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1. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

        PROPÓSITO COMUNICATIVO 

 

 É fundamental conhecer os modos de organização 

de texto mais pedidos em interpretação e produção de 

textos. Vale lembrar que um único texto pode conter 

trechos com diferentes modos de organização. 

 Os diferentes tipos de textos são: 

 Narrativo; 

 Descritivo/Explicativo; 

 Dissertativo; 

 Argumentativo; 

 Injunção; 

 Dialogal. 

 

1.1. O TEXTO E SUA INTENÇÃO COMUNICATIVA 

 

 O texto, considerado como um todo organizado de 

sentido, é a unidade básica com que devemos trabalhar no 

processo de ensino da Língua Portuguesa, porque é nele 

que o usuário da língua exercita a sua capacidade de 

organizar e transmitir ideias, informações, opiniões em 

situações de interação comunicativa. 

 O conceito de texto, sob o ponto de vista das 

modernas teorias linguísticas, pode ser entendido de 

maneira mais abrangente. Ao ampliar esta noção, algumas 

esferas devem ser consideradas: texto verbal, texto visual, 

texto verbal e visual, texto musical, entre outros.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.2 TIPOS DE TEXTOS 

 

Os tipos de textos diferem-se dos gêneros textuais. 

*Estrutura.* Os diferentes tipos de textos são: 

 Narrativo; 

 Descritivo/Explicativo; 

 Dissertativo; 

 Argumentativo; 

 Injunção; 

 Dialogal. 

 Narrativo é o texto que consiste na enunciação de 

fatos que envolvem ações de personagens, encadeadas no 

tempo. Apresenta elementos da narrativa. 

 

  

 

Injuntivo consiste no encadeamento de ideias com 

a finalidade de persuadir o destinatário a praticar atos ou ter 

atitudes. Uma de suas características é o emprego do 

imperativo. 

 

  

 

Argumentativo é o modo argumentativo consiste 

no encadeamento das ideias com a finalidade de defender 

uma opinião e convencer o interlocutor. Na argumentação, 

que se organiza essencialmente pela lógica, manifestam-se 

relações de causa, condição, concessão, contraste, 

conclusão, etc. 
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 Descritivo/Explicativo consiste no encadeamento 

das ideias com a finalidade de defender uma opinião e 

convencer o interlocutor. Na argumentação, que se organiza 

essencialmente pela lógica, manifestam-se relações de 

causa, condição, concessão, contraste, conclusão, etc. 

 

 Dissertação consiste na expressão de uma opinião 

sobre um tema sobre o qual se devem apresentar e discutir 

argumentos, provas, exemplos etc. 

 

 Dialogal é produzido por interlocutores, pelo menos 

dois, que alternam o uso da palavra, numa situação de 

diálogo. Colabora com a comunicação, com a competência 

de comunicação de cada um.  

 

1.3 GÊNEROS DISCURSIVOS 

 
 
 Os gêneros discursivos são as estruturas com 

que se compõe os textos, sejam eles orais ou escritos. 

Essas estruturas são socialmente reconhecidas, pois se 

mantêm sempre muito parecidas, com características 

comuns, procuram atingir intenções comunicativas 

semelhantes e ocorrem em situações. 

 

DIFERENÇAS ENTRE GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS 

TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 

Os tipos textuais são 

caracterizados por propriedades 

linguísticas, como vocabulário, 

relações lógicas, tempos verbais, 

construções frasais etc. 

Possuem função comunicativa e 

estão inseridos em um contexto 

cultural. 

São eles: narração, 

argumentação, 

descrição, injunção (ordem) e 

exposição (que é o texto 

informativo). 

Possuem um conjunto ilimitado 

de características, que são 

determinadas de acordo com o 

estilo do autor, conteúdo, 

composição e função. 

  

  

Geralmente variam entre 5 tipos. 

São infinitos os exemplos de 

gêneros: receita culinária, blog, 

e-mail, lista de compras, bula de 

remédios, telefonema, carta 

comercial, carta 

argumentativa etc. 

 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuvW33YfYAhVEbSYKHfsKDCkQjRwIBw&url=https://letras2016unip.wordpress.com/category/generos-textuais/&psig=AOvVaw3JpTUrjYqI5wl5aGbf54eY&ust=1513279836510893
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuvW33YfYAhVEbSYKHfsKDCkQjRwIBw&url=https://letras2016unip.wordpress.com/category/generos-textuais/&psig=AOvVaw3JpTUrjYqI5wl5aGbf54eY&ust=1513279836510893
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuvW33YfYAhVEbSYKHfsKDCkQjRwIBw&url=https://letras2016unip.wordpress.com/category/generos-textuais/&psig=AOvVaw3JpTUrjYqI5wl5aGbf54eY&ust=1513279836510893
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuvW33YfYAhVEbSYKHfsKDCkQjRwIBw&url=https://letras2016unip.wordpress.com/category/generos-textuais/&psig=AOvVaw3JpTUrjYqI5wl5aGbf54eY&ust=1513279836510893
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuvW33YfYAhVEbSYKHfsKDCkQjRwIBw&url=https://letras2016unip.wordpress.com/category/generos-textuais/&psig=AOvVaw3JpTUrjYqI5wl5aGbf54eY&ust=1513279836510893
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CHARGE – CARTUM – TIRINHA 

 
 A charge, ao contrário do cartum, que retrata 

situações genéricas, a charge satiriza um fato específico, 

situado no tempo e no espaço. 

 O cartum é um tipo de texto humorístico. É uma 

espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano 

que pode usar apenas a linguagem não-verbal ou misturá-la 

com a verbal. Em geral, aborda situações atemporais e 

universais, isto é, que poderiam acontecer em qualquer 

tempo ou lugar. 

 A tirinha é uma sequência de quadrinhos que 

geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Este tipo de 

texto humorístico é publicado com regularidade. Pode-se 

dizer que são como as histórias em quadrinhos (HQ’s), 

porém bem mais curtas.  

 

1.4 MECANISMOS COESIVOS 

  

 Os mecanismos coesivos englobam a semântica do 

discurso. Estão envolvidos coesão e coerência textual. 

 A coesão textual fala respeito dos mecanismos 

linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica 

entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, 

parágrafos, etc. Entre os elementos que garantem a 

coesão de um texto, temos: reiterações com anáfora e 

catáfora, sinônimos, conjunções, preposições e pronomes. 

 A coerência textual está relacionada ao sentido 

das orações. 

AS RUAS ESTÃO MOLHADAS 

PORQUE NÃO CHOVEU. 

 

1.5. FATORES DE COERÊNCIA TEXTUAL 

 Sabe-se que a coerência textual está ligada ao 

sentido. Observe: 

Disseram-me que para ficar forte é necessário 

muita malhação. Faz quase dois anos que eu 

estou assistindo essa droga e até agora nada. 

 

Eu durmo bastante. Por isso sempre tenho 

energia suficiente para dormir mais. 

 

 Entre os fatores de sentido de um texto, está a 

coerência textual, fator que garante a inteligibilidade e 

linearidade das ideias apresentadas em uma redação. 

Quando falta coerência, a construção de sentidos fica 

seriamente comprometida. Coerência pragmática: Refere-

se ao texto visto como uma sequência de atos de fala. 

1.6 PROGRESSÃO TEMÁTICA 

1.7 PARAGRAFAÇÃO 

 

 Procedimento utilizado pelos enunciadores para dar 

sequência a seus textos orais ou escritos. É a forma como 

se encadeiam as ideias que contribuem para o 

desenvolvimento do tema. 

 A paragrafação é a ação de construir parágrafos 

seguindo uma sequência lógica das ideias. O texto em prosa 

é uma convenção da escrita. Ele divide-se em, no mínimo, 3 

parágrafos. 

INTRODUÇÃO – 1 PARÁGRAFO DE 5 A 6 

LINHAS COM INFORMAÇÕES INICIAIS. 

DESENVOLVIMENTO – 2 OU 3 

PARÁGRAFOS COM ELEMENTOS 

COESIVOS NO INÍCIO DE CADA UM. 

CONCLUSÃO – 1 PARÁGRAFO QUE 

SINTETIZA TODAS AS IDEIAS DOS 

PARÁGRAFOS ANTERIORES. 

 

1.8 CITAÇAO DO DISCURSO ALHEIO 

 

 A análise dos discursos dos personagens que 

integram um texto é de extrema importância tanto para a 

produção textual, quanto para a interpretação das intenções 

do autor de um texto, além de ser um assunto bastante 

abordado pelas principais bancas do nosso Brasil. 

 Discurso Direto 

 O discurso direto caracteriza-se pela reprodução 

fiel da fala do personagem. 

 

 No discurso direto, a fala do personagem é, via de 

regra, acompanhada por um verbo de elocução, seguido de 

dois-pontos. Verbo de elocução é o verbo que indica a fala 

do personagem: dizer, falar, responder, indagar, perguntar, 

retrucar, afirmar, etc. 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ0uadyYXYAhVBiJAKHSbSDlwQjRwIBw&url=http://memoriasdafronteira.blogspot.com/2013/01/e-o-ano-virou.html&psig=AOvVaw2B4V9fHx0kCRy6TBz9VmDj&ust=1513205838149043
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Discurso Indireto 

 O discurso indireto ocorre quando o narrador 

utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um 

personagem. Também há a presença de verbo de elocução, 

seguido da fala do personagem. É o que ocorre na seguinte 

passagem. 

“Dona Abigail sentou-se na cama, sobressaltada, 

acordou o marido e disse que havia sonhado que iria 

faltar feijão. Não era a primeira vez que esta cena 

ocorria. Dona Abigail consciente de seus afazeres de 

dona-de-casa vivia constantemente atormentada por 

pesadelos desse gênero. E de outros gêneros, quase 

todos alimentícios. Ainda bêbado de sono o marido 

esticou o braço e apanhou a carteira sobre a mesinha de 

cabeceira: 'Quanto é que você quer?'" 

NOVAES, Carlos Eduardo. O sonho do feijão. 

 

Discurso Indireto Livre 

 Reprodução das falas dos personagens em que se 

fundem palavras do narrador e palavras dos personagens; 

trata-se do discurso indireto livre. Observe o exemplo: 

"Aperto o copo na mão. Quando Lorena sacode a bola 

de vidro a neve sobe tão leve. Rodopia flutuante e 

depois vai caindo no telhado, na cerca e na menininha 

de capuz vermelho. Então ela sacode de novo. 'Assim 

tenho neve o ano inteiro'. Mas por que neve o ano 

inteiro? Onde é que tem neve aqui? Acha lindo a neve. 

Uma enjoada. Trinco a pedra de gelo nos dentes." 

                              Lygia Fagundes Telles. 

 

1.9 INFORMAÇÕES IMPLÍCITAS 

 

 As informações implícitas fazem parte da 

textualidade. É algo que está escondido no texto, mas não é 

revelado. É apenas sugerido. É uma informação que não foi 

dita. Mas tudo que é dito nos leva a identifica-la.  

 Exemplos: 

 Patrícia parou de tomar refrigerante.  Implícito: Ela 

tomava refrigerante antes. 

 Felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante.  

Implícito: A palavra “felizmente” indica que o 

 falante tem um posicionamento positivo 

sobre  ela. 

 

Obs.: Podem existir vários implícitos nas frases: 

 Minha filha comprou um Jaguar. 

 Implícitos:  1. Eu tenho uma filha; 

                           2. Ela comprou um carro; 

                                  3. Ela está em boas condições 

financeiras; 

                   4. Ela comprou um carro de corrida. 

 

1.10 LINGUAGEM DENOTATIVA E CONOTATIVA 

 

 Linguagem é qualquer e todo sistema de signos 

que serve de meio de comunicação de ideias ou 

sentimentos através de signos convencionados, sonoros, 

gráficos, gestuais etc., podendo ser percebida pelos 

diversos órgãos dos sentidos. Pode ser formal ou informal. 

 

 

 Linguagem denotativa tem seu sentido real. A 

conotativa te seu sentido figurado. Observe pelo contexto 

de cada situação comunicativa. 

Exemplos:  

I. Ele tem um relógio de ouro. (Denotativo) 

II. O meu marido vale ouro. (Conotativo) 

 

Obs.: Polissemia é a atribuição de mais de um sentido à 

palavra. 

 Ex.: Manga. Cabo. Mão. Cabeça. 

 

2. CONHECIMENTO LINGUÍSTICO 

 

 O conhecimento linguístico é importante, visto que 

a língua sofre suas variações e os falantes precisam 

aceitar que fala e escrita são diferentes. Em contextos 

sociais, históricos, culturais, regionais e estilísticos a 

língua sofre alterações. 
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2.1 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

 

  

 A variação de uma língua é o modo pelo qual ela 

se diferencia, sistemática e coerentemente, de acordo 

com o contexto histórico, geográfico e sócio-cultural no 

qual os falantes dessa língua se manifestam 

verbalmente. É o conjunto das diferenças de realização 

linguística - falada ou escrita - pelos locutores de uma 

mesma língua. Tais diferenças decorrem do fato de o 

sistema linguístico não ser unitário, mas comportar 

vários eixos de diferenciação: 

 NORMA CULTA – variedade linguística de maior 

prestigio dentro de uma comunidade; 

 VARIEDADE HISTÓRICA – reconhecida a partir 

das mudanças temporais, ou seja, que variam com 

o passar do tempo; 

 VARIEDADE REGIONAL – estabelecidas a partir 

de diferenças linguísticas observadas no espaço 

geográfico; 

 VARIEDADE SOCIAL – determinadas a partir de 

diferenças observadas entre indivíduos de estratos 

sociais diversos; 

 VARIEDADE ESTILÍSTICA – resultantes de 

diferentes graus de formalidade determinados 

pelos contextos de uso da língua.       

 

 

 

2.2 CLASSES DE PALAVRAS: USOS E 

ADEQUAÇÕES 

 

 Morfologia estuda as classes de palavras da língua 

materna. São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, 

Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, 

Conjunção e Interjeição. 

 

SUBSTANTIVO  

Palavras que nomeiam os seres - reais ou imaginários. Além 

disso, inclui nomes de ações, estados, qualidades, 

sentimentos, etc. 

Exemplos: casa, carro, menina, pé, lâmpada, Fortaleza, 

Currais Novos, Maria, José. 

ADJETIVO 

Palavra variável que qualifica o substantivo ou palavra 

substantivada. 

Exemplos: bonita, alta, inteligente, estudiosa. 

 Locução adjetiva é uma expressão que equivale a um 

adjetivo. Geralmente é constituída de preposição e 

substantivo ou preposição e advérbio.  

Exemplos: Amor de mãe – materno, 

      Amor de irmão – fraterno; 

     Doença do coração – cardíaca. 

ARTIGOS 

Classe variável que define ou indefine um substantivo. 

Podem ser:  

 Definidos: o/a, os/as 

 Indefinidos: um/uma, uns/umas 

Flexionam-se em: 

 Gênero 

 Número 

Servem para substantivar uma palavra que geralmente é 

usada como pertencente a outra classe.  

Exemplo: Vou jantar em casa. O jantar estava ruim. (No 1º 

caso temos um verbo. No 2º, um substantivo) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_natural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://faciletrando.wordpress.com/2016/03/16/variacao-linguistica/&psig=AOvVaw1E729xhyEd2TOHtGxZ4p4H&ust=1513258531837309
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-hZ69lofYAhVCD5AKHWRaCgoQjRwIBw&url=https://pt.memedroid.com/memes/detail/1284024&psig=AOvVaw1FfCMauR1sYiSvzXO2CrLP&ust=1513260821119653
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTodz9lofYAhXMF5AKHZaSC_UQjRwIBw&url=http://slideplayer.com.br/slide/366799/&psig=AOvVaw1YfjokAGIymQK2rE5h-vXy&ust=1513261079738550
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://faciletrando.wordpress.com/2016/03/16/variacao-linguistica/&psig=AOvVaw1E729xhyEd2TOHtGxZ4p4H&ust=1513258531837309
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-hZ69lofYAhVCD5AKHWRaCgoQjRwIBw&url=https://pt.memedroid.com/memes/detail/1284024&psig=AOvVaw1FfCMauR1sYiSvzXO2CrLP&ust=1513260821119653
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTodz9lofYAhXMF5AKHZaSC_UQjRwIBw&url=http://slideplayer.com.br/slide/366799/&psig=AOvVaw1YfjokAGIymQK2rE5h-vXy&ust=1513261079738550
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://faciletrando.wordpress.com/2016/03/16/variacao-linguistica/&psig=AOvVaw1E729xhyEd2TOHtGxZ4p4H&ust=1513258531837309
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-hZ69lofYAhVCD5AKHWRaCgoQjRwIBw&url=https://pt.memedroid.com/memes/detail/1284024&psig=AOvVaw1FfCMauR1sYiSvzXO2CrLP&ust=1513260821119653
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTodz9lofYAhXMF5AKHZaSC_UQjRwIBw&url=http://slideplayer.com.br/slide/366799/&psig=AOvVaw1YfjokAGIymQK2rE5h-vXy&ust=1513261079738550
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NUMERAL 

Os numerais podem ser:  

 Cardinais- indicam uma quantidade exata.  

      Ex.: quatro, mil, quinhentos 

 Ordinais- indicam uma posição exata.  

      Ex.: segundo, décimo 

 Multiplicativos- indicam um aumento exatamente 

proporcional.        

      Ex.: dobro, quíntuplo 

 Fracionários- indicam uma diminuição exatamente 

proporcional.   

       Ex.: um quarto, um décimo  

PRONOMES 

A palavra que acompanha (determina) ou substitui um 

nome. 

Ex.: Ana disse para sua irmã:  

- Eu preciso do meu livro de matemática. Você não o 

encontrou? Ele estava aqui em cima da mesa.  

 Pronomes Pessoais retos: EU, TU, ELE(A), NÓS, 

VÓS, ELES, ELAS. 

 Pronomes pessoais oblíquos: O, A, LHE, LHES, 

ME, TE, COMIGO, NOS... 

 Pronomes pessoais de tratamento: SENHOR, 

SENHORITA, DONA, VOSSA MAGNIFICÊNCIA. 

 Pronomes possessivos: MEU, NOSSO, SEU... 

 Pronomes demonstrativos: isso, isto, aquele... 

 Pronomes indefinidos: alguém, ninguém, tudo, 

nada... 

 Pronomes interrogativos: como, por que... 

 Pronomes relativos: que, se. 

 

VERBOS 

Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa 

ação e indica o momento em que ela ocorre é o verbo. 

Exemplos: 

O rapaz trabalhou muito. (ação – pretérito) 

Venta muito na primavera. (fenômeno – presente) 

Emanuela ficará muito feliz com a chegada do rapaz. 

(estado - futuro) 

Rafael beijou na semana passada. (mudança de estado – 

pretérito) 

Seu sorriso irradia meu dia. (qualidade – presente) 

 

 

 

 

 

O que eu preciso saber sobre os verbos? 

1. TEMPO 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________ 

2. MODO 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________ 

3. FORMAS NOMINAIS 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________ 

4. GÊNERO 

______________________________________ 

5. NÚMERO 

____________________________________ 

6. PESSOA 

________________________________________________

____________________________ 

7. GRAU 

______________________________________ 

8. VOZES VERBAIS 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________9. LOCUÇÃO VERBAL. 

________________________________________________

________________________________________________

__________________ 

CONJUNÇÃO 

As conjunções são palavras invariáveis que servem para 

conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, 

estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou 

de simples coordenação. 

Exemplos: mas, porém, todavia, e, nem, ou, pois... 

INTERJEIÇÃO 

Interjeição é a palavra invariável usada para exprimir 

emoções e sentimentos. 

» Advertência: Alerta! Atenção! Calma!  

» Afugentamento: Fora! Passa! Sai! Rua! Xô! 

» Alegria: Ah! Eh! Oh! Oba! Viva! Aleluia! 

» Animação: Vamos! Coragem! Força! 
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» Aplauso: Apoiado! Bravo! Bis! Parabéns!  

» Chamamento: Oi! Ô! Olá! Alô! Psit! 

» Desejo: Que me dera! Se Deus quiser!  

» Dor: Ah! Oh! Ai! Ui! 

» Espanto: Puxa! Oh! Xi! Uai! Ué! 

» Silêncio: Psiu! Pst! Silêncio! Quieto! 

» Satisfação: Boa! Oba! Opa! Upa! 

 

PREPOSIÇÃO 

Preposição é a palavra invariável que une termos de uma 

oração, estabelecendo entre eles variadas relações. 

Principais: a, à, com, em, por, ante, contra, após, de, para...   

 ADVÉRBIO 

Palavra invariável que exprime circunstância e modifica o 

verbo, o adjetivo e até mesmo o próprio advérbio. 

 Exemplo: Os meninos correram muito.  

(Correram: verbo - muito: advérbio) 

  A aluna estava muito feliz.    

(Muito: advérbio - feliz: adjetivo) 

 Classificação dos advérbios 

 » Lugar: aqui, aí, ali, cá, lá, acolá, além... 

» Tempo: hoje, ontem, anteontem, amanhã... 

» Modo: bem, mal, assim depressa, devagar, rapidamente, 

lentamente, facilmente, (e a maioria dos adjetivos 

terminados em -mente). 

» Afirmação: sim, certamente, seguramente... 

 » Negação: não, absolutamente... 

» Intensidade: muito, pouco, mais, menos... 

» Dúvida: talvez, quiçá, acaso, porventura... 

 

2.3. CONVENÇÕES DA NORMA PADRÃO NO ÂMBITO 

DA CONCORDÂNCIA 

         

 Concordância é o mecanismo através do qual as 

palavras alteram suas terminações para se adequarem 

harmoniosamente na frase. 

        Há dois tipos de concordância: 

 Concordância verbal: o verbo altera suas 

desinências para ajustar-se em pessoa e número 

com seu sujeito. 

 Concordância nominal: os nomes (substantivos, 

adjetivos, artigos, numerais e pronomes adjetivos) 

alteram suas desinências para se ajustarem em 

número e gênero. 

Concordância Verbal 

Regra geral: O verbo concorda em número e pessoa com o 

seu sujeito. 

Sujeito Verbo 

Eu Cheguei 

Tu Chegaste 

O aluno Chegou 

Os alunos Chegaram 

 

Observação: 

O verbo concorda com o sujeito mesmo que este venha 

deslocado. 

Ex.: Faltaram, naquele dia, cinco pessoas. 

             Verbo                             Sujeito 

 

             Verbo 

Ex.: Sucederam, / naquela época, / acontecimentos 

trágicos. 

                Sujeito 

 

Sujeito Coletivo 

        Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no 

singular. Ex.: A multidão/ aplaudiu / com entusiasmo a linda 

jogada. 

Observação: 

Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no 

singular (conforme a regra), ou ir para o plural. 

Ex.: A multidão de fanáticos torcedores aplaudiu (ou 

aplaudiram) a linda jogada.. 

 

Concordância de nomes que só se usam no plural 

        Quando o sujeito é um nome que só se usa no plural e 

não vem precedido de artigo, o verbo fica no singular. Caso 

venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o 

artigo. 

Ex.: Minas Gerais produz muito leite.   

       As Minas Gerais produzem muito leite. 

       O Amazonas fica longe. 

       Os Estados Unidos enviaram poderoso reforço. 

 

O sujeito é um pronome de tratamento 

        Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo 

fica sempre na terceira pessoa. 

Exemplos: Vossa Alteza sabe o lugar. Vossas Altezas 

sabem o lugar. 
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Sujeito constituído pelo pronome relativo que 

        Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo 

concorda com o antecedente do pronome relativo. 

Exemplos: Fui eu que falei. Foi o menino que falou. Fomos 

nós que falamos. 

Sujeito constituído pelo pronome relativo quem 

         Quando o sujeito é o pronome quem, o verbo deve 

ficar na terceira pessoa do singular. 

Exemplos: Fui eu quem falou. Foste tu quem falou. 

 

Concordância dos verbos dar/ bater/ soar na indicação 

de horas 

        Na indicação do número de horas, os verbos dar/ 

bater/ soar concordam normalmente com o seu sujeito. 

Ex.: O relógio deu duas horas. (Sujeito: O relógio) 

       O sino da igreja bateu três horas.  (Sujeito: O sino da 

igreja) 

Observação: Quando não está expresso na frase quem deu 

as horas, o sujeito passa a ser as horas dadas. 

Ex.: Deu uma hora no relógio da igreja.  (Sujeito: uma hora) 

        Deram duas horas no relógio da igreja.  (Sujeito: duas 

horas ) 

 

Concordância do verbo com o índice de indeterminação 

do sujeito 

 Quando o verbo vier acompanhado pelo índice de 

indeterminação do sujeito se, ficará obrigatoriamente no 

singular. 

Ex.: Precisa – se de datilógrafas. Acredita – se em 

marcianos. 

 

Concordância do verbo com partícula apassivadora 

Quando vier acompanhado pela partícula apassivadora se, o 

verbo concordará normalmente com o sujeito expresso com 

o sujeito expresso na oração. 

Ex.: Vende – se uma casa na praia. Vende – se casas na 

praia. Consertam – se sapatos. Plastificam – se 

documentos. 

 

Concordância dos verbos haver e fazer impessoais 

O verbo haver (no sentido de existir, ou indicando tempo) e 

o verbo fazer (indicando tempo) são impessoais. Devem, 

portanto, ficar na terceira pessoa do singular. 

Ex.: Havia sérios compromissos. 

       Fazia dez anos que ele não vinha a São Paulo. 

       Vai fazer dez anos que não vem a São Paulo. 

        

Muito cuidado: o verbo existir não é impessoal; portanto, 

concordará normalmente com o sujeito expresso na oração. 

Ex.: Existiam sérios compromissos. 

       Devem existir sérios compromissos. 

 

Sujeito composto: Quando o sujeito é composto, o verbo 

deve ir para o plural. Ex.: O mapa e os dicionários 

chegaram. Chegaram o mapa e os dicionários. 

 

Observação: Se o sujeito composto vier posposto, o verbo 

poderá concordar com o núcleo mais próximo (concordância 

atrativa). 

Ex.: Chegou o mapa e os dicionários. 

        Falhou o cálculo e as previsões. 

 

        Há casos, porém, em que o sujeito composto, mesmo 

anteposto, admite o verbo no singular: 

a) quando os núcleos são sinônimos ou quase 

sinônimos: Ex.: O rancor e o ódio deixou – o perplexo. 

b) quando os núcleos vierem dispostos em gradação: 

Ex.: Uma indignação, uma raiva profunda, um ódio mortal 

dominava – o. 

c) quando o sujeito é formado de dois infinitivos: Ex.: 

Trabalhar e estudar fazia dele um homem feliz. 

 

Sujeito composto resumido por um indefinido: Quando o 

sujeito composto vier As expressões um ou outro e nem 

um nem outro exigem verbo no singular. 

      Um ou outro jogador marcará o gol. 

      Nem um nem outro aluno fez o exercício. 

2 Com a expressão um e outro, o verbo pode ir para o 

plural (construção preferível) ou ficar no singular. 

      Um e outro ambiente incomodam-me (ou incomoda-me). 

 

Concordância do verbo ser  

       Não é fácil sistematizar a concordância do verbo ser, já 

que, muitas vezes, ele deixa de concordar com o sujeito 

para concordar com o seu predicado. Vejamos, pois, os 

casos mais comuns: 

1. O verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo 

quando o sujeito for um dos pronomes interrogativos: quem 

ou que. 

         Sujeito        predicativo 

             Que │são │células? 

 

2. O verbo ser concordará obrigatoriamente com o 
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predicativo quando indicar tempo, data ou distância. 

         Exemplos: É uma hora. São duas horas  

Observação: 

Na indicação da data, há duas ocorrências possíveis: 

1.  O verbo ser concorda com o predicativo. 

                          São 10 de julho.   

2. O verbo ser concorda com a palavra dia que fica 

subentendida. 

                          É (dia) 10 de julho. 

 

3. Havendo pronomes pessoais, o verbo ser concordará 

obrigatoriamente som ele, seja pronome sujeito ou 

predicativo. 

 Exemplos: Os responsáveis somos nós. 

                   O professor sou eu. 

4. Se o sujeito for uma pessoa, o verbo ser concordará 

obrigatoriamente com ele, e não com o predicativo.  

Exemplos: Isabel│    era   │as esperanças do time. 

 As esperanças do time │  era  │     Isabel.                                  

5. Quando o sujeito do verbo ser for o pronome indefinido 

tudo, ou os demonstrativos neutros isto, isso, aquilo, o, a 

concordância se fará, de preferência, com o predicativo. 

Exemplos: Tudo são flores. Isto são sintomas menos graves. 

 

6. O verbo ser que aparece nas expressões é muito, é 

pouco, é suficiente, é bastante que denotam quantidade, 

distância, peso, etc., fica sempre no singular. 

Exemplos: Cem metros é muito. 

    Duzentos cruzeiros é pouco. 

    Dez quilos é suficiente. 

 

Concordância Nominal 

Regra geral: Há concordância em gênero (masculino ou 

feminino) e número (plural ou singular), principalmente, entre 

o substantivo e o adjetivo que o caracteriza. 

 

Casos específicos de concordância nominal 

1. Adjetivo caracterizando pronomes pessoais: o adjetivo 

concorda em gênero e número com o pronome a que se 

refere. 

Exemplo: Ela ficou animada com a notícia. 

2. Verbo ser + adjetivo: o adjetivo faz concordância com o 

substantivo quando há presença de artigos ou outros 

determinantes, mas permanece no masculino e no singular 

quando o substantivo se apresenta isolado. 

Exemplos: A alegria é benéfica para todos!                   

Alegria é benéfico para todos! 

3. Palavra só como adjetivo: tendo o significado de 

sozinho, a palavra só atua como adjetivo, devendo 

concordar em número com o substantivo que caracteriza. 

Exemplos: Meu avô está só. 

     Meus avós estão sós. 

4. Com as expressões é proibido, é necessário, é bom, é 

preciso e é permitido: o adjetivo permanece no singular e 

no masculino, se mantendo invariável, quando não há 

presença de artigos ou outros determinantes do substantivo, 

mas varia em gênero e número quando há presença de 

artigos ou outros determinantes do substantivo. 

 Exemplos: É proibido visitação das instalações 

durante horário laboral. 

                    É proibida a visitação das instalações 

durante o horário laboral. 

5. Com as palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, 

incluso e quite: devem concordar em gênero e número com 

o substantivo que caracterizam. 

Exemplos: Por favor, leia as informações anexas. 

    As próprias professoras resolveram a falta de 

condições das salas de aula. 

    Eu e você estamos quites. 

6. Com as palavras bastante, caro, barato, muito, pouco, 

longe e meio: embora invariáveis enquanto advérbios, 

devem concordar em gênero e número com o substantivo 

que caracterizam enquanto adjetivos. 

Exemplos: Há bastantes alunos interessados na palestra.  

   Essas compras ficaram muito caras! 

   Vou comprar aqueles chinelos baratos. 

7. Com a palavra menos: é advérbio, permanecendo 

sempre invariável. 

Exemplos: Os cachorros ouviram barulho e ficaram alerta. 

     Assim, há menos confusão! 

 

2.3.1 CONVENÇÕES DA NORMA PADRÃO NO ÂMBITO 

DA REGÊNCIA 

        

 Regência nominal - trata das relações dos nomes 

e seus complementos, regidos ou não de preposição. 

Alguns casos de regência nominal: 

 Alheio-a ou de/ útil a ou para 

Estou alheio a (de) - Estou alheio a esse assunto 

ou alheio desse assunto. 

 Devoto a ou de - Sou devoto de(a) Francisco de 

Assis. 
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 Impróprio a ou para - O filme é impróprio para 

menores de 18 anos. 

 

 Regência verbal – é na regência verbal, que 

ocorrem os maiores casos de inadequação. 

Alguns verbos que oferecem problemas quanto à 

regência: 

 

 Chegar e ir - regem preposição “a” 

 Exemplos: Chegarei a Natal hoje. Irei a Mossoró 

amanhã. 

 Assistir - Tem três regências e três sentidos.  

Assistir-  significa presenciar, pede objeto indireto- 

é verbo transitivo indireto. Exemplos: Assisti ao 

filme. Assisti à peça 

Assistir – significa dar assistência, pede objeto 

direto – é verbo transitivo direto 

Exemplo: O aluno assiste seus amigos nas dúvidas 

de Português 

 Assistir- verbo morar, residir – é intransitivo. 

Exemplo: Amanda e sua colega Nathália assistem 

(moraram) em Natal.  

 Visar – tem duas regências e três sentidos 

 Visar- passar o visto, mirar, fazer pontaria é verbo 

transitivo direto. 

Exemplo: O gerente visou o cheque. 

O caçador visou o alvo. 

Visar – pretender é verbo transitivo indireto. 

Exemplo: Os concurseiros visam a uma aprovação no 

concurso. 

 Aspirar – tem duas regências e dois sentidos: 

 Aspirar – sorver o ar, inalar é verbo transitivo 

direto. Exemplo: Aspirei o ar puro da manhã 

 Aspirar – significa desejar, pretender, é verbo 

transitivo indireto. Exemplo: Os concurseiros aspiram a uma 

aprovação. 

 Namorar – é verbo transitivo direto pede objeto 

direto. Exemplo: Maria namora João. 

 Preferir – é bitransitivo – quem prefere, prefere 

alguma coisa a alguém. 

 Exemplo: Prefiro cinema a futebol 

 

2.3.2 CONVENÇÕES DA NORMA PADRÃO NO ÂMBITO 

DA ORTOGRAFIA 

 

 O Novo Acordo Ortográfico visa simplificar as 

regras ortográficas da Língua Portuguesa e aumentar o 

prestígio social da língua no cenário internacional. Cabe 

lembrar que esse “Novo Acordo Ortográfico” já se 

encontrava assinado desde 1990 por oito países que falam a 

língua portuguesa, inclusive pelo Brasil, mas só agora é que 

teve sua implementação. 

Principais mudanças: 

1. Alfabeto com 26 letras: k, w e y; 

2. O trema é usado apenas em nomes próprios. 

3. Não se acentuam os ditongos abertos -ei e -oi nas 

palavras paroxítonas: assembleia, plateia, ideia, 

colmeia, boleia, panaceia; 

4. Não se acentua o hiato –oo: enjoo, voo; 

5. Não se acentua o hiato -ee dos verbos crer, dar, ler, ver 

e seus derivados: creem, deem, leem, veem; 

6. Não se acentuam as palavras paroxítonas que são 

homógrafas: para e pelo; 

7. Não se acentuam o -i e -u tônicos das palavras 

paroxítonas quando precedidas de ditongo: cheiinho, 

saiinha, feiura, feiume; 

8. Não se emprega o hífen nos compostos em que o 

prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo 

elemento começa por r ou s, devendo essas consoantes 

se duplicarem: antessala, antessacristia, autorretrato, 

antissocial, antirrugas; 

9. Não se emprega o hífen nos compostos em que o 

prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo 

elemento começa por vogal diferente: autoafirmação, 

autoajuda, autoaprendizagem, autoescola, autoestrada, 

autoinstrução; 

10. Emprega-se o hífen nos compostos em que o prefixo ou 

falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento 

começa por vogal igual: anti-ibérico, anti-inflamatório, 

anti-imperalista. 

 

2.3.3 CONVENÇÕES DA NORMA PADRÃO NO ÂMBITO 

DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA 

 

 Todas as palavras de duas ou mais sílabas 

possuem uma sílaba tônica. A sílaba mais fraca é chamada 

de átona. Veja: 

Mú-si-ca 

Má-gi-ca 

Ár-vo-re 
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Na posição da sílaba tônica encontramos as palavras 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

 Oxítonas: acentuam-se as terminadas em a, e, o, 

as, es, os, em e ens. É a última sílaba mais forte: 

Café. 

 Paroxítonas: acentuam-se as terminadas em r, x, 

n, l, ps, ditongos abertos, ãos, u, us. É a penúltima 

sílaba mais forte: Tórax. 

 Proparoxítonas: todas são acentuadas: Árvore.  

 

Na língua portuguesa, os acentos gráficos empregados são: 

 Acento Agudo (´): utiliza-se sobre as letras a, i, u e 

sobre o eda sequência -em, indicando que essas letras 

representam as vogais das sílabas tônicas.  

      Exemplos:  Pará, ambíguo, saúde, vintém 

 Acento Circunflexo (^): indica que as letras e e o 

representam vogais tônicas, com timbre fechado. Pode 

surgir sobre a letra a, que representa a vogal tônica, 

normalmente diante de m, n ou nh. Exemplos: mês, 

bêbado, vovô, tâmara, sândalo, cânhamo. 

 Acento Grave (`): indica as diversas possibilidades de 

crase da preposição "a" com artigos e pronomes.  

      Exemplos: à, às, àquele* 

 

Principais regras para o uso do acento grave: 

 Crase da preposição a com o artigo definido a(s): 

 a) Todos irão à reunião. 

 b) Todos irão ao encontro. 

 

A crase é obrigatória: 

 Em locuções prepositivas, adverbiais ou 

conjuntivas (femininas): à queima-roupa, às cegas, às 

vezes, à beça, à medida que, à proporção que, à 

procura de, à vontade 

 Expressão à moda de, mesmo que subentendida. 

 a) Era um penteado à francesa. 

 b) O jogador fez um gol à Pele. 

 Diante das horas. 

 a) A reunião será às 18 horas. 

 b) Conversamos das 15 às 22 horas. 

 

As situações onde não ocorrem crase são: 

 Antes de palavra masculina e verbos. 

 a) O texto foi redigido a lápis. 

 b) Ele começou a fazer dietas. 

 Antes dos pronomes pessoais, inclusive as formas 

de tratamento. 

 a) Enviei uma mensagem a Vossa Majestade. 

 b) Nada direi a ela. 

Obs.: Neste caso, os pronomes, dona, senhora e senhorita 

são exceções. 

 Antes de pronomes demonstrativos esta (s) e essa 

(s) e de pronomes indefinidos. 

 a) Refiro-me a estas flores. 

 b) Não deram valor a esta ideia. 

 c) Direi a todas as pessoas. 

 No meio de expressões com palavras repetitivas. 

 a) Ficamos cara a cara. 

 No a singular seguido de palavra no plural. 

 a) Pediu apoio a pessoas estranhas. 

 

A crase é facultativa: 

 Antes de nomes próprios femininos (exceto em 

nomes de personalidade pública - sem artigo): 

 a) Enviei um presente a (à) Maria. 

 Antes do pronome possessivo feminino singular: 

 a) Pediu informações a minha secretária. Pediu 

informações à minha secretária. 

 Antes de topônimos (nomes próprios de lugar), a 

menos que estejam determinados. 

 a) Iremos a Curitiba. 

 b) Iremos à bela Curitiba. 

 c) Iremos à Bahia. 

Casos especiais sobre o uso da crase: 

 Antes da palavra casa: quando a palavra casa significa 

lar, domicílio e não vem acompanhada de adjetivo, ou 

locução adjetiva, não se usa a crase. 

 Ex.: Iremos a casa assim que chegarmos. Iremos à 

casa de minha mãe. 

 Antes da palavra terra: 

Oposto de mar, ar e bordo - não há crase 

 Ex.: O Marinheiro forma a terra. 

   Quando terra significa solo, planeta ou lugar - pode haver 

crase. 

 a) Voltei à terra natal. 

 b) A espaçonave voltará à Terra em um mês. 

 Antes da palavra distância: 

   Não se usa crase, salvo se vier determinada. 

 a) Via-se o barco à distância de quinhentos metros 

(determinado). 

 b) Olhava-nos a distância. 
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2.4 ORGANIZAÇÃO DO PERÍODO SIMPLES E 

COMPOSTO 

 

Período é um enunciado com sentido, com oração que se 

encerra com pontuação final. Ele pode ser simples, quando 

vier com apenas uma oração ou composto, visto que virá 

acompanhado de duas ou mais orações. 

Exemplos: Eu sou o sol. (Simples) 

     Eu complkmhyrei chocolate para comer. 

(Composto) 

 

PERIODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO 

 

 Constituído de orações independentes 

(coordenadas). As orações coordenadas podem ser: 

assindéticas e sindéticas. 

 

Orações coordenadas assindéticas – aquelas que não 

têm conjunção (conectivo). Ex.: A menina entrou na igreja, 

ajoelhou-se diante do altar. 

 

Orações coordenadas sindéticas – aquelas que têm 

conjunção (conectivo). Ex.: A menina entrou na igreja e 

ajoelhou-se diante do altar. 

 

Classificação das orações coordenadas sindéticas 

 

 Oração Coordenada Sindética Aditiva: Aquela que dá 

ideia de adição, acréscimo. 

  Ex: Não rasgue nem suje os bancos. 

 CONJUNÇÕES ADITIVAS: e, nem. Não só, mas 

também, além de. 

 

 Oração Coordenada Sindética Adversativa: Aquela 

que tem ideia de oposição, contrário. 

 Ex: Quero viajar, mas não tenho dinheiro. 

 CONJUNÇÕES ADVERSATIVAS:  mas, porém, 

contudo, todavia. 

 

 Oração Coordenada Sindética Alternativa: Aquela 

que dá ideia de alternância, troca. 

 Ex: Irei à festa, quer chova quer faça sol! 

 CONJUNÇÕES ALTERNATIVAS: -ou...ou, 

ora...ora, quer...quer, já...já. 

 

 Oração Coordenada Sindética Explicativa – Aquela 

que dá ideia de explicação. 

 Ex: Não atravesse a rua que você pode ser 

atropelado. 

 CONJUNÇÕES EXPLICATIVAS – que, porque, 

pois. 

 

 Oração Coordenada Sindética Conclusiva: Aquela 

que tem ideia de conclusão. 

 Ex: Você estuda muito para o teste, logo passará.  

CONJUNÇÕES CONCLUSIVAS- logo, portanto, pois, então, 

daí. 

 

PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO 

 

 Constituído de oração principal e oração 

subordinada. Classificam-se em: substantivas, adjetivas e 

adverbiais. 

ORAÇÃO SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS 

 São aquelas que têm função de substantivo. 

Podem ser: subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, 

completivas nominais, predicativas e apositivas. São 

iniciadas pela conjunção integrante. 

 

Oração Subordinada Substantiva Subjetiva: tem função 

de sujeito.  

Ex: É necessário que você estude. 

Oração Sub. Subst. Objetiva Direta: tem função de objeto 

direto 

Ex. Queremos que todos se saiam bem. 

Oração Sub. Subst. Objetiva Indireta- tem função de 

objeto indireto 

Ex: Gostaríamos de que todos se saíssem bem nas provas 

Oração Sub. Subst. Completiva Nominal- tem função de 

complemento nominal 

Ex: Temos certeza de que todos se sairão bem nas provas. 

Oração Sub. Substantiva Predicativa – tem função de 

predicativo 

Ex:  A verdade é que ele não falta à aula. 

Oração Sub. Substantiva Apositiva – tem função de 

aposto. 

Ex: Quero lhes dizer isto: Que todos estudem! 
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ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

Aquelas que têm função de advérbio. 

Classificação: Causal, condicional, conformativa, 

comparativa, consecutiva, concessiva, temporal, 

proporcional, final. 

 

Oração Subordinada Adverbial Causal: Ideia de causa. 

Ex: Não fui á festa porque estava doente. 

CONJUNÇÕES CAUSAIS: porque, visto que, uma vez que. 

Oração sub. Adv. Condicional: ideia de condição 

Ex: Se não chover, irei á festa 

Conjunções Condicionais: se, salvo, desde que, a menos 

que 

Oração sub. Adv. Conformativa: ideia de conformidade 

Ex: Fez o trabalho conforme o leitor pediu. 

Conjunções Conformativas: Conforme, consoante, segundo, 

de acordo com. 

Oração Sub. Adverbial Comparativa: Ideia de comparação 

Ex: Faz sol em Natal como faz sol em Fortaleza. 

Conjunções Comparativas: como, tal qual, tanto quanto, 

mais que. 

Oração Subordinada Adverbial Consecutiva: Ideia de 

consequência. 

Exe: Gritei tanto que fiquei rouco. 

Conjunções consecutivas: Tanto...que, tal..que, tão...que. 

Oração Subordinada Adverbial Concessiva: Ideia de 

concessão 

Ex: Vou lhe deixar ir à festa, embora esteja doente. 

Conjunções concessivas: Apesar de que, mesmo que, ainda 

que... 

Oração subordinada adverbial temporal- Ideia de tempo 

Exemplo: Quando Ícaro subiu no palco, a turma delirou. 

Conjunções temporais: Quando, mal, enquanto, assim que, 

logo que. 

 

Oração Subordinada Adverbial Proporcional: Ideia de 

proporção. 

Exemplo: À medida que a nave espacial subia, a Terra 

diminuía de tamanho. 

 Conjunções Proporcionais: á medida que, á proporção que, 

ao passo que. 

Oração Subordinada Adverbial Final: Ideia de finalidade 

Ex: O cantor escondeu-se a fim de que não fosse visto. 

Conjunções finais: a fim de que, para que. 

 

 

 

ORAÇÃO SUBORDINADAS ADJETIVAS 

 Aquelas que têm função de adjetivo. É iniciada pelo 

pronome relativo. 

Exemplo: Juscelino, que estuda no IAP, é bom aluno.  

 

Oração subordinada Adjetiva Explicativa 

Acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente e 

são separadas da oração principal por vírgulas. 

Exemplo: Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não 

recebem salários. 

Oração Subordinada Adjetiva Restritiva 

Restringem o significado do antecedente e não são 

separadas da oração principal por vírgulas. 

Exemplo: Os artistas que declararam seu voto foram 

criticados. 

ORAÇÕES REDUZIDAS 

São aquelas que não têm conectivo e caracterizam-se pela 

presença de uma forma nominal (Infinitivo, gerúndio e 

particípio). 

1. Orações Reduzidas de Infinitivo – Aquelas que 

têm a forma nominal infinitivo (ar, er,ir). 

 Ex: Ao terminar a aula, o professor foi aplaudido. 

2. Orações Reduzidas de Gerúndio – Aquelas que 

apresentam a forma nominal gerúndio (ando, endo, 

indo) 

Exemplo: Estudando muito, o aluno será aprovado. Vi os 

meninos jogando bola na praia 

3. Orações Reduzidas de Particípio – Aquelas que 

apresentam a forma nominal particípio (ado, ido). 

            Ex: Acabado o comício, o candidato foi embora. 

2.5 PONTUAÇÃO 

 

Ponto (. ) 

a) Indicar o final de uma frase declarativa: 

 Gosto de sorvete de goiaba. 

b) Separar períodos: 

 Fica mais um tempo. Ainda é cedo. 

c) Abreviar palavras: 

 Av. (Avenida) 

 V. Ex.ª (Vossa Excelência) 

 p. (página) 

 Dr. (doutor) 

http://portugues.uol.com.br/gramatica/tipos-frases-.html
http://portugues.uol.com.br/gramatica/frase-oracao-periodo.html
http://portugues.uol.com.br/gramatica/abreviaturas-siglas.html
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Dois-pontos (:) 

a) Iniciar fala de personagens: 

 O aluno respondeu: 

– Parta agora! 

b) Antes de citação direta: 

 Como já dizia Vinícius de Morais: “Que o amor não 

seja eterno posto que é chama, mas que seja infinito 

enquanto dure.” 

c) Enumerações uma abaixo da outra: 

 Comprei frutas: uva; 

  morango; 

  maça; 

  manga. 

 

Reticências ( ... ) 

a) Indicar dúvidas ou hesitação: 

 Sabe... andei pensando em uma coisa... mas não é 

nada demais. 

b) Interromper uma frase incompleta sintaticamente: 

 Quem sabe se tentar mais tarde... 

c) Suprimir palavras em uma transcrição: 

 “Quando penso em você (...) menos a felicidade.” 

(Canteiros - Raimundo Fagner) 

Parênteses ( - ) 

a) Isolar palavras, frases intercaladas de caráter 

explicativo, datas e também podem substituir a vírgula 

ou o travessão: 

 Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de 

Arte Moderna (1922). 

 "Uma manhã lá no Cajapió (Joca lembrava-se como se 

fora na véspera), acordara depois duma grande 

tormenta no fim do verão.” (O milagre das chuvas no 

Nordeste- Graça Aranha) 

Ponto de Exclamação ( ! ) 

a) Após vocativo 

 Ana, boa tarde! 

b) Final de frases imperativas: 

 Cale-se! 

c) Após interjeição: 

 Ufa! Que alívio! 

d) Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo: 

 Que pena! 

Ponto de Interrogação ( ? ) 

a) Em perguntas diretas: 

 Quantos anos você tem? 

b) Às vezes, aparece com o ponto de exclamação para 

enfatizar o enunciado: 

 Não brinca, é sério?! 

 

2.6 RELAÇÕES SEMÂNTICAS ENTRE AS PALAVRAS 

(Sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia) 

 

 Campo semântico é o emprego de palavras que 

pertencem ao mesmo universo de significação. 

 

Sinonímia: ocorre quando palavras podem ser substituídas 

umas pelas outras, sem prejudicar a compreensão das 

ideias do texto.  

Exemplos: Rival/adversário/antagonista.  

Cloreto de sódio/sal. 

Íntegro/probo/correto/justo/honesto. 

Unhas/garras – aguardar/esperar. 

Pessoa/indivíduo – cara/rosto. 

 

Antonímia: ocorre quando duas ou mais palavras se opõem 

quanto ao significado dentro do texto.  

Exemplos: Feliz/infeliz –   bem/mal   –    rico/pobre – 

a m o r /ódio – euforia/melancolia – sagrado/profano – 

claro/escuro. 

Hiperônimos: são palavras de sentido genérico, ou seja, 

palavras cujos significados são mais abrangentes do que os 

hipônimos. 

Exemplos: 

 Animais é hiperônimo de cachorro e cavalo. 

 Legume é hiperônimo de batata e cenoura. 

 Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. 

 Ferramenta é hiperônimo de chave de fenda e alicate. 

 Doença é hiperônimo de catapora e bronquite. 

Hipônimos: são palavras de sentido específico, ou seja, 

palavras cujos significados são hierarquicamente mais 

específicos do que de outras.  

Exemplos: 

 Maçã e morango são hipônimos de fruta. 

 Vermelho e verde são hipônimos de cor. 

 Brócolis e couve-flor são hipônimos 

de verdura. 

 Flores e árvores são hipônimos de flora. 

 Gripe e pneumonia são hipônimos de 

doença. 

 

 

http://portugues.uol.com.br/redacao/narracao.html
http://portugues.uol.com.br/gramatica/vocativo-.html
http://portugues.uol.com.br/gramatica/tipos-frases-.html
http://portugues.uol.com.br/gramatica/interjeicoes.html
http://portugues.uol.com.br/redacao/funcoes-linguagem-.html
http://portugues.uol.com.br/redacao/funcoes-linguagem-.html
http://portugues.uol.com.br/redacao/funcoes-linguagem-.html
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QUESTÕES DA COMPERVE 

 

Observe o texto. Ele servirá de base para as questões 1 a 

13. 

 

            Talentos ocultos 

                Por Thomaz Wood Jr. 

Faltam talentos nas empresas! A suposta verdade é 

repetida com frequência nas salas e corredores de 

organizações de diferentes portes e distintas áreas de 

atuação. Consulte um executivo e ele desfilará uma longa 

lista de queixumes contra seus liderados, inclusive falta de 

visão estratégica, autonomia, iniciativa, capacidade de 

planejamento, conhecimentos técnicos e competências para 

gerenciar pessoas.  

Pergunte aos liderados e eles provavelmente 

repetirão a mesma lamúria sobre suas equipes. Siga a linha 

lógica e provavelmente chegará à conclusão de que o 

grande mal das empresas, os grandes culpados pela gestão 

caótica, pela estagnação da produtividade e pela baixa 

competitividade, são os estagiários.  

A má qualidade da gestão das organizações locais 

é notória. Dos órgãos públicos às empresas privadas, das 

estatais às organizações sociais, pouca coisa se salva. Os 

serviços são lentos e caros, os produtos, defasados e mal-

acabados, os processos de trabalho, confusos. Os 

funcionários se estressam e os clientes se revoltam. A má 

qualidade dos quadros de gestão também é óbvia. Meio 

século de cursos de administração e uma década de 

expansão MBAs não parecem ter gerado efeito positivo.  

Para cobrir as lacunas, as grandes empresas 

investem furiosamente em programas de trainees, 

procurando atrair a nata das melhores universidades para as 

suas fileiras. Entretanto, o tiro frequentemente sai pela 

culatra. Os jovens recrutas são espertos e ambiciosos, mas 

nem sempre estão dispostos a realizar trabalho duro ou são 

capazes de enfrentar chefes despreparados, colegas 

invejosos e a caótica burocracia interna.  

Mas a suposta escassez de talentos pode não ser 

verdade tão absoluta como sugere o discurso dominante. 

Em texto publicado no jornal inglês Financial Times, Andrew 

Hill levanta uma hipótese instigante. O colunista lembra o 

caso de Eric Roberts, que ingressou em um banco inglês 

com 17 anos de idade e seguiu uma carreira apagada, na 

primeira metade do século XX.  

Um documento recentemente divulgado revela o 

espanto de seu chefe, ao saber que seu funcionário havia 

sido requisitado pelo governo a apoiar o esforço de guerra. 

O tal chefe registrou que não via em seu subordinado 

qualquer qualidade digna de nota. Entretanto, Roberts já 

trabalhava para o serviço secreto britânico e era 

considerado um espião genial, tendo sido capaz de 

monitorar e neutralizar centenas de simpatizantes nazistas 

que operavam no Reino Unido.  

O caso é pitoresco, não incomum. Pululam histórias 

de funcionários apagados, com “baixo potencial”, que 

deixam grandes empresas para se tornarem 

empreendedores bem-sucedidos. E não é difícil de entender 

por que isso ocorre. As grandes estruturas burocráticas, 

rígidas e hierarquizadas, que dominaram a paisagem 

corporativa durante o século XX e continuam presentes na 

administração pública ou em grandes empresas, reduzem os 

profissionais a pequenas engrenagens de uma grande 

máquina. O próprio sistema inibe a iniciativa e a criatividade.  

Tais estruturas foram substituídas por arranjos mais 

fluidos e flexíveis. Entretanto, o novo ambiente de trabalho é 

frequentemente dominado por falastrões, reis do PowerPoint 

e animadores de reuniões. Profissionais quietos e discretos, 

capazes de realizar trabalhos substantivos, são condenados 

à periferia das decisões, sem receber a devida atenção ou 

reconhecimento por sua labuta.  

Conforme observa Hill, muitas organizações têm 

dificuldade em identificar o potencial e a capacidade dos 

seus funcionários. Assim, a visibilidade frequentemente 

triunfa sobre a produtividade. Uma forma de reverter a 

equação perversa é reduzir a quantidade de reuniões e, 

assim, remover o palco que favorece os magos da gestão da 

impressão causada nos outros, e criar mecanismos para 

monitorar o trabalho que está sendo conduzido.  

O trabalho real nas empresas acontece 

frequentemente sem conexão com a estrutura formal, 

usando as redes de relacionamento e confiança entre 

funcionários. Hill observa que realizadores e influenciadores 

raramente ocupam posições de destaque na estrutura 

formal. É preciso, portanto, estar atento às redes informais 

para identificar e valorizar quem realmente trabalha e gera 

resultados.  

        [Disponível em: <ht>. Acesso em: 03  mar. 2015]  

 

 

http://www.cartacapital.com.br/revista/828/talentos-ocultos-3271.html
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QUESTÃO 1 

 
 Com base na leitura global do texto, a intenção 

comunicativa predominante é:  

a) Defender a ideia de que a escassez de talentos 

pregada pelo discurso dominante não é tão real, visto 

que é dada maior relevância àqueles que se destacam 

por suas falácias em detrimento daqueles que 

realmente produzem.  

b) Comprovar que os executivos estão insatisfeitos 

com o desempenho de seus liderados, dos quais 

reclamam falta de visão estratégica, autonomia, 

iniciativa, capacidade de planejamento, conhecimentos 

técnicos e competências para gerenciar pessoas.  

c) Revelar que os jovens recrutas são espertos e 

ambiciosos, mas nem sempre estão dispostos a 

realizar trabalho duro ou serem capazes de enfrentar 

chefes despreparados, colegas invejosos e a caótica 

burocracia interna.  

d) Mostrar que os funcionários são reduzidos a 

máquinas de produzir conforme os modelos do século 

XX, em que as estruturas burocráticas rígidas e 

hierarquizadas dominavam a paisagem corporativa.  

QUESTÃO 2 

 

A oração que sintetiza a ideia principal do primeiro parágrafo 

é:  

 a) “Faltam talentos e sobram queixumes”.  

 b) “F verdade é repetida com frequência nas 

empresas”.  

 c) “As organizações atuam em áreas distintas”.  

 d) “Não há visão estratégica e nem autonomia”.  

QUESTÃO 3 

 

De acordo com o texto, faltam talentos nas empresas 

públicas e privadas porque:  

a) Muitas organizações apresentam dificuldade em 

identificar o potencial e a capacidade dos seus 

empregados.  

b) As estruturas das empresas ainda seguem os 

modelos de administração utilizados no século XX.  

c) Um grande número de funcionários apáticos 

permanecem na periferia das decisões.  

d) Um grande número de funcionários deixa as 

empresas para criar seu próprio negócio.  

QUESTÃO 4 

 A expressão “o tiro frequentemente sai pela culatra”, 

presente no quarto parágrafo, é exemplo de linguagem: 

    a) Denotativa e significa que a nata das melhores 

universidades é o alvo das grandes empresas.  

b) Conotativa e significa que o investimento em 

treinamento quase sempre não funciona a contento.  

c) Conotativa e significa que a esperteza e a 

ambição dos jovens recrutas são a meta das 

empresas.  

d) Denotativa e significa que os cursos e os 

treinamentos são sempre um sucesso contra chefes 

despreparados.  

QUESTÃO 5 

 
O ponto de exclamação, na primeira linha do texto, tem o 

objetivo de   

a) Destacar o sentido conotativo da expressão.  

b) Mostrar a resignação do autor. 

c) Enfatizar a ideia principal do texto.  

d) Aferir credibilidade ao enunciado.  

QUESTÃO 6 

 
As formas verbais destacadas no texto “consulte”, 

“pergunte” e “siga” estão no modo: 

a) Subjuntivo, porque expressam uma hipótese 

e caracterizam uma sequência injuntiva.  

b) Imperativo, porque expressam um alerta e 

caracterizam uma sequência injuntiva.  

c) Imperativo, porque expressam um pedido e 

caracterizam uma sequência dialogal.  

d) Subjuntivo, porque expressam uma 

incerteza e caracterizam uma sequência 

dialogal.  

O fragmento a seguir serve de base para responder às 

questões 7 a 9.  

Os serviços são lentos e caros, os produtos, 

defasados e mal-acabados, os processos de 

trabalho, confusos. Os funcionários se 

estressam e os clientes se revoltam.  

 

I  No fragmento, têm-se cinco adjetivos e uma locução 

adjetiva.  

II  No fragmento, há dois períodos.  

III  As palavras “lentos” e “caros” são núcleos do objeto 

direto.  

IV  
O pronome “se” antes de “estressam” e “revoltam” são 

complementos nominais desses verbos.  
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QUESTÃO 7 

 
Analise as seguintes afirmativas relativas a esse fragmento.   

Das afirmações, estão corretas  

a) I e III.      c) I e II.  

b) III e IV.     d) II e IV.  

 

QUESTÃO 8 

 
Considerando o emprego das vírgulas no fragmento, é 

correto afirmar:  

a) As vírgulas após “produtos” e “trabalho” indicam 

a elipse da forma verbal “são”.  

b) As vírgulas separam palavras de uma 

enumeração.  

c) As vírgulas após “caros” e “mal-acabados” 

separam orações subordinadas.  

d) As vírgulas separam apostos.  

 

QUESTÃO 9 

Os serviços são lentos e caros. Sintaticamente, os termos 

destacados exercem a função de: 

a) Aposto 

b) Sujeito 

c) Objeto direto 

d) Predicativo do sujeito 

QUESTÃO 10 

A forma verbal que substitui adequadamente o vocábulo 

“pululam”, destacado no texto, sem perder seu sentido 

original no texto, é:  

a) Fervem.  

b) Saltam.   

c) Brotam.  

d) Sacodem.  

 

QUESTÃO 11 

O conectivo “portanto”, destacado no texto, estabelece 

relação semântica de: 

            a) Adição entre períodos que interliga.  

b) Conclusão entre orações que interliga.  

c) Conclusão entre períodos que interliga.  

d) Adição entre orações que interliga.  

QUESTÃO 12 

Observe o trecho do texto: “Conforme observa Hill, muitas 

organizações têm dificuldade em identificar o potencial e a 

capacidade dos seus funcionários.” A conjunção destacada 

inicia uma oração subordinada: 

a) Adverbial conformativa 

b) Adverbial condicional 

c) Adverbial consecutiva 

d) Adverbial comparativa 

QUESTÃO13

Observe o trecho do texto: “Uma forma de reverter a 

equação perversa é reduzir a quantidade de reuniões e, 

assim, remover o palco que favorece os magos da gestão da 

impressão causada nos outros, e criar mecanismos para 

monitorar o trabalho que está sendo conduzido.” O termo 

destacado, sintaticamente, exerce a função de: 

a) Sujeito 

b) Objeto direto 

c) Objeto indireto 

d) Complemento nominal 

 

QUESTÃO 14 

”É preciso, portanto, estar atento às redes informais para 

identificar e valorizar quem realmente trabalha e gera 

resultados.” Observando o último período do texto, a 

conjunção coordenada destacada classifica-se em: 

a) Aditiva 

b) Adversativa 

c) Alternativa 

d) Conclusiva 

 

Texto para as próximas questões 

 

Pokémon Go e o Trânsito 

 Archimedes Azevedo Raia Jr.(*)    

Foi lançado no país, nas últimas semanas, o game 

Pokémon Go, um dos primeiros jogos de realidade 

aumentada para smartphones, que está provocando uma 

verdadeira onda de fanatismo. O jogo é baseado em uma 

franquia japonesa dos anos 1990 e os jogadores usam seus 

celulares para descobrir e capturar personagens virtuais de 

Pokémon em vários lugares do mundo real.  

Caminhar ou dirigir veículo caçando Pokémon 

mistura o real com o virtual e faz com que os jogadores se 

sintam parte do jogo. É um aplicativo que funciona como um 

GPS. Até aí não haveria muitos motivos para preocupações. 

O grande perigo é a distração, que provoca milhares de 

acidentes de trânsito no mundo todo.  

No Brasil, não estão ainda disponíveis estatísticas 

sobre o assunto, porém, a mídia americana afirma que 96% 

dos jogadores possuem idades entre 18 e 30 anos. Esses 

dados apontam para o fato de que a maioria dos jogadores 
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pode ser potencialmente motorista e pedestre.   O jogo, 

aparentemente inofensivo, tem provocado, nas últimas 

semanas, acidentes de trânsito gravíssimos, relatados pela 

mídia mundial. No Brasil, um jovem foi atropelado em 

Curitiba-PR, enquanto jogava o aplicativo. Em Rolândia-PR, 

um motorista de 21 anos bateu na traseira de uma 

caminhonete, por estar distraído com o Pokémon Go. Em 

Camboriú-SC, um motorista perdeu o controle do veículo, 

bateu em outro que estava estacionado e foi flagrado com 

celular em mãos, tentando capturar Pokémons. O causador 

do acidente fugiu do local antes da chegada da polícia.  

Em Auburn, estado de Nova York, um motorista 

saiu da rodovia e chocou seu carro frontalmente com uma 

árvore. Aos policiais locais admitiu que estava absorto 

jogando Pokémon Go.   

Um homem de 39 anos dirigia seu caminhão na 

cidade japonesa de Tokushima e acabou atropelando 2 

pedestres. Foi preso e confessou à polícia que estava 

distraído jogando Pokémon Go. Uma senhora de 72 anos 

fraturou o pescoço, indo a óbito, e a outra vítima, de 60 

anos, teve lesão grave no tórax.  

Departamentos Estaduais de Trânsito, preocupados 

com mais esse novo fato que acaba por agravar a 

acidentalidade de trânsito no país, lançaram campanhas 

para esclarecer e conscientizar as pessoas sobre o grave 

risco que assumem como motoristas ou pedestres. Artigos 

anteriores, por mim publicados no JC, já alertavam para o 

uso de celular enquanto se dirige veículo automotor e 

também como pedestre. Agora, o desenvolvimento 

tecnológico que, em muitos casos, ajuda a salvar vidas, está 

contribuindo para ceifá-las.  

Ressalta-se que, se a tecnologia fosse bem 

utilizada, ela não produziria impactos negativos à vida das 

pessoas. No entanto, como se sabe, o ser humano não está 

totalmente conscientizado sobre seu verdadeiro papel na 

sociedade. Exemplos disso são pessoas que dirigem após 

consumirem bebidas alcoólicas, alguns dirigem sem serem 

habilitados ou com seus veículos sem a devida 

conservação, distraídos, em excesso de velocidade etc.  

É preciso sempre se ter em mente que a desídia de 

uns pode colocar, além das próprias vidas em risco, as de 

outros também, que nada têm a ver com os seus devaneios. 

Viver em sociedade significa assinar contrato que rege a 

vida em comum. Não se pode nunca esquecer isso.   

(*) O autor é mestre e doutor em Engenharia de 

Transportes, docente da UFSCar, diretor de Mobilidade da 

Assenag e membro do Conselho Diretor da ANTP.   

 

Texto adaptado para fins pedagógicos. Disponível 

em: 

<http://www.jcnet.com.br/editorias_noticias.php?codigo=244

867>. Acesso em: 16 set. 2016. 

 

QUESTÃO 15 

 A leitura global do Texto permite afirmar que: 

 a) O devaneio dos jogadores do Pokémon Go é 

relatado pela mídia mundial.  

 b) O fanatismo dos jogadores de Pokémon Go está 

provocando acidentes de trânsito.  

 c) Os jogadores do Pokémon Go não estão 

totalmente conscientizados sobre seu verdadeiro papel na 

sociedade.  

 d) Os jogadores do Pokémon Go solicitaram 

campanhas educativas aos Departamentos Estaduais de 

Trânsito. 

QUESTÃO 16 

Para cumprir seu objetivo, o autor: 

a) Utiliza dados sobre acidentes de trânsito.  

b) Apresenta e descreve o jogo Pokémon Go.  

c) Defende o bom uso da tecnologia em sociedade.  

d) Compara os jogadores a motoristas alcoolizados. 

QUESTÃO 17 

De acordo com a leitura do Texto, os milhares de 

acidentes provocados pelo uso do Pokémon Go, em todo o 

globo, devem-se à: 

a) Ousadia.  

b) Indiscrição.  

c) Curiosidade.  

d) Desatenção. 

QUESTÃO 17 

Os dois primeiros parágrafos do Texto têm como 

função: 

a) Apresentar a história do game Pokémon Go.  

b) Situar o leitor e apresentar o ponto de vista do 

autor.  

c) Descrever o jogo e valorizar a mescla do real 

com o virtual.   

d) Mostrar os argumentos que serão desenvolvidos 

ao longo do texto.   

 

 

Considere o trecho a seguir para responder às questões 18 

e 19. 
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O jogo é baseado em uma franquia japonesa dos anos 1990 

e os jogadores usam seus celulares para descobrir e 

capturar personagens virtuais de Pokémon em vários 

lugares do mundo real.   

 

QUESTÃO 18  

(IFRN – 2016) No trecho, identificam-se: 

 a) 7 substantivos.  

 b) 8 substantivos.  

 c) 9 substantivos.  

d) 10 substantivos. 

 

19. QUESTÃO 33  

(IFRN – 2016) Leia as afirmativas a seguir sobre 

acentuação e tonicidade para responder à questão. 

I. O vocábulo MÃOS recebe o til por ser oxítono.   

II. Três vocábulos são acentuados por serem 

paroxítonos terminados em ditongo.  

III. A acentuação de DISTRAÍDO, CAMBORIÚ e 

VEÍCULO se justifica pelo mesmo motivo.  

IV. Os vocábulos MÍDIA, ROLÂNDIA e POLÍCIA 

foram acentuados por serem proparoxítonos.   

Estão corretas apenas: 

 a) I e II. 

 b) II e III. 

 c) III e IV. 

 d) I e IV. 

QUESTÃO 20 

      Observe a tirinha e responda.  

 

BROWNE, C. Hagar, o horrível. Jornal O GLOBO, 
 

“Pensei que você tinha consertado.” A função do termo 

em destaque é: 

a) Pronome relativo 

b) Conjunção integrante 

c) Sujeito 

d) Verbo intransitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

1 A 

2 A 

3 A 

4 B 

5 C 

6 C 

7 C 

8 A 

9 D 

10 C 

11 C 

12 A 

13 B 

14 A 

15 B 

16 B 

17 B 

18 C 

19 B 
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