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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
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 
SUJEITO INDETERMINADO  

ORAÇÃO SEM SUJEITO  

VERBO IMPESSOAL 
 

 

 

 

 
 

SUJEITO INDETERMINADO 
 

 

Observe a fala do jovem que segura a pasta. Você consegue identificar o sujeito?  

Se você tentou identificar e não conseguiu, é porque o sujeito não está na oração. 

O emissor disse que disseram que você. . . . . O emissor pode não querer identificar 

quem falou ou ele não sabe quem falou e pode até ser que esse sujeito não possa ser 

identificado por algum motivo. Quando isso acontece dentro de uma oração ( que pode 

ser um diálogo ), o sujeito é chamado de indeterminado. 

 

 

 



Podemos concluir que: 

 

Sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração nem pode ser 

identificado, ou por não se querer ou por desconhecer quem praticou a ação. 

 

 

Na língua portuguesa, indetermina-se o sujeito de duas formas: 

Ex.              Dizem que o mundo vai acabar. 

Estão dizendo que o mundo vai acabar. 

DIZEM – verbo na 3ª pessoa do plural                  ESTÃO DIZENDO – locução verbal 

na 3ª p. plural 

                                                                                         ↓ 

                                                                              Verbo auxiliar flexionado 

● Empregando-se o pronome se junto com verbos intransitivos, transitivos indiretos e 

de ligação na 3ª pessoa do singular. 

 

Estuda-se muito nesta escola. ( Verbo intransitivo ) 

Precisa-se de serventes. ( verbo transitivo indireto ) 

Era-se feliz naqueles tempos. ( verbo de ligação ) 

 

 

O pronome se, nesse caso, recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. 

Atenção: Para você não errar basta prestar atenção no verbo que acompanha o pronome 

se. 

Veja:      Alugam-se casas.        ( o verbo concorda com o sujeito ) 

Alugam-se o quê?  Resposta: casas (sujeito) 

O verbo está no plural e temos também o pronome se. 

 Agora,se você tiver o nome no plural, precedido de uma preposição, não pode ser 

sujeito e por isso o verbo fica no singular. 

Veja:                  Precisa-se de empregados.                        

  Verbo na 3ª pes-                              

soa do singular mais           preposição      nome no plural 

pronome “se”. 



   

Exemplos:      Precisa-se de professores.            Fazem-se chaves. 

                        Vendem-se apartamentos.            Acredita-se na vitória dos jogadores. 

 

Não confunda sujeito desinencial com sujeito indeterminado. 

É possível determinar o sujeito desinencial através da desinência do verbo e o sujeito 

indeterminado aparece na 3ª pessoa do plural ou na 3ª pessoa do singular, seguido do 

índice de indeterminação e não conseguimos identificá-lo. 

 

ORAÇÃO SEM SUJEITO 

 

Observe: 

Choveu bastante na região da chácara. 

Faz vinte anos que plantamos esta árvore. 

Estava muito frio! 

Havia muitas árvores na chácara. 

                    Todas essas orações foram construídas apenas de predicado e com verbos 

impessoais, que não admitem sujeito. Por isso, elas não apresentam sujeito. A esse tipo 

de oração damos o nome de oração sem sujeito. 

Oração sem sujeito é aquela em que a declaração expressa pelo predicado não é 

atribuída a nenhum ser. Nesse tipo de oração, o verbo é impessoal. 

 

 

 

VERBOS IMPESSOAIS 

Os verbos impessoais, como não têm sujeito, são sempre usados na 3ª pessoa do 

singular. 

OS PRINCIPAIS SÃO:  

● Os que indicam FENÔMENO DA NATUREZA: chover, nevar, trovejar, 

relampejar, anoitecer, fazer ( frio, calor ), entardecer, etc. 

● Verbo HAVER com sentido de “ existir “ .  

Ex. Havia crianças na praça inteira. 

          ↓ 

Existiam crianças na praça inteira. 



● Os verbos fazer, haver e ir,quando indicam tempo decorrido: 

Faz dois anos que não a vejo. 

Há dias não o vejo. 

Vai para uma semana que trouxemos este gato para casa. 

● O verbo SER quando indica tempo: 

Já era quase noite quando chegaram ao sobrado. 

Obs. 

O verbo ser, quando empregado como impessoal (sem sujeito) na indicação de hora, 

concorda com numeral mais próximo.  

Ex.       É uma hora da madrugada. 

São três horas da madrugada. 

Os verbos impessoais sempre aparecem na forma de 3ª pessoa do singular. 

Desconhecendo-se a natureza impessoal dos verbos haver e fazer, é comum 

aparecerem erradamente na 3ª pessoa do plural, quando seguidos de substantivos no 

plural. Isso acontece, quando o falante toma tais plurais como sujeito, quando, na 

realidade não são :verbo impessoal não tem sujeito. 

CERTO ERRADO 

Haverá prêmios. 

Faz quinze dias. 

Pode haver enganos. 

Haverão prêmios 

Fazem quinze dias. 

Podem haver enganos. 

 

VERBO HAVER           X           VERBO EXISTIR 

Quando trocamos o verbo haver, que é impessoal, pelo verbo existir, que é pessoal, 

encontramos uma diferença de tipo de sujeito. 

OBS. 

Há bons livros na biblioteca. 

              Aqui temos uma oração sem sujeito.  

                                                            Somente predicado. 

Existem bons livros na biblioteca. 

                                                        Sujeito: bons livros 

                                                        Predicado: existem na biblioteca 

A razão de ter sujeito e predicado é que o verbo existir é pessoal. 

 

Tome cuidado com o sentido figurado das palavras na oração. 



OBS. Choveu papel na avenida Rio Branco. 

Na oração, papel picado é usado em sentido figurado, portanto é sujeito da oração. 

É fácil entender. Você ouviu dizer que choveu papel, beijos e que inundou a cidade? 

Claro que não!  

O verbo HAVER da oração não é impessoal, pois “ papel picado” não é fenômeno da 

natureza e sim um acontecimento. 

Quando em uma oração não aparecer sujeito, isto é, for desinencial, 

indeterminado ou oração sem sujeito, teremos na oração somente predicado. 

 

 

                                  ATENÇÃO 

“A oração sem sujeito também pode ser encontrada em alguma gramática como sujeito 

inexistente.” 

 

TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1. Assinale as alternativas que apresentam verbos impessoais. 

(     ) Tem nevado muito ultimamente. 

(     ) Há meses que não há boas notícias nos jornais. 

(     ) Faz oito anos que mudamos para o Butantã. 

(     ) 0 Garoou muito pela manhã. 

(     ) Anoiteceu rapidamente. 

2. Coloque nos parênteses:  

( I ) para sujeito indeterminado                   ( OSS ) para oração sem sujeito 

 

(     ) Assaltaram muitas casas nesse final de semana. 

(     ) Está escurecendo tarde. 

(     ) Dormia-se bem naquela rede macia. 

(     ) Havia muita gente na festa. 

 (     ) Na prova, havia muitas questões difíceis 

(     ) Acredita-se na existência de seres extraterrenos. 

(     ) Anoiteceu. 

(     ) Telefonaram para você. 

(     ) Nesta casa, come-se bem. 

(     ) Faz dez anos que não venho aqui. 

 



3.  (CESCEM–SP) Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. Hoje, só ___ ervas daninhas. 

(a) fazem, havia, existe 

(b) fazem, havia, existe 

(c) fazem, haviam, existem 

(d) faz, havia, existem 

(e) faz, havia, existe 

 

4.  Preencha adequadamente os espaços com os verbos ou locuções verbais dos 

parênteses. 

a) ________ dias muito frios nesta época do ano. (fazer) 

      b) ________ muitos anos que D. Carlota morreu. ( fazer) 

c) É melhor levar mais cobertores, ___________ noites muito frias.( pode – fazer ). 

      d)    __________ três dias que os alunos  ____________ as provas, mas ainda não 

saíram os resultados. ( ir - fazer) ( fazer) 

      e)     As costureiras  ____________ os vestidos para o casamento. ( ir – fazer) 

      f)    ___________ dois anos que eles se casaram.( fazer) 

     g) Todos ___________ loucuras de vez em quando.( fazer) 
 

 

UNIDADE 2 

 VERBO INTRANSITIVO / VERBO 

TRANSITIVO/ VERBO TRANSITIVO 

DIRETO E     INDIRETO 

 

 

 

VERBO INTRANSITIVO 

 

Há verbos cujos sentidos não dependem de complementos, pois eles já contêm em si 

mesmos uma ideia, uma ação. Esses verbos apresentam, portanto, predicação completa 

e classificam-se como verbos intransitivos.  



Veja os exemplos: 

Nossas encomendas chegaram. 

As plantas morreram. 

Os peixes nadam. 

Em agosto, as cerejeiras florescem. 

Observe que, para a compreensão da informação sobre o sujeito das orações acima, não 

necessitamos de outros complementos além do verbo. Isso é possível porque os verbos 

destacados apresentam ideia de ação completa. 

 

 

 

   VERBO TRANSITIVO   

 

Verbos Transitivos: Exigem complemento (objetos) para que tenham sentido completo.  

Podem ser: 

1. VERBO TRANSITIVO  DIRETO 

Não possuem sentido completo, logo precisam de um complemento (objeto). Esses 

complementos (sem preposição), são chamados de objetos diretos. 

Ex.: Maria comprou um livro. 

"Um livro" é o complemento exigido pelo verbo. Ele não está acompanhado de 

preposição. "Um livro" é o objeto direto. Note que se disséssemos: "Maria comprou." a 

frase estaria incompleta, pois quem compra, compra alguma coisa. O verbo comprar é 

transitivo direto. 

2.  VERBO TRANSITIVO  INDIRETO 

Também não possuem sentido completo, logo precisam de um complemento, só que 

desta vez este complemento é acompanhado de uma preposição. São chamados de 

objetos indiretos. 

Ex. Gosto de filmes. 

"De filmes" é o complemento exigido pelo verbo gostar, e ele está acompanhado por 

uma preposição (de). Este complemento é chamado de objeto indireto. O verbo gostar é 

transitivo indireto. 

 

http://www.infoescola.com/portugues/preposicao/
http://www.infoescola.com/portugues/predicacao-verbal-2/
http://www.infoescola.com/portugues/predicacao-verbal-2/
http://www.infoescola.com/portugues/predicacao-verbal-2/
http://www.infoescola.com/portugues/predicacao-verbal-2/


3. VERBO TRANSITIVOS  DIRETOS E INDIRETOS 

Exigem 2 complementos. Um com preposição, e outro sem. 

Ex. O garoto ofereceu um livro ao colega. 

O verbo oferecer é transitivo direto e indireto. Quem oferece, oferece alguma coisa a 

alguém. 

Ofereceu alguma coisa = Um brinquedo (sem preposição). 

Ofereceu para alguém = ao colega (com preposição). 

ao = combinação da preposição a com o artigo definido o. 

 

TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 
 

1. Assinale as orações em que os verbos são INTRANSITIVOS. 

      (     ) Lampião morreu. 

       (     ) Quero almoçar. 

       (     ) Lígia almoçou. 

       (     ) Pode haver muitos ratos. 

2. Classifique os verbos empregando os seguintes códigos: 

a. intransitivo 

b. transitivo direto 

c. transitivo indireto 

d. transitivo direto e indireto 

 

       (   ) As crianças gostam de sorvete. 

       (   ) Denise envia muitos recados. 

       (   ) O papa morreu. 

       (   ) Paulo escreveu uma carta para seu pai. 

       (   ) Eles creem em você. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 3 

VERBO DE LIGAÇÃO  

 PREDICATIVO DO SUJEITO  

 

  

 VERBO DE LIGAÇÃO 

 Cada verbo de ligação representa certo período de tempo, representando características 

que podem ser duradouras ou momentâneas: 

 Ser: É o verbo de ligação que apresenta característica mais duradoura, pode ser 

usado para estabelecer características permanentes, desde a criação do ser ou objeto, 

ou características que estão presentes há alguns meses, dependendo do contexto. 

Pode também dar uma característica comum a todos seres ou objetos daquela 

espécie. 

Ele é brasileiro 

Desde então elas são alegres. 

Um dia eu serei famoso. 

Era uma vez uma princesa... 

Que tudo a partir daqui seja bom. 

 Estar: É o verbo de ligação que apresenta características momentâneas (às vezes 

estas características podem ter o significado de tender a ser duradouras, a partir 

do tempo do enunciado, nesses casos o verbo estar pode ser substituído 

por ser). 

 

 



Desde então elas estão alegres. 

Um dia eu estarei famoso. 

Pensei se isso estará bom. 

Amanhã estarei em casa. 

Estamos no mês de maio. 

 Permanecer: É o verbo de ligação que apresenta características que 

surgiram no passado (próximo ou não) e que duram até o tempo do 

enunciado, tem sentido descontinuar. 

Elas permaneceram calmas durante o ensaio. 

Ele permanece famoso. 

Amanhã permanecerei em casa. 

Tudo permaneceu tranquilo. 

Pensei se isso permanecerá bom a partir de então. 

 Ficar: É o verbo de ligação que apresenta características que de repente 

surgiram. É o que possui característica mais momentânea de todos. 

 

Fiquei bravo quando descobri tudo. 

Amanhã ficarei em casa. 

Ficarei famoso um dia. 

Ficamos com muito frio naquele inverno. 

Depois do julgamento ele ficará preso. 

Tornar-se, Transformar-se ou Virar: Iguais ao verbo ficar, porém a 

característica é duradoura. 

Ele tornou-se rico. 

Viramos pais. 

Tornar-me-ei um vencedor. 

Talvez tu virarás o diretor da empresa. 

A menina Helen tornava-se uma mulher. 

 

 

 

 

 



PREDICATIVO DO SUJEITO 

 

É o termo que atribui características ao sujeito por meio de um 

verbo. Todo predicado construído com verbo de ligação necessita 

de predicativo do sujeito. Pode ser representado por: 

a) Adjetivo ou locução adjetiva: 

Por Exemplo: 

O seu telefonema foi especial. (especial = adjetivo) 

Este bolo está sem sabor. (sem sabor = locução adjetiva) 

b) Substantivo ou palavra substantivada: 

Por Exemplo: 

Esta figura parece um peixe. (peixe = substantivo) 

Amar é um eterno recomeçar. (recomeçar  = verbo substantivado) 

c) Pronome Substantivo: 

Por exemplo: 

Meu boletim não é esse. (esse = pronome substantivo) 

d) Numeral: 

Por exemplo: 

Nós somos dez ao todo. (dez = numeral) 

 

   TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

1. Circule o verbo de ligação e sublinhe o predicativo do sujeito. 

 

a. O vaso está quebrado. 

b. Depois do acidente, ele ficou transtornado. 

c. A lua é a minha inspiração. 

d. Ela parece uma flor. 

 

 



UNIDADE 4 

COMPLEMENTO VERBAL 

 

 

COMPLEMENTO VERBAL 

Os complementos verbais podem ser:  

1. OBJETO DIRETO (completa os verbos transitivos diretos) 

 

Ex: “A mãe queria imediatamente seu filho.” 

No exemplo acima, chamamos o complemento “seu filho” de Objeto Direto, porque não 

vem acompanhado de preposição. 

(“Quem quer, quer algo”) Este “algo” é o complemento do verbo querer. Neste caso: 

“queria seu filho”. 

2. OBJETO INDIRETO (completa os verbos transitivos indiretos) 

Ex: “A cozinheira precisava de ajuda.” 

No exemplo acima, chamamos o complemento “ajuda” de Objeto Indireto, porque vem 

acompanhado de preposição (de). 

(“Quem precisa, precisa de algo”) Este “algo” é o complemento do verbo precisar. 

Neste caso: “precisava de ajuda”. 

3. OBJETO DIRETO E INDIRETO  

 

      Por vezes, o verbo pede mais de um complemento. Nesses casos, ele é chamado 

de transitivo direto e indireto. 

Exemplo: 

Ofereceram esmola ao mendigo. 

Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Assim "esmola" é objeto direto e "ao 

mendigo" é objeto indireto. 

 

 

http://www.infoescola.com/portugues/complemento-verbal/
https://www.todamateria.com.br/objeto-direto-e-indireto/


4.  PREDICATIVO DO OBJETO 

 

 

O predicativo do objeto é o termo da oração que complementa e caracteriza o objeto 

direto, atribuindo-lhe uma qualidade. Embora mais raro, pode caracterizar também o 

objeto indireto.  

O predicativo do objeto é um dos termos integrantes da oração. Aparece apenas em 

predicado verbo-nominal, atuando como núcleo da parte nominal do predicado verbo-

nominal. 

Exemplos de predicativo do objeto direto 

 Nós consideramos esta funcionária dispensável. 

 Ontem vi minha vizinha muito preocupada. 

 
 

TESTE SEU CONHECIMENTO 

 

1. Observe as palavras destacadas e escreva OD para objeto direto e OI para objeto 

indireto. 

 

       a)Duvido destas coisas.__________________________ 

       b)Conheço estas coisas.__________________________ 

        c)Bebo todo o vinho._____________________________ 

 

2. Observe as palavras destacadas e escreva OD para OBJETO DIRETO e OI para 

OBJETO INDIRETO. 

         (     ) Duvido destas coisas. 

         (     ) Conheço estas coisas. 

         (     ) Bebo todo o vinho. 

         (     ) Gostou de tudo aquilo? 

        (     ) Trouxe flores para a avó. 

        (     ) A aluna não entendeu o exercício. 

 



3. E. S. Propaganda e marketing) “Sorvete Kibon decora sua cozinha. E dá nome 

às latas”.   

         Os termos destacados são, respectivamente: 

( ) sujeito, objeto direto, objeto indireto 

( ) objeto direto, sujeito, objeto indireto 

( ) sujeito, objeto indireto, objeto direto 

( ) sujeito, sujeito, objeto indireto 

( ) objeto direto, sujeito, objeto direto 

4.  (Conpass) Identifique nas frases a seguir a que apresenta predicativo do objeto: 

( ) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

( ) Cansados, os viajantes chegaram ao destino. 

 ( ) Os náufragos, desesperados, esperavam por socorro. 

 ( ) São inadmissíveis atitudes como estas. 

 ( ) O herói achou desprezível o motivo. 

5. Escreva entre parênteses: 

(S) PARA PREDICATIVO DO SUJEITO 

(0) PARA PREDICATIVO DO OBJETO 

(   )Ana e Pedro assistiram alegres ao show.  

(   )Consideram o ministro um excelente profissional. 

(    )Eu fiquei satisfeito com as brincadeiras. 

(    )O verão será rigoroso. 

(    )Encontramos Maria desacordada. 

(    )A lei foi considerada satisfatória. 

(    )Consideraram a lei satisfatória. 

(   )Vocês nem parecem brasileiros. 

(   )O meu verso é excelente. 

 

6.Destaque o predicativo do objeto das orações seguintes. 

a)O BOP levava o homem preso. 

b)Deixaram os documentos rasgados. 

c)Acho sua atitude imperdoável. 

 



UNIDADE 5 

APOSTO  

VOCATIVO  

ADJUNTO ADNOMINAL 

 

 

 

APOSTO 

      

A principal finalidade de um aposto em uma frase, é a explicação que ele dá sobre 

determinado termo. Do ponto de vista sintático, ele é um acessório dentro de uma 

oração. 

       Aposto é um termo ou expressão de função esclarecedora ou para resumir. 

O aposto sempre está associado a um nome ou pronome, ou a um termo que seja 

equivalente a estes. Tem a função de explicar, esclarecer, identificar ou apreciar esse 

termo. Ele retoma um termo da oração com o intuito de explicá-lo. Pode se referir a 

substantivos, termos nominais ou a uma oração inteira. 

Ex: Acabo de ler um livro de Mário Quintana, famoso escritor brasileiro.(Famoso 

escritor brasileiro cumpre o papel de aposto, pois é um esclarecimento sobre o autor.) 

 

Ex: Marcela, única irmã de mamãe, morreu cedo.  

                                    ↓              

                              Aposto 

http://escritores-brasileiros.info/


 

VOCATIVO 

    A função do vocativo é basicamente ser um termo independente que chama por 

alguém; seja para invocar, clamar, recorrer, alertar pedir ou interpelar um ouvinte real 

ou imaginário. 

Ex: Laura, dê-me um beijo. 

Ex: Filho, não se esqueça de me ligar! 

 

   ADJUNTO ADNOMINAL 

 

 

 Adjunto adnominal é o termo considerado acessório dentro da oração, 

pois a sua função não é essencial para o entendimento da frase. Esse termo 

tem a qualidade de caracterizar ou determinar um substantivo.  

O adjunto adnominal pode ser representado por: adjetivos, locuções adjetivas, 

pronomes adjetivos, numerais adjetivos e artigos. 

Exemplos de adjuntos adnominais representados por: 

ADJETIVO - Adoro música agitada 

 LOCUÇÃOADJETIVA  -  Noites de verão são deliciosas  

 PRONOME DJETIVO - Meu carro está muito longe  

 NUMERAIS ADJETIVO - Vinte candidatos foram selecionados.  

 ARTIGO -O aluno passou no teste. 

 



 

                TESTE SEU CONHECIMENTO 

 

1. Marque com X a função sintática do termo destacado. 

 

a) O maior rio do Brasil é o Amazonas. 

          (   ) aposto     (   ) vocativo     (   ) sujeito 

 

b) Montanha, o cachorro do vizinho,  é bravo. 

         (   ) aposto     (   ) vocativo     (   ) sujeito 

 

c) Pai, vou sair. 

          (   ) aposto     (   ) vocativo     (   ) sujeito 

 

d) Aquele lugar, a sala de televisão,é aconchegante. 

           (   ) aposto     (   ) vocativo     (   ) sujeito 

 

2. Das orações abaixo, destaque os apostos. 

a)Amanhã, sábado, não haverá aula. 

b)Desejo uma coisa: a tua felicidade. 

c)Matias, cônego honorário, estava compondo 

3. Sublinhe os vocativos das orações abaixo:  

a)Sente-se aqui, Agripino. 

b)Guarda, fui assaltada. 

c)Garçom, traga-me a conta, por favor. 

4.Analise as sentenças abaixo e marque com (A) a frase que possui um predicativo e 

com (B) a frase que apresenta um adjunto adnominal. 

(A) Predicativo 

(B) Adjunto adnominal 

(    )O garoto parecia assustado. 

(    )O garoto assustado deixou o colégio.   

(    ) Márcia continua aflita.  

(    ) Os alunos aflitos terminaram o simulado.  

(    )O filho assustado abraçou a mãe.  

 

 



5- Nas frases a seguir, sublinhe os apostos e os vocativos. 

a) Meu velho amigo, não há mais nada que se possa dizer. 

b) Você, meu velho amigo, não tem nada para me dizer? 

c) Ó meus sonhos, aonde fostes? 

d) Uma casa na encosta da montanha, meu maior sonho, evaporou-se com o 

confisco da poupança. 

e) Não há mais nada a fazer, minha querida. 

f) Tu, que não sabes o que fazes, diz-me: há lei nesta terra? 

g) Um dia, meu bem, não haverá miséria. 

h) Ele não deseja muita coisa: um emprego, uma casinha, uns trocados para uma 

viagem de vez em quando. 

      i)Minha mãe, como te amo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 6 

TÉCNICA DE REDAÇÃO ( DESCRIÇÃO 

OBJETIVA E DESCRIÇÃO SUBJETIVA ) 

 

 

 

Descrição  

A descrição é a representação das características de determinada pessoa, objeto, 

ambiente ou cena. Por meio dessas características individuais fazemos um “retrato” , 

escrito ou oral, do que vemos ou imaginamos. 

Nesse caso, podemos usar linguagens diferentes, criando uma descrição objetiva ou 

subjetiva. 

 

DESCRIÇÃO OBJETIVA 

 

A descrição objetiva é aquela apresenta o objeto de forma concreta, buscando maior 

proximidade com a realidade, deixando de lado as impressões do observador. Apresenta 

características como: forma, tamanho, peso, cor, espessura, volume, etc.  

A descrição objetiva preocupa-se com a exatidão dos detalhes e com a precisão dos 

vocábulos. 

 

Exemplo: 

 

“Mônica tem 1,65 de altura e 50 kg. Branca, olhos claros, cabelos castanhos, 

compridos e lisos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO SUBJETIVA 
 

Na descrição subjetiva o objeto é transfigurado conforme a sensibilidade do 

observador, ou seja, o objeto é descrito da forma como ele é visto e sentido. O 

observador transmite para a descrição a sua emoção em relação ao objeto.  

Não há preocupação com a exatidão dos detalhes do objeto descrito, o importante é 

transmitir a impressão que o objeto causa ao observador. 

 

Exemplo: 

“O sujeitão, que parecia um carro de boi cruzando com trem de ferro, já entrou 

soltando fogo pela folga do dente de ouro.”  

(José Cândido de Carvalho) 

 

Fonte: http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-

escolares/portugues/descricao/descricao-objetiva-e-subjetiva.html#ixzz3LUqeQNvA 

 

 

           TESTE SEU CONHECIMENTO 

 

1. Descreva, objetivamente, com, no mínimo, duas linhas: 

a. Você ( fisicamente ) 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

b. Os estudos de Português. 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

2. Descreva, subjetivamente, com, no mínimo, duas linhas. 

a. Seu melhor amigo. 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

b. Um guarda-chuva. 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/portugues/descricao/descricao-objetiva-e-subjetiva.html#ixzz3LUqeQNvA
http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/portugues/descricao/descricao-objetiva-e-subjetiva.html#ixzz3LUqeQNvA


 

UNIDADE 7 

REGRAS DE ACENTUAÇÃO 

GRÁFICA 

 

    

 

              ALGUMAS REGRAS DE ACENTUAÇÃO GRÁFIACAS 

 

 

 

 

 SÃO ACENTUADOS OS MONOSSÍLABOS TÔNICOS  

TERMINADOS EM : 

 

 -a, -e, -o, seguidos, ou não, de s: 

Exemplos: há, pá, pás, má, más, gás, pé, pés, dê, dês, mês, três, crê, só, nó, nós, pôs, 

etc 

 

 

 



PALAVRAS PAROXÍTONAS DEVEM SER ACENTUADAS 

QUANDO: 

a) Acentuam-se as vogais 'a' , 'e', 'o' das sílabas tônicas das palavras 

paroxítonas terminadas em -l, -n, -r, -x e -ps. 

Com acento agudo se as vogais forem abertas: 

açúcar (açúcares), afável, amável, Aníbal,  cadáver (cadáveres), córtex (córtices), dócil 

(dóceis), éter, Félix, fóssil (fósseis), hífen, ímpar (ímpares), réptil (répteis),, éden 

(édens), líquen (líquenes), lúmen (lúmenes), bíceps (forma única), fórceps (forma única) 

etc. 

 

Com circunflexo se as vogais forem fechadas: 

aljôfar (aljôfares), âmbar (âmbares), câncer, cônsul (cônsules), fênix, pênsil (pênseis), 

plâncton (plânctons), têxtil (têxteis), vômer etc. 

  

b) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em -ã(s), -ão(s), -ei(s), -i(s), -um(s), -

uns(s) ou -us(s): 

álbum (álbuns), acórdão(s), beribéri, bílis (sing. e pl.), íris (sing. e pl.), fórum (fóruns), 

húmus (sing. e pl.), júri (júris), lápis, miosótis, oásis (sing. e pl.), órfã(s), órfão(s), 

órgão(s), sótão(s), jóquei(s), amáveis, fáceis, fósseis, vírus (sing. e pl.) etc. 

 

c) Acentuam-se o i e u que formam sequência com outra vogal, mas que não 

formam ditongos com ela: 

 aí, balaústre, cafeína, contraí-la, egoísta, faísca, heroína, juízo, Luís, país, saía, saída, 

saúde, traíra, viúva etc. 

 

d) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos (crescentes ou 

decrescentes). 

Acento agudo: 

Se a sílaba tônica possui vogal aberta: 

 áurea, áureo, calúnia, espécie, búzio, mágoa, míngua, ágeis, férteis, fósseis, imóveis, 

jóqueis, pudésseis, quisésseis, tríduo, tínheis, úteis, variáveis etc. 

 

Acento circunflexo: 

Se a sílaba tônica possui vogal fechada: 

 tênue, escrevêsseis, fôsseis, pôneis etc. 

 

 

 

 

 

 

 



OXÍTONAS 
 

1.Recebem acento agudo ou circunflexo as palavras oxítonas terminadas das em 'a', 'e' 

ou 'o', seguidas ou não de 's': 

aliás, após, até, atrás, através, avó, Carajás, cajá, chá, Barnabé, café, crachá, dominó, 

está, gás, Inês, invés, já, jiló, olá, olé, paletó, pontapé, Queirós, retrós, revés, sabiá, 

Tomás, 

Bambolê, camelô, cortês, frapê, Inês, javanês, nenê, polonês, português etc. 

 

2.São acentuadas as oxítonas terminadas em em e ens de mais de uma sílaba: 

alguém, amém, armazém, neném, refém, reféns, parabéns, também etc. 

PROPAROXÍTONAS 

As palavras proparoxítonas devem ser todas acentuadas graficamente. 
 

Exemplos do Acordo Ortográfico: árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, 

hidráulico, líquido, míope, músico, plástico, público, rústico, tétrico, último, cânfora, 

devêramos (de dever), dinâmico, excêntrico, fôssemos (de ser e ir), lâmpada, nêspera, 

sonâmbulo, trôpego. 

 

Outros exemplos: ângulo, ânimo, árvore,  binóculo, brócolis, cantávamos,  ênfase, 

esporádico, estávamos, fôlego, hálito, hipótese, íamos, ídolo, ínterim, lânguido, lógica, 

lúcido, lúcido, mandíbula, mínimo, número, obstáculo, partícula, pêsames, pétala. 

 

 

   TESTE SEU CONHECIMENTO 
 

 

1.Marque  as alternativa em que todos os vocábulos são proparoxítonos. Acentue-os e 

justifique a presença do acento gráfico. 

(a) instrumento – sozinho – borboleta 

(b) maquina – espetaculo – aboboras 

(c) lagrima – relâmpago – rispido 

(d) turmalina- gratuito – chapeuzinho 

2.Os vocábulos do quadro abaixo são paroxítonos. Copie apenas os que devem receber 

acento gráfico, acentue-os e justifique a presença do acento. 

 

revolver – biquinis – irmão – dificil – sotão – amavel – orgão – albuns – 

torax – sagui – carater – saci   

 

  



UNIDADE 8 

 TIPOS DE PREDICADOS 

 

 

Para compreendermos os tipos de predicado existentes na Língua Portuguesa, temos, 

primeiramente, que saber a definição de predicado. 

Predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase 

que não é o sujeito. 

 

 

PREDICADO VERBAL  
 

O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. 

O verbo é núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. 

 

Ex: Os alunos estudam todos os dias para o concurso. 

 

Observe na frase que o verbo “estudam” evidencia uma ação: o ato de estudar, e diz 

respeito ao sujeito “os alunos” ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do 

predicado “todos os dias para o concurso”. Porém, como o núcleo do predicado é o 

verbo “estudam”, chamamos o predicado de verbal. 

 

PREDICADO NOMINAL  
                      

No predicado nominal o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de 

predicativo do sujeito. 

 

Predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito 

ou, ainda, exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito 



sempre através de um verbo de ligação. 

 

1ª. Ela está cansada. 

2ª. As taxas de juros continuam elevadas. 

 

Observe na primeira oração que “cansada” é um atributo dado ao sujeito “Ela”. O 

sujeito “Ela” e o predicado nominal “cansada” estão conectados pelo verbo de ligação 

“está”. 

Na segunda frase, observamos o mesmo processo anterior de análise: perguntamos 

quem continua? e continua o quê? E temos as respostas: “as taxas de juros” (sujeito) e 

“elevadas” (predicado nominal), ou seja, o predicativo nominal só atribui significado ao 

sujeito quando ligado pelo verbo de ligação (continuam). A oração só tem sentido pelo 

complemento (predicado) “elevadas”, o qual é, portanto, o núcleo do predicado 

nominal. 

 

 PREDICADO VERBO-NOMINAL 

            

O predicado verbo-nominal possui dois núcleos: um verbo nocional, como vimos no 

predicado verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. 

 

 

Ex: Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. 

 

Observamos na frase que há dois núcleos: o verbo nocional (estudaram), ou seja, o 

sujeito praticou uma ação. No entanto, há uma característica dada ao sujeito 

“cautelosos”, que é, portanto, uma predicação, uma qualidade concedida ao sujeito, 

logo, é o predicativo do sujeito. Poderíamos desdobrar a última oração em duas: 

 

         Ex. Os alunos estudaram para o simulado. Eles foram cautelosos. 

 

Na primeira oração temos um predicado verbal “estudaram para o simulado”, no qual o 

núcleo é o verbo nocional “estudaram”. Já na segunda oração o núcleo do predicado é 

um nome “cautelosos” conectado por um verbo de ligação (foram) ao sujeito (Eles) e, 

portanto, é um predicado nominal. 

 

 



 

TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

1.Coloque nos parênteses (PN) para predicado nominal e (PV) para predicado verbal. 

(   ) A casa parece mal-assombrada. 

(   ) O atleta corre velozmente. 

(   ) O cliente virou uma fera. 

(   ) O poeta contempla a natureza. 

 

2.Sublinhe os predicados verbais das orações e circule o seu núcleo. 

a)O atleta quebrou sua bicicleta. 

b)Nosso vizinho morreu. 

c)Desci as escadas correndo. 

 

3.Assinale as frases que possuem predicado nominal. 

(     ) Mamãe permanece naquela casa. 

(     ) Mamãe permanece calada. 

(     ) O vaso está quebrado. 

(    ) A criança virou a mesa. 

(    ) Ele virou jornalista. 

 

4.Na oração : “ A inspiração é fugaz, violenta “, podemos afirmar que o predicado é: 

(a)Verbo -nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois predicativos. 

(b)Nominal, porque o verbo é de ligação. 

(c)Verbal, porque o verbo é de ligação e são atribuídas duas características ao sujeito. 

5.Classifique os predicados das orações abaixo e copie o seu núcleo: 

a)O homem parecia assustado. ( José Lins do Rego ) 

b)O sapo gargarejou alto. ( Raul Pompéia ) 

c)O rapaz continuava indeciso.( Carlos Drummond de Andrade ) 
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VERBO IV  

Modo Imperativo  

Formas Nominas 

                    Verbo Auxiliar  

 

O IMPERATIVO E SUA FORMAÇÃO 

 

Veja o exemplo :     Silêncio! 

→   

O senhor dá uma ordem de forma ríspida. 

O modo imperativo expressa uma ordem, um pedido, uma recomendação. 

 

Formação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo 

 

No Português, como sabemos, há dois imperativos: o afirmativo e o negativo. 

 

O imperativo afirmativo é formado a partir das formas do presente do subjuntivo. E as 

2as pessoas são feitas a partir das formas do presente do indicativo sem o “-s” final.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vejamos: 

 
 

O imperativo negativo é feito totalmente a partir das formas do presente do subjuntivo. 

Vejamos: 

 

No imperativo os pronomes são :  ele, eles são você, vocês. 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-QxXL-ggC28A/TVn6MD8bD8I/AAAAAAAAAH8/lgC5Pd9NsM8/s1600/imperativoafirmativo.png
http://4.bp.blogspot.com/-6lIoEY8n7Bc/TVny028ngiI/AAAAAAAAAH0/vO3L5OCDuuU/s1600/imperativonegativo.png
http://2.bp.blogspot.com/-QxXL-ggC28A/TVn6MD8bD8I/AAAAAAAAAH8/lgC5Pd9NsM8/s1600/imperativoafirmativo.png
http://4.bp.blogspot.com/-6lIoEY8n7Bc/TVny028ngiI/AAAAAAAAAH0/vO3L5OCDuuU/s1600/imperativonegativo.png


 

AS FORMAS NOMINAIS  

 

Falaremos aqui especificamente sobre as formas nominais do verbo, ou seja, quando 

ele se comporta semelhante a um substantivo, adjetivo ou advérbio, e até pode assumir 

o lugar de um destes. 

São formas nominais do verbo: o INFINITIVO, o GERÚNDIO e o PARTICÍPIO. 

Falaremos abaixo de cada um individualmente e de suas particularidades. 

1. Infinitivo (amar, fazer, partir, comemorar, por, ser, ir) - esta forma verbal 

representa o nome do verbo, como nos referimos a ele, ou seja, sem nenhuma 

conjugação. Podemos ter verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação, e a 

terminação do verbo indicará que ele está na forma nominal: 

 terminados em AR - 1ª conjugação 

 terminados em ER - 2ª conjugação 

 terminados em IR - 3ª conjugação 

2. Gerúndio (amando, fazendo, partindo, comemorando, pondo, sendo, indo) - 

indica uma noção de continuidade da ação verbal, e costuma ser reconhecida pela 

terminação -ndo. Pode ser utilizada em qualquer tempo verbal, e em muitos casos vem 

acompanhado de um verbo auxiliar. 

Exemplos: 

 Fazendo tudo com calma conseguiremos concluir ainda hoje. 

 Estiveram investigando minha casa estes dias. 

3. Particípio (amado, feito, partido, comemorado, posto, sido, ido) - indica uma noção 

de finalização, conclusão da ação verbal e possui para a grande maioria dos verbos as 

terminações ADO ou IDO. Quando está sendo utilizado como um adjetivo, pode ser 

flexionado em gênero e número (ADA, ADAS, IDA, IDAS). 

Exemplos: 

 Ele estava apaixonado pela sua melhor amiga. 

 Ela estava apaixonada pelo seu melhor amigo. 

 Terminado o julgamento, o réu foi absolvido. 

 Eu não teria chegado na hora se não fosse por você. 

 

 

 

http://www.infoescola.com/portugues/formas-nominais-do-verbo/
http://www.infoescola.com/portugues/formas-nominais-do-verbo/


 

VERBO AUXILIAR 

       

São aqueles que entram na formação dos tempos compostos e das locuções verbais. O 

verbo principal, quando acompanhado de verbo auxiliar, é expresso numa das formas 

nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. 

 

 Tempo presente do modo indicativo:

 



Pretérito Imperfeito

 

 

Pretérito perfeito 

 

Pretérito mais-que-perfeito 

 

 

 

 



Futuro do presente 

 

Futuro do pretérito

 

 

         TESTE SEU CONHECIMENTO 

 
1) Escreva as formas nominais dos verbos abaixo: 

 

Verbos  infinitivo    gerúndio particípio 

Esfregarei    

Dormem    

Acordarão    

Salvou    

Gostarei    

Cultivarei    

cuidam    



2)Passe para o imperativo afirmativo: 

a)Não escrevas neste caderno. 

b)Não saias de casa hoje. 

c)Não contes . 

d)Não voltes amanhã.   

3) Reescreva as frases no imperativo negativo: 

a)Viaja imediatamente!  ________________________________________________ 

b)Viagem agora! ___________________________________ 

c)Volte cedo! ______________________________________ 

d)Diga a verdade!___________________________________ 

e)Liga o rádio! _____________________________________ 

 

4.Os períodos que possuem verbos auxiliares: 

 

I – O ventilador caiu. 

II - Já vem raiando a madrugada. 

III. Ela ficava filosofando, ao contemplar as estrelas. 

 

a) I e II; 

b) II e III; 

c) I e III; 

d) I, II e III; 
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       VOZES VERBAIS  

 

 

 Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é 

agente ou paciente da ação. São três as vozes verbais: 

 VOZ ATIVA: quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. 

Por exemplo: 

Ele fez o trabalho. 

sujeito agente ação objeto (paciente) 

VOZ PASSIVA : quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. 

Por exemplo: 

O trabalho foi feito por ele. 

sujeito paciente ação agente da passiva 

VOZ REFLEXIVA: quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, 

pratica e recebe a ação. 

Por exemplo:  O menino feriu-se. 

Por exemplo: Os lutadores feriram-se. (um ao outro) 

 

 



FORMAÇÃO DA VOZ PASSIVA 

A voz passiva pode ser formada por dois processos: analítico e sintético. 

1 - VOZ PASSIVA ANALÍTICA 

Constrói-se da seguinte maneira: Verbo SER + particípio do verbo principal. 

Por exemplo: A escola será pintada. 

                        O trabalho é feito por ele. 

Obs. : o agente da passiva geralmente é acompanhado da preposição por, mas pode 

ocorrer a construção com a preposição de. 

Por exemplo:  A casa ficou cercada de soldados. 

- Pode acontecer ainda que o agente da passiva não esteja explícito na frase. 

Por exemplo:  A exposição será aberta amanhã. 

- A variação temporal é indicada pelo verbo auxiliar (SER), pois o particípio é 

invariável. Observe a transformação das frases seguintes: 

a) Ele fez o trabalho. (pretérito perfeito do indicativo) 

 
O trabalho foi feito por ele. (pretérito perfeito do indicativo) 

b) Ele faz o trabalho. (presente do indicativo) 

 
O trabalho é feito por ele. (presente do indicativo) 

c) Ele fará o trabalho. (futuro do presente) 

 
O trabalho será feito por ele. (futuro do presente) 

- Nas frases com locuções verbais, o verbo SER assume o mesmo tempo e modo do 

verbo principal da voz ativa. Observe a transformação da frase seguinte: 

O vento ia levando as folhas. (gerúndio) 

As folhas iam sendo levadas pelo vento. (gerúndio) 

Por exemplo: 

A moça ficou marcada pela doença. 

2- VOZ PASSIVA SINTÉTICA 

A voz passiva sintética ou pronominal constrói-se com o verbo na 3ª pessoa, seguido do 

pronome apassivador SE. 

 

 



Por exemplo: 

Abriram-se as inscrições para o concurso. 

Destruiu-se o velho prédio da escola. 

 

OBS: Para que o verbo admita flexão de voz, é necessário que ele seja 

transitivo direto ou transitivo direto e indireto. 

 

 

 

    TESTE SEU CONHECIMENTO 

 

 

1.Indique em que voz verbal se encontra cada oração abaixo. (Voz ativa, voz passiva 

analítica, voz passiva sintética ou voz reflexiva) 

 

a) A menina respondeu satisfatoriamente a pergunta._______________________ 

b) Vendem-se carros.____________________ 

c) O objeto foi quebrado pela faxineira.____________________________ 

d) Olharam-se intensamente.___________________________ 

e) Deram-se as mãos.____________________________ 

f) Invadiu-se a casa._____________________________ 

g) O homem parou o carro._________________________ 

h) O carro foi parado pelo homem.______________________ 

i)A terra foi arada pelo agricultor.__________________________ 
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TÉCNICA DE REDAÇÃO  

 

TÉCNICA DE REDAÇÃO – TEXTO MISTO 

 

O texto misto é aquele no qual utilizamos modalidades diferentes de redação: narração, 

descrição e dissertação. 

                    

Poderíamos encontrar, neste tipo de texto, as três modalidades ou apenas duas delas, as 

quais se combinariam de diferentes formas: dissertação e narração, dissertação e 

descrição, narração e descrição. 

 

Exemplo de texto misto 

 

Dia 17 de Agosto foi muito bom… logo na semana de inauguração do novo filme de As 

Tartarugas Ninjas, o amigo Fred Mascarenhas me informou que estaria dublando o 

Donatelo e que haveria um encontro com os dubladores  para assistir o filme. Claro que 

eu não perderia! Além da honra de ver o ótimo trabalho do amigo que vem sempre 

crescendo. 

Então chamei o amigo Wanderson e logo ele confirmou e partimos para o Shopping 

New York na Barra. Foi distante e havia um medo do filme não ser bom, o que vem 

sendo um costume. Mas foi começar o filme e ficar feliz pelo bom trabalho, tanto do 

filme quanto dos dubladores. Além de rir bastante. 

No final, fizemos uma seção de fotos com os dubladores e ainda aproveitei para filmar a 

brincadeira deles interpretando uma das cenas do filme. E um pouco do lado achamos 

um pôster do filme Os Cavaleiros do Zodíaco. Uauuuuu… fomos lá tirar foto e tendo a 

certeza que este será o próximo da lista. A estreia será dia 11 de Setembro. 

Queimem o cosmo e Santa Tartaruga!!! Confira as fotos e vídeo: 

 

As Tartarugas Ninjas–2014–

Cinema NY! 

                                    

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=280fa07fae23c06c&page=browse&resid=280FA07FAE23C06C!85364&parId=280FA07FAE23C06C!211&type=5&authkey=!APLdq_bwSbLQcCw&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=280fa07fae23c06c&page=browse&resid=280FA07FAE23C06C!85364&parId=280FA07FAE23C06C!211&type=5&authkey=!APLdq_bwSbLQcCw&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos


Orientações para ler e Interpretar textos mistos: 

1.  Olhe quadro a quadro; 

2.  Perceba objetos, pessoas, atividades; 

3. Note frases e palavras; 

4.  Observe se há intertextualidade; 

5. Considere as expressões faciais, os gestos, as cores e outros códigos não verbais. 

 

TESTE  SEU CONHECIMENTO 

 

 Observe atentamente a tira e responda. 

 

1. A partir da observação da tira, podemos dizer que a composição textual  promove o 

encontro de duas linguagens, de modo a viabilizar: 

(a) Duas leituras diferenciadas: uma da imagem e a outra da palavra.  

(b)Uma complementaridade entre o verbal e o visual, produzindo uma unidade de 

sentido.  

(c)Falas que, inscritas em balões à moda do discurso direto, tornam-se sobrepostas às 

imagens que excluem dela a relevância necessária para o entendimento.  

(d) Quadros em sequencia linear, cuja ordenação pode ser alterada sem que altere o 

sentido verbo-visual.  

 2.Para entender o contexto situacional é preciso: 

(a) Ativar o meu conhecimento de mundo para compreender que a nota vermelha é algo 

ruim e que chuva, noite e vales estão em oposição a sol, dia e cume caracterizando o 

que é ruim e bom.  

(b) Observar a fisionomia da personagem quando olha para a sua prova.  

(c) Ler somente o que está nos balões e verificar que um quadro é independente do 

outro.  

(d) Saber que a tira trabalha com humor, por isso não há necessidade do contexto 

situacional, pois somente o contexto imediato é suficiente para depreensão de sentido.  

 



OBSERVE: 

 

Mineiro de Araguari, o cartunista Carlos já publicou seus trabalhos em diversos jornais, 

entre eles o Jornal do Brasil e o The New York Times 

2.No cartum apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos 

visuais, próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões 

distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia: 

(a) dificuldade de conexão entre as pessoas 

(b) aceleração da vida na contemporaneidade 

(c) desconhecimento das possibilidades de diálogo 

(d) desencontro de pensamentos sobre um assunto 

Observe: 

.    Tirinha Garfield, de Jim Davis 



3.Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que: 

(a) A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. 

(b) O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. 

(c) O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento 

da tirinha. 

(d) A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na 

compreensão da tirinha.  


