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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  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 

TEMPOS DO MODO INDICATIVO 
 

 
MODO INDICATIVO  : Tempo Presente 

É tempo verbal que indica um fato atual ou habitual, isto é, uma ação que está 

ocorrendo no momento da fala. 

Ex. Está chovendo muito. 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

cant O vend O part O 

cantaS vendeS parteS 

cant a vend e part e 

cantaMOS vend MOS partiMOS 

cantaIS vendeIS part IS 

cantaM vendeM parteM 

 Pretérito perfeito 
- exprime um fato já concluído anteriormente ao momento em que se fala. Ex.: 

"Ontem eu reguei as plantas do jardim." 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

canteI vend I part I 

cantaSTE vendeSTE partiSTE 

cantoU vendeU partiU 

cantaMOS vendeMOS partiMOS 

cantaSTES vendeSTES partiSTES 

cantaRAM vendeRAM partiRAM 
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 Pretérito imperfeito 
- exprime um fato anterior ao momento em que se fala, mas não o toma como 

concluído, acabado. revela, pois, o fato em seu curso,em sua duração. Ex.: 

"Ele falava muito durante as aulas." 

1ª 

conjugação 
2ª conjugação 

3ª 

conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

cantaVA vend IA part IA 

cantaVAs vendIAs partIAs 

cantaVA vend IA part IA 

cantáVAmos vendÍAmos partÍAmos 

cantaVEis vendÍEis partÍEis 

cantaVAm vendIAm partIAm 

 Pretérito mais-que-perfeito 

- indica um fato passado que já foi concluído, em relação a outro fato também 

passado. Ex.: "Quando você resolveu o problema, eu já o resolvera." 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

canta RA vendeRA partiRA 

canta RAs vendeRAs partiRAs 

canta RA vendeRA partiRA 

cantáRAmos vendêRAmos partíRAmos 

cantáREis vendêREis partíREis 

canta RAm vendeRAm partiRAm 

 Futuro do presente 
- exprime um fato posterior ao momento em que se fala, tido como certo. Ex.: 

"Amanhã chegarão os meus pais.", "As aulas começarão segunda-feira." 

- pode ser empregado para exprimir ideia de incerteza, de dúvida. Ex.: 

"Serei eu o único culpado?" 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

cantaREi vendeREi partiREi 

cantaRÁs vendeRÁs partiRÁs 

cantaRÁ vendeRÁ partiRÁ 

cantaREmos vendeREmos partiREmos 

cantaREis vendeREis partiREis 

cantaRÃo vendeRÃo partiRÃo 
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 Futuro do pretérito 
- exprime um fato futuro tomado em relação a um fato passado. Ex.: "Ontem 

você me disse que viria à escola." 

- também pode ser usado para indicar incerteza, dúvida. Ex.: "Seriam mais ou 

menos dez horas quando ele chegou." 

- usa-se ainda o futuro do pretérito, em vez do presente do indicativo ou do 

imperativo,como forma de cortesia,de boa educação. Ex.: "Você mefaria um 

favor?" 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

CANTAR VENDER PARTIR 

cantaRIA vendeRIA partiRIA 

cantaRIAs vendeRIAs partiRIAs 

cantaRIA vendeRIA partiRIA 

cantaRÍAmos vendeRÍAmos partiRÍAmos 

cantaRÍEis vendeRÍEis partiRÍEis 

cantaRIAm vendeRIAm partiRIAm 

 

 

TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1.Complete as lacunas com os verbos, conforme se pede nos parênteses: 

a)    Tu, Antônio e eu ______________________ ao teatro. (ir – fut. do pres. Indicativo) 

b)    ___________________ belos pássaros no céu. (haver – pret. imp. Indicativo) 

c)    Hoje ____________________ 100 dias que estamos viajando.   ( fazer – pres. Do 

indicativo) 

d)    Naquela oficina ______________ -se carros. (consertar – pres. Indicativo) 

 2.  Indique:         ( I ) futuro do pretérito          ( II ) futuro do presente 

a. (     ) Maria cantará na igreja. 

b. (     ) Maria cantaria no coral. 

c. (     ) Eu estaria em casa se você fosse. 

d. (     ) Passaria de ano se estudasse. 

e. (    ) Ela precisará de mais dinheiro. 

f. (    ) Onde você irá? 
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3. Leia atentamente e responda: 

 
Calvin e Haroldo, criação do desenhista americano Bill Watterson.  
Os verbos também podem ser estudados a partir da análise de tirinhas 

I – O verbo ―colocou‖, no primeiro quadrinho, está no pretérito perfeito; 

II – A forma verbal ―olhando‖, no segundo quadrinho, está no modo indicativo; 

III – A forma verbal ―escrever‖, no segundo quadrinho, está no infinitivo; 

IV – A forma verbal ―acho‖, no quarto quadrinho, está no futuro do indicativo; 

V - A forma verbal ―fosse‖, no quarto quadrinho, está no pretérito imperfeito do modo 

indicativo. 

Estão corretas: 

a) I e IV. 

b) II, III e V. 

c) I, IV e V. 

d) III e V. 

UNIDADE 2 

LOCUÇÃO VERBAL 
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Locução Verbal é a junção de dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e um principal, os quais 

exercem a função morfológica de apenas um verbo. 

 

 

 

TESTEO SEU CONHECIMENTO 

 

1. Indique os predicados das orações e as  locuções verbais. 

a. Eles vão visitar uma exposição de artes. 

R. Predicado =  

    Locução verbal =  

 

b. O cãozinho saiu correndo pelas ruas. 

R. Predicado =  

    Locução verbal = 

 

c. A festa vai ser muito animada. 

R. Predicado =  

    Locução verbal = 

 

d. Meus primos forma viajar ontem. 

R. Predicado = 

    Locução verbal = 

 

e. O médico vai conversar com os pacientes. 

R. Predicado =  

    Locução verbal = 

 

f. O dia já está amanhecendo. 

R. Predicado = 

    Locução verbal = 
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UNIDADE 3 

ADVÉRBIO  

LOCUÇÃO ADVERBIAL 
 

 

ADVÉRBIO               

Observe: 

Ontem, dois times de futebol se enfrentaram no Estádio do Maracanã. 

O jogo estava sendo disputado com garra. 

Os jogadores, morrendo de medo, pararam o jogo. 

Perceba que as várias palavras ou expressões destacadas informam qual a circunstância 

ou situação em que se deu a ação verbal, ou seja, onde, quando, como, e por que 

ocorreu determinado fato. 

Advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio 

advérbio. 

 

Observe as palavras em destaque: 

O jogador de futebol e o presidente americano sorriam alegremente. 

                                                                                ↓                ↓ 

                                                                                    verbo        advérbio 

É um advérbio modificando um verbo dando uma circunstância de modo. 

Felipe é muito corajoso. 

         ↓           ↓ 

                                                           advérbio   adjetivo 

Um advérbio modificado um adjetivo e dando uma circunstância de intensidade. 
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Classificação Advérbios e locuções adverbiais 

Tempo agora, hoje, ontem, cedo, tarde, à tarde, à noite, já, no dia seguinte, 

amanhã, de manhã, jamais, nunca, sempre, antes, breve, de repente, de 

vez em quando, às vezes, imediatamente, etc. 

Lugar aqui, ali, aí, lá, cá, acolá, perto, longe, abaixo, acima, dentro, fora, além, 

adiante, distante, em cima, ao lado, à direita, à esquerda, em algum 

lugar, atrás, etc. 

Modo bem, mal, assim, pior, melhor, depressa, devagar, à toa, às pressas, à 

vontade, rapidamente, calmamente, infelizmente (e a maioria dos 

advérbios terminados em -mente), etc. 

Negação não, absolutamente, tampouco, nunca, de modo algum, de forma 

alguma, etc. 

Afirmação sim, realmente, deveras, certamente, sem dúvida, efetivamente, com 

certeza, de fato, etc. 

Intensidade muito, pouco, bastante, suficiente, demais, mais, menos, tão, etc. 

Dúvida talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá, etc. 

Interrogação onde, quando, como, etc. 

 

 

TESTE O SEU CONHECIMENTO 
 

1. Leia a frase, observe as palavras destacadas. 

 

     A atriz, muito inteligente e bonita, chegou mais cedo ao programa 

de TV para se apresentar rapidamente porque precisava viajar para 

longe. 

 

Encontre na frase os advérbios que expressam estas ideias. 

 

a. LUGAR:________________________     

b.TEMPO:______________________                                                                                                                                                                                                                                               

c. MODO:____________________    

                              d. INTENSIDADE:________________________ 
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LOCUÇÃO ADVERBIAL 
 

 

 

Locução Adverbial é o grupo de duas ou mais palavras com valor de um advérbio. 

EX. Os jogadores, morrendo de medo, pararam o jogo.  

                                                     ↓ 

                                   Locução adverbial de causa 

       O jogo está sendo disputado com com  garra. 

                                                                             ↓ 

                                                        Locução adverbial de modo 

Classificação  

 de tempo: à noite; à tarde; às vezes; de dia; de manhã; de noite; de quando em 

quando; de vez em quando; de tempos a tempos; em breve; por vezes 

 de lugar: à direita; à esquerda; à distância; ao lado; ao largo; de cima; de 

dentro; de fora; de longe; de perto; embaixo; em cima; para dentro; para onde; por 

ali; por aqui; por dentro; por fora; por perto 

 de modo: a custo; à pressa; à toa; à vontade; às avessas; às claras; às direitas; 

às escuras; ao acaso; a torto e a direito; ao contrário; a sós; de bom grado; de cor; 

de má vontade; em geral; em silêncio; em vão; etc. 

 de intensidade: de muito; de pouco 

 de afirmação: com certeza; com efeito; de facto; na verdade; sem dúvida, claro 

que sim, sempre, etc. 

 de negação: de forma alguma; de maneira nenhuma; de modo algum 

 de dúvida: quem sabe; ao acaso; se possível etc. 

 de meio ou instrumento: cortar à faca (à faca); escrever à mão(à mão); andar 

a pé (a pé); viajar de avião (de avião); andar de bicicleta (de bicicleta). 
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              TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1.  Leia as duas frases e marque a única resposta correta. 

I – Hoje choveu muito aqui. 

II – À noite choveu em excesso por aqui. 

(a)    Na primeira frase há apenas locução adverbial de lugar. 

(b)   Na primeira frase não há advérbio de tempo. 

(c)    Na segunda frase há três locuções adverbiais. 

UNIDADE 4 

 

INTERJEIÇÃO    

 LOCUÇÃO INTERJETIVA  

 
 

INTERJEIÇÃO 

 

Observe: Viva! Estou livre daquele maluco!  - pensou a galinha dos ioiôs. 

A palavra ―viva‖ comunica alegria . É uma interjeição.  

 

Interjeição é a palavra que expressa um sentimento, um estado emocional. 
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 Advertência: Cuidado!, Atenção!, Ah! não vá por aí!, alerta!, alto lá!, calma!, 

olha!, Fogo! 

 Admiração: Ah! que linda paisagem! , Oh! como o mar está bravo!, puxa!, 

nossa!, que coisa!, oh!, uh!, ué!, puxa!, uau!, gente!, céus!, uai!, (francês: ou 

lala) 

 Afugentamento: Xô!, Fora!, Passa!, rua!, toca!, arreda!, sai!, roda!, toca!, xô pra 

lá! 

 Agradecimento: graças a Deus!, obrigado!, obrigada!, agradecido! 

 Alegria: Ah!, Oba!, Viva!, olé!, eba!, uhu!, eh!, gol!, que bom!, iupi! 

 Alívio: Ufa!, Ah!, uf!, ainda bem! 

 Animação: Coragem!, Avante!, upa!, vamos! 

 Apelo: Alô!, hei!, olá!, psiu!, Socorro! 

 Aplauso: bis!, isso!, bravo!, viva!, apoiado!, fiufiu!, valeu!, hurra!, muito bem!, 

parabéns! 

 Aversão: Droga! 

 Cansaço: ufa!. 

 Chamamento: olá!, alô!, ô!, oi!, psiu!, psit!, ó!; 

 Desejo: Oxalá!, Tomara!, Se Deus quiser!, pudera!, queira Deus!, quem me 

dera!; 

 Desculpa: perdão! desculpe!, desculpa!, mal!, foi mal! 

 Despedida: adeus!, até logo!, tchau! 

 Dor: Ai!, Ui! Ai! que dor! 

 Dúvida: hum?, hem?, hã? 

 Espanto, surpresa: Meu Deus!, Nossa!, Puxa!, oh!, ah!, ih!, opa!, céus!, chi!, 

gente!, hein?!, uai!; 

 Medo: Oh!, Cruzes!, Credo!, Ui! que horror!, uh!, Jesus!, ai!, ai de mim! 

 Silêncio: Psiu!, Silêncio!, calado!, quieto!, bico fechado!; 

 Estímulo: eia!, avante!, firme!, toca!, ânimo!, adiante!, coragem!, firme!, força!, 

vamos! 

 

 

         TESTE SEU CONHECIMENTO 

1– Identifique as interjeições e classifique-as conforme os sentimentos ou emoções que 

exprimem. 

 

a)     Obrigada, é muita gentileza de sua parte. 

b)    Ufa! Até que enfim terminamos o trabalho! 

c)     Ah! Você aqui a esta hora! 

d)    Puxa! Pensei que não viesse mais. 

e)     Calma, que tudo acabará bem. 

f)      Ora! Não foi assim que eu expliquei a questão. 
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LOCUÇÃO  INTERJETIVA 

          

Muitas vezes a interjeição não é expressa por uma única palavra, mas por um 

conjunto de palavras. Ao conjunto de palavras que desempenha o papel de uma 

interjeição, damos o nome de locução interjetiva.  

Veja alguns exemplos: 

 

Ora bolas !                    Se Deus quiser! 

                                  Cruz credo !                  Mais um ! 

                                   Puxa vida !                   Que pena ! 

LOCUÇÃO INTERJETIVA é o conjunto de palavras que desempenham o papal 

de uma interjeição. 

 

  TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 
1)Identifique as interjeições e as locuções interjetivas das frases. 

 

a)     Xi! meu dinheiro acabou... 

b)    Bom dia, rapazes! 

c)     Cuidado! Você pode se machucar! 

d)    Adeus, crianças! 

e)     Ai! é meu pé que está embaixo! 

f)      Meu Deus! Que miséria! 

g)     Ai de mim, se não fizer a lição! 
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UNIDADE 5 

GRAU DO ADJETIVO 

 

Observe:― Eu sou um menino maior que muitos e menor que outros‖. 

As palavras destacadas fazem comparação de tamanho. Os adjetivos podem 

destacar determinadas características. 

Grau do adjetivo é a qualidade expressa pelo adjetivo que sofre variação com 

relação ao grau. São dois os graus do adjetivo: COMPARATIVO / 

SUPERLATIVO. 

GRAU COMPARATIVO 

Quando a qualidade expressa pelo adjetivo aparece em comparação com a de 

outros seres. O comparativo pode ser: 

● de igualdade quando a qualidade comparada aparece com a mesma 

intensidade em ambos os elementos da comparação. Você pode usar: tão + 

adjetivo + quanto ou como: 

EX. Pedro é tão inteligente quanto Mário. 

                      ↓             ↓             ↓ 

         igualdade          adjetivo    comparação 

● de inferioridade :a qualidade comparada aparece em menor grau em um dos 

elementos comparados. Você pode usar:      menos   +   adjetivo   (do)  que: 

Veja:            Pedro   é   menos inteligente que   Mário. 

                                         ↓                ↓           ↓ 

                          inferioridade       adjetivo     comparação 
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● de superioridade: quando a qualidade comparada aparece em maior grau em 

um dos elementos da comparação. Você pode usar: 

mais  +  adjetivo  +  (do)  que: 

Veja:  Pedro   é   mais   inteligente   que   Mário. 

Atenção! Há quatro adjetivos que apresentam formas especiais para o 

comparativo de superioridade: 

                      ADJETIVOCOMPARATIVO DE SUPERIORIDADE 

BOM_____________________________    MELHOR 

                    MAU_____________________________   PIOR 

GRANDE___________________________   MAIOR 

PEQUENO__________________________   MENOR 

 GRAU SUPERLATIVO :O adjetivo está no grau superlativo quando a qualidade 
por ele expressa apresenta-se em grau muito intenso ou máximo. O superlativo pode 

ser: ABSOLUTO OU RELATIVO.  

 

 SUPERLATIVO ABSOLUTO quando a qualidade expressa pelo adjetivo 

não é apresentada em relação a outros elementos. Ele pode ser: 

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

EX.        Felipe é altíssimo.             O exercício é facílimo. 

                    Aquele cientista é celebérrimo. 

_ analítico: expressa-se com o auxílio de advérbio de intensidade: muito, 

extremamente, bastante, etc. 

Ex. Gosto muito de tomate.           O ladrão correu bastante. 

 SUPERLATIVO RELATIVO  

A qualidade expressa pelo adjetivo é apresentada em relação a outros elementos. 

Ele pode ser: 

_ de superioridade: o / a + menos + adjetivo + de : 

Ex: Tiago e o mais inteligente de sua turma. 

 _ de inferioridade: o / a + menos adjetivo + de: 
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Ex: Rafael e o aluno menos atencioso da classe.  

ATENÇÃO! Há quatro adjetivos que apresentam formas especiais para o 

superlativo: 

 

ADJETIVO 

 

SUPERLATIVO 

ABSOLUTO RELATIVO 

BOM 

 

ÓTIMO O MELHOR 

MAU PÉSSIMO O PIOR 

GRANDE MÁXIMO O MAIOR 

PEQUENO MÍNIMO O MENOR 

 

 

 

TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

1. Identifique o grau em que se encontra o adjetivo destacado, empregando o código que 

segue. 

 

I. Grau superlativo absoluto analítico 

II. Grau superlativo sintético 

III. Grau comparativo de igualdade 

IV. Grau superlativo relativo de superioridade 

 

a. (     ) Sua irmã é simpaticíssima.  

 

b. (     ) . . ." tão petulante e juvenil era a filha de Juiz Garcia, como refletia a plácida  

filha do Sr. Antunes."           ( Machado de Assis ) 

 

c. (     ) Ele se chama Thor, o mais forte lutador da competição. 

 

d. (     ) O sonho de Maria era de realização muito difícil. 

 

e. (     ) Magro e encardido, tinha os cabelos mais negros que  já vi em minha vida.             

( Lygia Telles ) 

 



21 
 

2. Relacione as colunas de acordo com o grau dos adjetivos: 

I. Grau superlativo absoluto sintético 

II. Grau superlativo absoluto analítico 

III. Grau comparativo de igualdade 

IV. Grau comparativo de superioridade 

V. Grau superlativo relativo de superioridade 

VI. Grau superlativo relativo de inferioridade 

a) ( ) O caminho é realmente fácil. 

b) ( ) Meu carro é o mais completo da categoria. 

c) ( ) Minha secretária é mais eficiente do que gentil. 

d) ( ) O novo computador é tão sofisticado quanto o antigo. 

e) ( ) Meu cavalo é o menos competitivo da corrida. 

f) ( ) Tenho um pai riquíssimo. 

3. Assinale a única alternativa em que o adjetivo está no grau superlativo relativo: 

a) ( ) Comprei uma bola caríssima. 

b) ( ) Este jogo é facílimo. 

c) ( ) O cão era ferocíssimo. 

d) ( ) Antônio é o engenheiro mais competente da empresa. 

e) ( ) Aquela cantora é absolutamente magnífica. 

 POSIÇÃO DO ADJETIVO 

Dependendo da posição do adjetivo na frase às vezes resulta em diferenças de sentido. 

Obs.        Era uma mulher pobre, sem nenhum parente. 

                Era uma pobre mulher, sem nenhum parente. 

Na primeira frase pobre significa miserável, sem recursos. 

Na segunda pobre significa uma coitada. 
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 SUBSTANTIVO OU ADJETIVO 

Dependendo de como a palavra está empregada na oração ela pode será adjetivo ou 

substantivo. 

Obs.     I.   Um homem velho caminhava pela rua.     II. Um velho caminhava pela rua. 

Na frase I a palavra velho dá uma característica ao substantivo homem, por isso, palavra 

velho é adjetivo. 

Na frase II a palavra velho não dá característica e sim aponta um ser, por isso, a palavra 

velho é substantivo. 

 

UNIDADE 6 

PRONOME SUBSTANTIVO / 

PRONOME ADJETIVO 

 
Quando os pronomes são empregados no lugar de substantivos, isto é, substitui o 

substantivo, dizemos que eles são PRONOMES ADJETIVO. 

Observe os trechos abaixo: 

I .― O pai não entendia, e o menino chorando, chorando. Então pai deu o espelho. Mas a 

mãe pediu para ele ter paciência . . . ― 

II. ― Pra quê o senhor fez isso? Pra quê que o senhor fez isso com as minhas formigas?‖ 

 

No primeiro trecho a palavra ele substitui o substantivo pai. Ele é um pronome 

substantivo.  



23 
 

No segundo trecho a palavra minhas acompanha o substantivo formigas. Minhas é um 

pronome adjetivo. 

 

 

        TESTE SEU CONHECIMENTO 
 

1.Classifique as palavras grifadas em pronome substantivo e pronome adjetivo: 

 

( 1 ) PRONOME SUBSTANTIVO         ( 2 ) PRONOME ADJETIVO 

 

(   ) Nós comeremos carne assada no almoço.   
 

(   ) Ninguém sabe o que perguntar.  

 

(   ) Essa blusa está muita bonita em você.  

 

(   ) Alguém entrou no escritório.  

 

(    )  Meu cachorro é manso.  

 

 

 

UNIDADE 7 

ORTOGRAFIA 
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 Sempre usamos “m” antes de “p” e “b” – diante de qualquer outra consoante é 

utilizada a letra “n”. 

Observe:         anta        bomba      lâmpada 

 Use lh ou l 

Observe:       Coitada daquela velhinha!               Você encontrou as velinhas que pedi? 

Preste atenção: lh é dígrafo e nós pronunciamos um único som. 

 Use l ou u  

Observe:             O crime aconteceu em abril.             A viúva abriu a porta.  

Perceba como nas palavras abril e abriu as letras “l” e u possuem pronúncia 

semelhante. Isso ocorre quando a letra “l” aparece no final da sílaba. 

Observe que em final de verbo sempre será utilizada a letra “ l “ . 

 Observe o uso das letras ― e‖  ou  ―i‖ 

Na língua falada, a distinção entre as vogais átonas /e/ e /i / pode não ser 

nítida. Observe: 

 Emprega-se “ E” 

1) Em sílabas finais dos verbos terminados em -oar, -uar 

Exemplos: 

magoar - magoe, magoes 

continuar- continue, continues 

2) Em palavras formadas com o prefixo ante- (antes, anterior) 

Exemplos: antebraço, antecipar 

3) Nos seguintes vocábulos: 

cadeado, confete, disenteria, empecilho, irrequieto, mexerico, orquídea, etc. 

 Emprega-se o I : 

1) Em sílabas finais dos verbos terminados em -air, -oer, -uir 

Exemplos: 

cair- cai 

doer- dói 
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influir- influi 

2) Em palavras formadas com o prefixo anti- (contra) 

Exemplos:Anticristo, antitetânico 

3) Nos seguintes vocábulos: 

aborígine, artimanha, chefiar, digladiar, penicilina, privilégio, etc. 

 

 TIRANDO DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO USO DO 

 “ MAU “/ “ MAL “ 

OBS:        O cientista foi um menino mau. 

MAU é um adjetivo e por ser adjetivo ele pode variar em gênero e número. Também é 

antônimo de BOM. 

Observe: O cientista foi um menino bom. (é só trocar o mau por bom)  

OBS: Quando era adolescente, ele já se relacionava mal com sua tia. 

MAL– nesse caso, mal é um advérbio de modo, antônimo de bem. 

Por ser advérbio, mal é invariável, isto é, não pode variar. 

OBS:  Ao cometer o crime, o cientista acabou fazendo um mal a si mesmo. 

Neste caso mal é um substantivo e significa ―o que é nocivo, enfermidade‖. Mal é 

antônimo de bem. Por ser substantivo, pode variar em número: males. 

 

 ANTÔNIMO-  São palavras ou expressões que têm significados contrários. 

 

 SINÔNIMOS - São palavras ou expressões com significados semelhantes,isto é, 

não mudam o sentido da palavra.  Exemplos: 

Os meninos não aguentaram o desaforo. 

Os meninos aguentaram as provocações. 

As palavras desaforo e provocação são sinônimos. 

Ulisses tinha inimigos por toda parte. 

Ulisses tinha amigos por toda parte.  

OBS. As palavras inimigos e amigos são antônimos. 
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             TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

1.Complete as palavras abaixo com e ou i. Pesquise no dicionário. 

 

 lumi__iro                                        exam__                        ent__ado 

 quas__                                             C__ará                          lamp__ão 

 peix__                                             trist__                            alegr__ 

 pent__                                             crent__ 

2. Use MAL ou MAU: 

 

a) Antônio sempre foi um …………………………. elemento. 

b) Na luta contra o …………………………. , devemos nos lembrar de nosso Criador. 

c) O rapaz sofria de um …………………………. incurável. 

d) Dos …………………………. de nossa época, o pior é a violência. 

e) Os …………………………. costumes causam problemas. 

f) …………………………. soou o alarme, todos correram. 

g) Ele é …………………………. criado e …………………………. aluno. 

3.Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa correta: 

 
 

a) A palavra ―mal‖ usada neste texto está correta, pois é contrário de ―bem‖. 

b) A palavra ―mal‖ usada neste texto está errada, pois deveria ser escrita ―mau‖. 

c) A palavra ―mal‖ usada neste texto é contrário de ―bom‖ 

d) A palavra ―mal‖ usada neste texto está correta, pois é contrário de ―bom‖. 

e) A palavra ―mal‖ neste texto indica o modo como o sujeito escreve, e nesse caso ela é 

contrário de ―bom‖. 

https://1.bp.blogspot.com/-F9PVUfuSkdM/WzkaWAhAMEI/AAAAAAAAAh8/HsSOfU8P3383QEqm2mUijOtQhp5b4De9ACLcBGAs/s1600/VC.jpg
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4.  Ao imprimir a última estrofe da canção " Aquarela do Brasil", algumas letras ficaram 

borradas. Você consegue descobrir quais são elas ? 

  

" Ô, oi essas fo ___tes murmura____ tes 

  Oi onde eu mato a minha sede 

  E onde a lua vem bri ___ car 

  Oi, esse Brasil li ___ do e trigueiro 

  É o meu Brasil brasileiro 

  Terra de as ____ ba e pa ____deiro 

  Brasil! Brasil! 

  Pra mi___    pra mi____ " 

 

Responda as questões que seguem: 

 

a. Uma palavras terminadas em " m "          (_________________________) 

 

b. palavras com "m " antes de " b "    (_______________________________) 

 

c. Complete as palavras com ―m‖ ou ―n ― e escreva-as dentro do parêntese :     

            (______________________________________________________________) 

 

5. (Camboriú 2014) Assinale a alternativa cuja frase apresenta antônimos. 

(  ) Ele é simpático e muito atencioso. 

(  ) Nem entrava, nem saia, estava indeciso. 

(  ) Aquela jovem é alta, esbelta e simpática. 

(  ) A prova do concurso foi difícil e reflexiva. 

(  ) Ou vens alegre e satisfeito ou a festa não acontecerá. 
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UNIDADE 8 

DITONGO CRESCENTE E                      

DECRESCENTE 

 

Já vimos que ditongo é o agrupamento de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa na 

mesma sílaba.  

 Ex.         pas – téis                lou – cas 

OBS: O ditongo pode ser crescente ou decrescente. 

 

DITONGO CRESCENTE: quando a semivogal vem antes da vogal. 

 

SV= semivogal             V = vogal 

 

EX.    tre – gua  →V                                            pá – tio →  V 

                    ↓                                                                ↓ 

                   SV                                                             SV 

 DITONGO DECRESCENTE: quando a vogal vem antes da semivogal. 

 

Pai → SV                        he – rói → SV 

        ↓                                             ↓ 

       V                                             V 

 

a. DITONGO ORAIS : quando, ao pronunciá-los, a corrente de ar passa somente 

pela boca. 

 

Veja:    tré – gua                                    he-  rói 

 

b. DITONGO NASAIS : quando, ao pronunciá-los, a corrente de ar passa pelas 

cavidades bucal e nasal . 

 

Veja: a –vi – ao                                       quan – do      
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TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

 
1. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos ditongos: 

I. Ditongo crescentes 

II. Ditongo decrescente 

(   ) colégio 

(   ) cárie 

(   ) herói 

(   ) oblíquo 

(   ) céu 

2. Assinale o vocábulo com ditongo nasal decrescente: 

(a) quando. 

(b) zangou. 

(c) misteriosos. 

(d) vitória. 

(e) moravam. 
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UNIDADE 9 

EMPREGO DOS PRONOMES 

OBLÍQUOS  E O USO DO                            

PRONOME EU E MIM 
 

 
 

 

 

PRONOME OBLÍQUO 

 
 É aquele que completa o sentido ( ou ação ) do verbo. 

Observe a substituição: 

 

EX.      Trouxeram o embrulho.                        Trouxeram-no. 

            Mandei salvar o menino.                       Mandei salvá-lo. 

 

               Note que os pronomes oblíquos o, a, os, as assume as lo, la, los, las 

quando vêm depois de verbos terminados em r, s, ou z. Nesses casos o verbo 

perde o r,  s, ou z. 

                                      Vou (amar).       Vou   amá-lo. 

                                      Tu (amas)  -Amá-lo como a ti mesmo. 

                                       O jogo (fiz).       O jogo fi-lo. 

 

Quando os pronomes o, a, os, as vêm depois do verbo terminados em m, ão, 

ões, eles assumem as formas no, na, nos, nas. Os verbos nesses casos, não 

pedem suas terminações. 
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PRONOME EU E MIM 
 

 Não devemos usar o pronome mim antes de verbos no infinitivo. Nesse caso, o 

pronome correto é eu. 

 

 Não devemos usar o pronome eu depois da preposição entre. 

Observe:        Isso é para eu fazer.                      Entre mim e ti há um abismo. 

 

 

 

TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

1. Complete as lacunas com ―eu‖ ou ―mim‖: 

I. Eles partiram antes de _____. 

II. Eles partiram antes de _____ partir. 

III. Há alguma coisa para _____ fazer? 

IV. Para _____, a seleção brasileira é a favorita. 

V. Preciso de férias para _____ viajar. 

a) mim – eu – eu – mim – eu 

b) mim – eu – mim – mim – mim 

c) eu – mim – eu – mim – mim 

d) mim – mim – mim – eu – eu  

2. (PUC-SP) No trecho que a seguir transcrevemos, há vários pronomes. 

―Com esta história eu vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da 

morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa 

úmida." 

Identifique, nele, dois pronomes demonstrativos, um pronome pessoal do caso reto e um 

pronome pessoal do caso oblíquo. 

3.  Troque o termo em destaque por pronomes oblíquos, como nos modelos abaixo: 

Vou convidar meu irmão. 

Vou convidá-lo. 

Prepararam a ceia. 

Prepararam-na. 
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a)    Preciso chamar os adultos. 

 

b)    Vou entregar o bilhete. 

c)    Preciso ver as panelas. 

d)    Necessito copiar a lição. 

  

 

 

UNIDADE 10  

PREPOSIÇÃO 

 

 
  

Observe:       Vivendo da terra.                          Vivendo para a terra. 

 

Nas frases acima as palavras da e para produzem sentidos diferentes. Na 

primeira, a palavra da liga o verbo viver ao substantivo terra, indicando o meio 

de vida. Na segunda a palavra para liga o verbo viver à expressão a terra, 

indicando a finalidade de viver. Assim como da e para, muitas outras palavras 

da língua têm esse papel de ligar palavras entre si. Tais palavras são chamadas 

preposição. 

 

 

PREPOSIÇÃO  - Liga palavras ou conjunto de palavras; de tal forma, que o 

sentido da primeira é completado pela segunda. 

 

Atenção : As preposições são INVARIÁVEIS porque elas não variam em 

gênero e número. 
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PREPOSIÇÕES ESSENCIAIS 

 

 a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, 

sob, sobre, trás 

 

LOCUÇÕES PREPOSITIVAS 

 

Às vezes, a preposição é formada por mais de uma palavra. 

Veja: 

A expressão a partir de equivale a uma preposição por isso é chamada de 

locução prepositiva. Veja outras locuções prepositivas: 

Principais locuções prepositivas: 

abaixo de acima de acerca de 

a fim de além de a par de 

apesar de antes de depois de 

ao invés de diante de em fase de 

em vez de graças a junto a 

junto com junto de à custa de 

defronte de através de em via de 

de encontro a em frente de em frente a 

sob pena de a respeito de ao encontro de 

 

Observe que as locuções prepositivas sempre terminam por preposição. 

A locução prepositiva tem o valor de preposição. 

 

COMBINAÇÃO E CONTRAÇÃO 

 

A preposição pode unir-se a outras palavras, formando combinações e contrações. 

 

A combinação ocorre quando a preposição a se liga ao artigo o (s) ou ao advérbio 

onde. Nessa união não ocorre perdas. 

 

                                                          preposição 

                                                                           ↑ 

                                        A senhora deu ração ao seu cão.         

                                                                             ↓ 

                                                                             artigo 

OBS: preposição + artigo = ao 

 

                              advérbio 

                                    ↑ 

Não sei aonde Pedro está indo. 

                              ↓ 

                       Preposição 

a + o ( s ) = ao ( s )         a + onde = aonde 
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CONTRAÇÃO 

 

Ocorre quando as preposições a, de, em e per  ( forma antiga de por ) se unem a artigos 

ou pronomes, havendo perdas.  

 

                              artigo a 

                                     ↑ 

OBS.               Rindo da palhaçadas.  

                                  ↓ 

                   Preposição de 

Preposição "a"  

 Contração com artigo definido: 

(Combinação) a + o(s) = ao(s) 

a + a(s) = à(s) 

 Contração com pronome demonstrativo: 

(Combinação) a + o(s) = ao(s) 

a + a(s) = à(s) 

a + aquele(s) = àquele(s) 

a + aquela(s) = àquela(s) 

a + aquilo = àquilo 

 

 Combinação com advérbio: 

a + onde = aonde 

 

 Preposição ―de” Contração com artigo definido: 

             de + o(s) = do(s) 

           de + a(s) = da(s) 

 

 Contração com pronome pessoal: 

de + ele(s) = dele(s) 

de + ela(s) = dela(s) 

 Contração com pronome demonstrativo: 

de + o(s) = do(s) 

de + a(s) = da(s) 

de + este(s) = deste(s) 

de + esta(s) = desta(s) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo_definido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome_demonstrativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adv%C3%A9rbio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo_definido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome_demonstrativo
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de + esse(s) = desse(s) 

de + essa(s) = dessa(s) 

de + aquele(s) = daquele(s) 

de + aquela(s) = daquela(s) 

de + isto = disto 

de + isso = disso 

de + aquilo = daquilo 

 Contração com advérbio: 

de + aqui = daqui 

de + aí = daí 

     de + ali = dali 

Preposição "em"  

 Contração com artigo definido: 

em + o(s) = no(s) 

em + a(s) = na(s) 

 

 Contração com artigo indefinido: 

em + um(ns) = num(ns) 

em + uma(s) = numa(s) 

 

 Contração com pronome pessoal: 

em + ele(s) = nele(s) 

em + ela(s) = nela(s) 

 

 Contração com pronome demonstrativo: 

em + o(s) = no(s) 

em + a(s) = na(s) 

em + esse(s) = nesse(s) 

em + essa(s) = nessa(s) 

em + este(s) = neste(s) 

em + esta(s) = nesta(s) 

em + aquele(s) = naquele(s) 

em + aquela(s) = naquela(s) 

em + isto = nisto 

em + isso = nisso 

em + aquilo = naquilo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adv%C3%A9rbio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo_definido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo_indefinido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome_demonstrativo
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 Contração com pronome indefinido: 

em + outro(s) = noutro(s) 

em + outra(s) = noutra(s) 

 Preposição "per"  

 Contração com artigo definido ou pronome: 

per + o(s) = pelo(s) 

per + a(s) = pela(s) 

 

 

         TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

1- Complete as frases com as preposições abaixo. 

 

 a - de - para - com - por - perante - em - desde – entre 

 

a) Gosto ______ frutas bem maduras. 

b) Eles estão precisando _____ você _______ urgência.  

c) Rogue ______ Deus ________ nós. 

d) Este filme é impróprio _______ menores. 

e) Tudo ficou reduzido _______ cinzas. 

f) Tinha uma disposição incrível ________ o trabalho. 

g) Os holandeses invadiram a Bahia _________ 1624. 

h) Não aspiro ________ esse cargo. 

i) Não havia nada ___________ eles dois.  

j) Negou tudo _________ o juiz. 

k) Eles se conhecem ________ os tempos _______ criança. 

 

2. Preencha as lacunas com as contrações ou combinações indicadas entre 

parênteses. 

 

 a) Obedecia cegamente ______ ordens dos superiores. (a + as) 

 b) Você assistiu _______ debates ______ candidatos? (a + os / de + os) 

 c) Tua mãe não vai gostar __________. (de + isso)  

d) Costumava oferecer flores __________ sua namorada. (a + a) 

 e) Você já foi __________ parque? (a + aquele) 

 f) Entregue este envelope ________ moça. (a + aquela) 

 g) Há muitas surpresas _______ caminhos da vida. (per + os) 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome_indefinido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo_definido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome


37 
 

3. Relacione:  

 

A- Locução Prepositiva 

B- Preposição  

C- Contração 

D- Combinação  

 

( ) é a palavra invariável que liga outras duas e estabelece uma relação entre elas. 

( ) é o grupo de duas ou mais palavras que equivalem a uma preposição.  

( ) é a junção de uma preposição com outra palavra sem perda de fonema 

 

 

UNIDADE 11 

 FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO 

 

OBS.      Meu pai era motorista de táxi.                  Socorro! 

               Feliz Natal!                                               Cuidado! 

Observe que, para que haja frase, não é necessária a presença de verbo e as 

frases podem ser simplesmente formada por uma palavra. 

Frase é um enunciado que tem sentido completo e é delimitado pelo ponto. 

Oração é um enunciado ou parte de um enunciado que se organiza em torno de 

um verbo ou de uma locução verbal. 



38 
 

 

A FRASE PODE SER: 

● NOMINAL: Quando não apresenta verbo. 

Ex.                           Olá!           Feliz Pascoal! 

● VERBAL: Quando ela é formada em torno de um ou mais verbos. 

Ex.                 A Rio de Janeiro está violento. 

                      A chuva caiu violentamente e inundou todo bairro. 

A frase verbal é também uma oração. Para que exista uma oração é 

obrigatória a existência de verbo. 

 

PERÍODO é o enunciado estruturado em oração ou orações. 

O período é classificado em: 

● SIMPLES:  Quando formado por uma única oração. 

Ex; O gato pega o pássaro. 

OBS: um verbo = uma oração 
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● COMPOSTO: Quando formado por mais de uma oração. 

EX .― Carlinhos caminha pelas ruas de sua cidade, cumprimenta pessoas 

distribuindo santinhos.” 

Carlinhos caminha pelas ruas da sua cidade – 1ª oração 

            cumprimenta pessoas – 2ª oração 

            distribuindo santinhos – 3ª oração 

Temos acima três orações, portanto o período é composto. 

Não esqueça: Toda vez que na frase aparecer verbo, contamos orações, isto é, 

se aparecer 2 verbos temos duas orações, classificamos como período 

composto; se na frase aparecer 1 verbo temos uma oração, classificamos como 

período simples. 

 

 

 

SUJEITO E PREDICADO 

 

As orações normalmente possuem dois elementos ou dois termos essenciais, o sujeito e 

o predicado, que em geral, concordam entre si. Veja: 

A senhora|    |esperava o ônibus|        |O senhor e a senhora|      |esperam o 

ônibus|. 

   sujeito               predicado                            sujeito                           predicado 

Enquanto o sujeito é a parte da oração que informa de que ou do que se diz alguma 

coisa, o predicado é a parte que dá informações sobre o que o sujeito se refere. 

SUJEITO 

-  Informa de quem ou de que se fala; 

 - Com qual o verbo geralmente concorda. 
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PREDICADO É O TERMO DA ORAÇÃO QUE:                                                                                                                                        

- Geralmente apresenta um verbo;   

- Está em concordância com o sujeito; 

- Consta uma informação a respeito do sujeito. 

 

Podemos resumir que: 

            Numa oração, o sujeito é o termo de quem se diz algo e o predicado é aquilo 

que se informa a respeito do sujeito. 

 

NÚCLEO DO SUJEITO E O SUJEITO SIMPLES E 

COMPOSTO 
 

Observe as orações abaixo: 

 

|A senhora |  |esperava o ônibus.| 

 sujeito ↓              predicado 

   núcleo do sujeito 

 

| O senhor e a senhora |   |esperavam o ônibus.| 

 

         |     sujeito         |                     predicado 

        ▼                      ▼ 

Núcleo do sujeito     núcleo do sujeito 
 

Núcleo é a palavra mais importante, mais significativa dentro do sujeito. 

 

O substantivo ou o pronome ou uma palavra substantivo pode funcionar como núcleo. 

 

Um exemplo bem prático de núcleo 

 

O centro de São João de Meriti é um exemplo: A praça da Matriz é o ponto de 

referência para ir a qualquer local dentro de São João de Meriti, podemos chama-la de 

núcleo. 

 

TIPOS DE SUJEITO 
 

Vamos voltar aos exemplos do núcleo do sujeito. 

 

Na primeira oração, dentro do sujeito, o pronome senhora funciona como núcleo do 

sujeito, pois é dela que o predicado está falando, portanto temos um sujeito simples. 

Na segunda oração, dentro do sujeito, os pronomes senhora e senhor funcionam como 

núcleos do sujeito, pois são deles que o predicado está falando; portanto, o sujeito é 

composto. 
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Sujeito composto é o que apresenta dois ou mais núcleos. 

 
Sujeito simples é o que apresenta um só núcleo. 

 
 

 

 

SUJEITO DESINENCIAL 
 

 

Veja .Fomos ao parque.   

                       predicado 

 

A oração acima tem predicado, mas se fizermos a pergunta: Quem foi ao parque? 

Teremos como resposta ―nós‖. 

 

O sujeito pode não aparecer na oração, mas ser facilmente identificado pela desinência , 

isto é, pela terminação do verbo, ele é classificado como sujeito desinencial. 

 

Sujeito desinencial é o que está implícito na desinência do verbo. 

 

ATENÇÃO: Para classificar o sujeito temos que contar núcleos e não pessoas. 

O sujeito simples e o sujeito composto podem aparecer antes ou depois do verbo ou 

de locução verbal. 

 

Veja. 

 

Uau! Finalmente as férias começaram. 

Predicado sujeito/núcleo      predicado 

 

sujeito: as férias                núcleo: férias 

 

/Esta comida//não serve para consumo./ 

  sujeito                          predicado 

 

sujeito: esta comida          núcleo: comida 

 

|Vocês e seus amigos|         |vão querer repetir?| 

 

sujeito: Você e seus amigos             núcleo: vocês/amigos 

 

Para saber onde ou quem é o sujeito basta perguntar ao predicado. 

Ex.     Os meninos estão felizes.                              Quem está feliz?  Os meninos 
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   TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

1.Coloque C(certo) ou E (errado) para as afirmações colocadas nos parênteses abaixo: 

 

(    ) Cuidado com nossas crianças. (período simples) 

(    ) Tudo voltou ao que era antes. (período composto) 

(    ) Minha mãe usa óculos, a sua não usa. (período simples) 

(    ) Chuva e sol, casamento de espanhol. (frase) 

(    ) Deus fez você para a vida. (período simples) 

(    ) Lá vai ele para o mundo. (período simples) 

(    ) Todo casal briga um dia na vida. (período composto). 

(    ) O menino muito educadamente se despediu. (período composto) 

(    ) Deus fez a lua que ilumina nossa estrada. (período composto) 

(    ) Os dois eram parceiros inseparáveis. (período simples) 

 

2. Coloque A para frases nominais e B para frases verbal. 

 

 (    )  Que piada engraçada! 

 (    )  Silêncio! 

 (    ) Não pise na grama. 

 (    ) Todos começaram a rir. 

 (    ) Atenção! 

 (    ) Por favor, dê-me um cigarro. 

 (    ) Boa noite! 

 (    ) O dia amanheceu nublado. 

 (    ) Com licença. 

 (    ) Deixe-me passar! 

 

3.Separe o sujeito e o predicado de cada oração. 

 

a)  Os meninos  estão na quadra. 

b) O enxame entrou na colmeia. 

c)  Algumas famílias  passeiam pelo parque. 

d) Diversas crianças  jogam bola no campinho. 

e) A cidade  parece vazia hoje. 

f) O sol  desponta no horizonte. 

g) Eles  saíram mais cedo da academia. 
h) Nós  iremos ao cinema hoje à noite. 

 

4. Classifique os sujeitos das orações em simples ou composto. 

a) Os meninos estão passeando de bicicleta. 

______________________________________________________________ 

  

b) Marcos e eu vamos ao cinema à tarde. 

 

_________________________________________________________ 
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c) Meu pai e seu tio estão conversando na sala. 

_____________________________________________________________ 

 
5."Corriam por aqueles dias boatos da revolução."  

 Nesta oração o tipo de sujeito é: 

 

a) Sujeito simples. 

b) Sujeito desinencial. 

c) Oração sem sujeito. 

d) Sujeito indeterminado. 

 

UNIDADE 12 

VERBOS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA DO VERBO  

O verbo constitui-se basicamente, de duas partes observe:   

Quanto à estrutura, os verbos são compostos pelo radical (a parte invariável e que 

normalmente se repete), terminação (a parte que é flexionada) e a vogal temática (que 

caracteriza a conjugação). 

                         ESTUD- AR             ESCREV- ER                PART- IR 

 

VERBO REGULAR 

 

Verbo regular é aquele que não sofre alteração em seu radical e nem em suas 

terminações. 

Ex: Conjugação do verbo regular "Mandar" no presente do indicativo: 
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Eu mand  o 

Tu mand  as 

Ele mand  a 

Nós mand  amos 

Vós mand  ais 

Eles mand  am 

Como nem o radical e nem as terminações se alteram nessa conjugação o verbo é 

regular. Se o radical ou as terminações fossem alteradas, o verbo seria irregular.  

 

VERBO IRREGULAR 

Verbos irregulares são verbos que sofrem alterações em seu radical ou em 

suas terminações, afastando-se do modelo a que pertencem. 

1) No português, para verificar se um verbo sofre alterações, basta conjugá-lo no 

presente e no pretérito perfeito do indicativo. 

Ex: 

faz  -er ( faço – fiz ) 

traz – er( trago – trouxe ) 

pod -er( posso – pude ) 

Observe : 

       Radical              Terminação                                       Radical            Terminação 

_________________________                                  _________________________ 

     diz                           er                                                   perd                          er 

_________________________                                  _________________________ 

     dig                           o                                                     perc                         o 

     diz                            es                                                   perd                         es 

     diz                            -                                                      perd                        e 

     diz                         emos                                                perd                         emos 

     diz                            eis                                                  perd                        eis 

     diz                            em                                                  perd                        em 

 

Nos verbos acima ocorrem alterações, ou seja, irregularidades no radical e /ou nas terminações. 

Quando os verbos apresentam alterações no radical e/ou nas terminações chamamos de verbos 

irregulares. 
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Assim concluímos: 

 

 

Verbos irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação, 

apresentando alterações no radical ou nas terminações. 

 

 Acompanhe abaixo uma lista com os principais verbos irregulares:  

Dizer 

Presente do 

indicativo 

Digo, dizes, diz, dizemos, dizeis, dizem 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

Disse, disseste, disse etc. 

Futuro do presente 

do indicativo 

Direi, dirás, dirá etc. 

Fazer 

Presente do 

indicativo 

Faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

Fiz, fizeste, fez, fizemos, fizestes, fizeram 

 

 

IR  

Futuro do presente 

do indicativo 

. 

Farei, farás, fará, etc 

Presente do 

indicativo 

Vou, vais, vai, vamos, ides, vão 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

Fui, foste, foi, fomos, fostes, foram 

Futuro do presente 

do indicativo 

Irei, irás, irá, iremos, ireis, irão 

Futuro do 

subjuntivo 

For, fores, for, formos, fordes, forem 
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Querer 

Presente do 

indicativo 

Quero, queres, quer, queremos, quereis, querem 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

Quis, quiseste, quis, quisemos etc. 

Presente do 

subjuntivo 

Queira, queiras, queira, queiramos, queirais, queiram 

 

 

Ver 

Presente do 

indicativo 

Vejo, vês, vê, vemos, vedes, veem 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

Vi, viste, viu, vimos, vistes, viram 

Futuro do presente 

do indicativo 

Verei, verás, verá etc. 

Futuro do 

subjuntivo 

Vir, vires, vir, virmos, virdes, virem 

 

 

 

Vir  

Presente do 

indicativo 

Venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

Vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram 

Futuro do presente 

do indicativo 

Virei, virás, virá etc. 

Futuro do 

subjuntivo 

Vier, vieres, viermos, vierdes, vierem 
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TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

 

1.Classifique os verbos a seguir em REGULAR ( RADICAL FIXO ) ou IRREGULAR. 

 

a)beber __________________ eu bebo, tu bebes, ele bebe 

b)entender  _______________  eu entendo, tu entendes, ele entende 

c)dar ____________________ eu dou,tu das, ele dá 

d)querer __________________ eu quero, tu queres, ele quer 

e)cantar __________________  eu canto, tu cantas, ele canta 

f)caber __________________  eu caibo, tu cabes, ele cabe 

g)trazer ___________________ eu trago, tu trazes, ele traz 

h)lavar ___________________ eu lavo, tu lavas ele lava 

i)partir ___________________ eu parto, tu partes ele parte 

 

2.Organize os verbos destacados do trecho a seguir, na tabela abaixo.  

―Na primeira esquina ele disse num repente que precisava ir embora, lembrou que ela só 

deveria abrir o papel às oito horas em ponto e que nesta precisa hora ele estaria com o 

pensamento concentrado nela, pensando só nela. Passou a mão no seu rosto macio, 

aproximou-se e devolveu o beijo na face, desaparecendo em meio ao fervilhar de 

gente.‖ (Josué Guimarães. É tarde para saber.) 

 

REGULAR 

 

IRREGULAR 
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UNIDADE 14 

MODO SUBJUNTIVO 

 

O modo subjuntivo também pode ser regular e irregular. 

O subjuntivo indica um fato incerto, duvidoso, uma possibilidade. 

Modo subjuntivo regular 
 

Presente 

 

Pretérito imperfeito do modo subjuntivo 
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Futuro do modo subjuntivo 

 

 

Modo subjuntivo 

irregular

 
 

Pretérito imperfeito 
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Futuro do subjuntivo 

 

 

             TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

                                                   

O lobo e a ovelha 

 

Um lobo, muito ferido devido às várias mordidas de cachorros, descansava doente e 

bastante alquebrado em sua toca. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que 

passava ali perto, e pediu-lhe para trazer um pouco da água de um riacho que corria ao 

lado dela. 

 

Assim, falou o lobo: ―Se você me trouxer água, eu ficarei em condições de conseguir 

meu próprio alimento.‖ ―Claro!‖, respondeu a ovelha. ―Se eu levar água para você, sem 

dúvida eu serei esse alimento‖. 

Esopo. Disponível em: www.cantinhodasfabulas.vilabol.uol.com.br 

 

1. O tom subjuntivo compõe a frase: 

 

a) ―Um lobo, muito ferido devido às várias mordidas de cachorros […]‖ 

b) ―Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto […]‖ 

c) ―Se você me trouxer água […]‖ 

d) ―Claro!’, respondeu a ovelha.‖ 
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2.  No contexto da fábula, o subjuntivo exprime: 

a) um conselho 

b) um desejo 

c) uma ordem 

d) um fato hipotético 

 

3.O verbo destacado foi flexionado no modo subjuntivo em: 

 

a) Espero que você volte logo do riacho. 

b) O lobo tentou enganar a ovelha. 

c) Traga um pouco de água para mim. 

d) Naquele momento, o lobo estava bastante debilitado. 

  

4.No último período do texto, registra-se a presença dos modos: 

a) subjuntivo e imperativo afirmativo. 

b) indicativo e imperativo negativo. 

c) subjuntivo e indicativo. 

d) imperativo afirmativo e indicativo. 

 

5.Flexione o verbo ―cair‖ no futuro do subjuntivo, a fim de completar esta oração: 

Que a ovelha não ________________ na conversa do lobo. 
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UNIDADE 15 

TÉCNICA DE REDAÇÃO  

NARRAÇÃO é fazer um relato de determinada sequência de acontecimentos, 

reais ou inventados. 

A narração refere-se a um tipo de texto escrito onde se conta uma história envolvendo 

personagens que, diante de determinados acontecimentos, agem, reagem, pensam, 

falam, sentem. 

Devemos ressaltar que, ―por trás ―e uma narração, sempre há ideias que dão o sentido 

da história. Esse sentido é o tema. Em outras palavras, diríamos que a sequência de 

acontecimentos de acontecimentos de uma narração precisa ter um significado. 

 

ELEMENTOS DE UMA NARRAÇÃO 

Em geral, uma narração apresenta os seguintes elementos: 

● O acontecimento – Os fatos narrados vão formar o enredo, que é o que dá 

sustentação à narrativa; 

● A personagem ou personagens – Os personagens que vivem o conflito, são o 

protagonista e o antagonista. Numa linguagem bem popular, o protagonista é o 

―mocinho‖ e o antagonista é o ―bandido‖, o vilão. 

● O modo e o lugar– O modo é como se dá o fato e o lugar é onde os fatos acontecem. 

● O motivo – É a causa do acontecimento. 

Escrever uma história não é reproduzir uma sequência de ações de modo exaustivo. 

Uma boa história apresenta apenas aquilo que interessa. 

Numa narração, todos os acontecimentos devem ser selecionados, de maneira que 

formem uma unidade. Nenhuma ação deve ser supérflua, todos os fatos precisam 

contribuir juntamente para o sentido do texto. 

 

TIPOS DE NARRADOR 

Na narração, a história pode ser contada segundo ponto de vista ou foco narrativo 

escolhido pelo autor. O narrador relata os fatos na primeira ou na terceira pessoa do 

singular. 

● NARRADOR EM 1ª PESSOA :Como este narrador é uma das personagens ( que 

damos o nome de narrador – personagem ) da história, ele tem acesso apenas aos 

acontecimentos que presencia ou às notícias que recebe sobre eles. Assim, nada pode 

dizer com certeza acerca dos pensamentos e sentimentos das outras personagens. O 
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narrador – personagem pode desempenhar ou não papel no desenrolar dos 

acontecimentos, girando tudo em torno dele. 

●  NARRADOR EM TERCEIRA PESSOA : Ao contrário do anterior, este narrador 

tem total acesso a todas as cenas, espaços e consciências das personagens. Damos o 

nome de narrador observador ou narrador onisciente, ele fica fora dos 

acontecimentos, não se inclui na história, isto é, não participa da história, permanece 

como mero observador dos fatos. 

 

A FALA DAS PARSONAGENS: DISCURSO 

DIRETO E DISCURSO INDIRETO 

 

DISCURSO DIRETO 

 

O narrador pode contar a história de várias formas. Se ele colocar na narração a fala da 

personagem sem nenhuma alteração, ou seja, reproduzir fielmente a fala da personagem, 

ocorre o discurso direto. 

EX.      Virando-se para o motorista, ele perguntou: 

            _ Quanto é? 

            O motorista verificou o taxímetro e disse: 

           _ Dez Reais e cinco centavos. 

           O menino lhe estendeu a nota de vinte Reais, dizendo: 

          _ Me dê o troco de oito reais. 

Você observou que, no discurso direto, antes da fala personagem, há verbos que 

introduzem essa fala, OS VERBOS DE  ELOCUÇÃO  (  falar, dizer, perguntar, 

indagar, responder, etc.), e depois há um travessão. 

Esses verbos podem ser colocados também depois da fala da personagem, ou, ainda, no 

meio. Há  casos em que os verbos não aparecem; e o diálogo dos personagens é 

marcado apenas pelo travessão ou pelos dois pontos e travessão. 
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DISCURSO INDIRETO  

Às vezes o narrador conta com suas palavras o que foi dito pela personagem. Ocorre 

então o discurso indireto.  

EX. Jorge Luís perguntou à secretaria se havia algumas vagas na empresa, na área 

de computação. Ele disse que era recém-formado, mas já fizera vários estágios em 

firmas da capital. 

Mostrando-se simpática, a moça solicitou o seu currículo, entregando-lhe uma 

ficha para ser preenchida e marcou para ele uma entrevista com o diretor para o 

dia seguinte, às 10 horas. 

Você percebeu que, no discurso indireto, os verbos são usados na terceira pessoa(ele, 

entregou perguntou, solicitou, marcou), pois o narrador reproduz as falas dos 

personagens com suas próprias palavras. 

Se esse trecho fosse escrito em discurso direto, ficaria assim: 

Jorge Luís perguntou à secretária: 

_ Há vaga na empresa, na área de computação? Eu sou recém-formado, mas já fiz 

vários estágios em firmas da capital. 

A moça, com simpatia, pediu-lhe: 

_ Traga o seu currículo e preencha esta ficha. Você pode voltar amanhã para uma 

entrevista com o nosso diretor, às 10 horas. 

 

 

            TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

Leia o texto: 

O verde 
(Inácio de Loyola Brandão) 

Estranha é a cabeça das pessoas. 

Uma vez, em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na 

época da floração, ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar-comum, ficava 

sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores; esquecíamos o cinza que nos envolvia e 

vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos desta cidade. 

Percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Secava lentamente, até que 

amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ela renascerá, comentávamos no bar ou na 

padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore, e o técnico 

concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore 

um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia-idade que 

todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até 

ela, indagamos, e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados: 

— Matei mesmo essa maldita árvore. 

— Por quê?  
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— Porque na época da flor ela sujava minha calçada, eu vivia varrendo essas flores 

desgraçadas. 

 

1) Por que, no começo do texto, o narrador afirma que "Estranha é a cabeça das 

pessoas."? 

 

2) Observe a frase: "Na época da floração, ela enchia a calçada de cores." (2º 

parágrafo). 

a) Qual é a época da floração? 

b) O que significa a expressão "enchia a calçada de cores"? 

 

3) Identifique, no texto , os elementos da narrativa abaixo: 

a) Narrador: 

b) Espaço: 

c) Enredo: 

d) Clímax: 

e) Desfecho: 

 

4) Observe: 

Ela insistiu: 

- Me dá esse papel aí. 

 

Na transposição da fala da personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é: 

 

a) Ela insistiu que desse aquele papel aí. 

b) Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. 

c) Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. 

d) Ela insistiu por que lhe desse este papel aí. 

e) Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. 

 


