) Esses livros contêm histórias interessantes. 

g) É impossível que sintamos mais frio 

 

2. 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. 

e) Compusemos uma bela canção. 

f) Não partiremos o bolo agora 
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UNIDADE 13 

VERBO II 

 

 

 OS MODOS E TEMPOS VERBAIS  

 Modo  Indicativo 

Os tempos do indicativo são:  

 Presente  indicativo exprime uma ação na atualidade. 

Leio o jornal todos os dias pela manhã. 

 Pretérito Perfeito exprime uma ação concluída. 

Porém, ontem não li o jornal. 

 Pretérito Imperfeito exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. 

Antes não lia nenhum tipo de publicação. 

 Pretérito mais-que-perfeito exprime uma ação anterior a outra já concluída. 

Quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal de hoje. 

 

 Futuro do Presente exprime uma ação que irá se realizar. 

Amanhã lerei o jornal na hora do almoço. 

 Futuro do Pretérito exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. 

 

 Modo Subjuntivo 

Os tempos do subjuntivo são:  

 Presente do subjuntivo exprime uma ação na atualidade que é incerta ou duvidosa. 

Que eles leiam! 

 Pretérito Imperfeito exprime um verbo no passado dependente de uma ação também 

já passada. 

         Se eles lessem estariam informados. 

 Futuro do Subjuntivo  exprime uma ação que irá se realizar dependendo de outra 

ação futura. 

Quando eles lerem ficarão informados. 

https://www.todamateria.com.br/presente-do-subjuntivo/
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 Modo Imperativo 

O modo imperativo pode ser:  

 Afirmativo expressa uma ordem na forma positiva. 

Eu estou cansada. Leia ele o relatório. 

 Negativo expressa uma ordem na forma negativa. 

Precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. 

 

 

 

 

               TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1. Use I para Modo Indicativo, II para Modo Subjuntivo e III para Modo Imperativo: 

a) Espere ( ) um pouco, garoto. 

b) Queres ( ) que eu volte ( ) logo? 

c) Gostaria ( ) de que todos fossem ( ) felizes. 

d) Devolvam ( ) tudo, nós lhes suplicamos. ( ) 

e) Quando estiverdes ( ) com ele, resolvereis ( ) isso. 

f) Não sejam ( ) teimosos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/modo-imperativo/
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UNIDADE 14               

PRODUÇÃO DE TEXTO               

 

Ao final deste caderno de estudos a proposta da produção de texto é que você 

pense sobre a própria vida e organize seus dados. Para te auxiliar nesta escrita 

observe as perguntas abaixo e utilize as respostas para escrever sua autobiografia. 

 

Identidade s.f Conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa, tais 

como NOME, idade, estado civil, profissão, sexo, impressões digitais etc. 
 

Dicionário escolar DA língua portuguesa. Academia Brasileira de Letras. 
 
 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 
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 QUEM SOU EU? 

1.Qual é o seu nome? 

2. Quantos anos você tem? 

3. Onde você mora? 

4. O que você mais gosta de fazer? 

5. O que você acha do estudo? E da escola onde você estuda? 

6. Você trabalha? Em quê? 

7. Se não trabalha em que gostaria de trabalhar?  

8.Se você pudesse o que mudaria no mundo? 

 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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