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Caro (a) aluno (a), 

 

Seja bem vindo (a) ao mundo da leitura e da escrita! 

 

Venha conhecer também um pouco mais de sua língua materna: a 

Língua Portuguesa! 

 

Ler, escrever, falar, escutar são habilidades que devemos 

desenvolver para garantirmos a capacidade de ler o mundo em que vivemos 

e podermos nele atuar, pois,  como se sabe, o domínio da língua em suas 

diferentes formas contribui para a nossa capacidade de entender as coisas 

a nossa volta, os textos verbais e não verbais.   

 

Por isso, nesse “caderno”, fazemos um convite a você para mergulhar 

nas sugestões de textos e nas questões propostas.   

 

Uma dica: leia jornais, revistas e livros. Aumente seus conhecimentos. 
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Bloco 1 – UP1 – Língua Portuguesa 

 

 

 
Linguagem verbal  e  Linguagem não verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Você já parou para pensar como foi a comunicação dos portugueses com os povos 

nativos, na época em que chegaram ao Brasil? 
 

Leia trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha – o escrivão da frota de Cabral. Ele 
escreveu ao rei de Portugal relatando os primeiros contatos com a nova terra. 

 
Texto 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A comunicação é uma necessidade do homem para viver em grupo. 
Mesmo falando línguas diferentes, é possível haver entendimento entre 
pessoas, isto porque a comunicação nem sempre precisa de palavras para 
acontecer. Ela pode ocorrer com gestos, sinais, expressões faciais ou 
corporais, sons, imagens, etc. 

“A feição deles é parda, algo avermelhada; de bons narizes. 
Em geral são bem-feitos, andam nus, sem cobertura alguma. 
Não fazem menos caso de cobrir ou mostrar suas 
vergonhas, e nisso são tão inocentes como quando mostram 
o rosto”. 
 
“... E eles entraram sem qualquer sinal de cortesia ou de 
desejo de dirigir-se ao Capitão ou a qualquer outra pessoa 
presente, em especial. Todavia, um deles fixou o olhar no 
colar do Capitão e começou a acenar para a terra e logo em 
seguida para o colar, como querendo dizer que ali havia 
ouro. Fixou igualmente um castiçal de prata e da mesma 
maneira acenava para a terra e logo em seguida para o 
colar, como querendo dizer que lá também houvesse 
prata...”. 
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1. Identifique no texto a descrição feita das pessoas encontradas na nova terra. Retire 
o trecho que indica a descrição. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
2. Explique a expressão “... e nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Observe com atenção os dois textos: 

 

 

 

                                                                
 
                   Texto 2                                                          Texto 3 

                
Explique o porquê do espanto entre o português e o índio ao se olharem, no texto 2. 

 

 

 
No texto 3, percebe-se que o índio tenta se comunicar  por meio do gesto. 
De acordo com a Carta de Caminha, o que o português entendeu? 
Explique com suas palavras. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Observe com atenção o cartaz de Pablo e Guedes, produzido em 1979. 
 
Texto 4 

 
 

 
1 – Observe os traços físicos das pessoas presentes na imagem anterior. A partir deles, é 
possível identificar a que grupo étnico pertencem? Comente como chegou a essa 
conclusão.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2 – Qual a relação possível existente entre os dois personagens da gravura? Você 
afirmaria que são mãe e filho? Por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

3 – Vimos que a fisionomia é um tipo de linguagem não verbal. Assim, que sentimento 
pode ser observado na expressão do rosto das pessoas? Justifique sua resposta, 
escrevendo os elementos que o auxiliaram nessa observação. 

 

 
  
4 – O cartaz é composto por quatro quadros. Você pode observar transformações que 
acontecem do 1º ao último. Explique o que elas representam. 

 

 
 

5 – As lágrimas que caem do rosto do menino dão origem a três imagens. Quais são elas? 
 

 

 
6 – O problema vivido pela população indígena não é só característico do Brasil, atinge 
outros países. Que recurso foi utilizado no cartaz que confirma essa afirmação? 

 

 

 
7 - Se você fosse dar um título a esse cartaz, que título você daria? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
Você não vive sozinho!  Vive com outras pessoas que pensam e sentem assim como você. 
Para conviver com essas pessoas, você precisa se comunicar. 

 
A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem.  

Podemos estabelecer comunicação por meio da linguagem não verbal que não usa 
palavra, mas sim imagens, gestos, cores, símbolos etc. 
 

Ao conversar com as pessoas, você expõe seus pensamentos e sentimentos e ao 
ouvi-la, você toma conhecimento do que ela pensa e sente também.  
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Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
 

 

 

 

Vocês estão realizando um ato de comunicação, isto é, tornando comuns os 
pensamentos e sentimentos um do outro. 

 
PARA HAVER COMUNICAÇÃO, SÃO UTILIZADOS SONS, FALA, ESCRITA, GESTOS, 
CORES... OU SEJA, SÃO UTILIZADAS DIFERENTES FORMAS DE LINGUAGEM. 

  

                                                                        

 
Uma linguagem não é um simples amontoado de signos, mas um conjunto de signos 

que se relacionam entre si, de forma organizada, formando um sistema. Quando os signos 
se organizam, podemos afirmar que eles constituem uma linguagem. Por isso, é possível 
falar em linguagem de trânsito, linguagem da matemática, linguagem dos gestos, 
linguagem da música dentre outras. 

 

 

 

 

 

 
 

Atenção!!! 
 

Qualquer palavra é chamada de signo verbal porque o termo verbus significa palavra em 
latim. 

O Latim é a língua que deu origem ao Português. 

  

 

 

 
Mãos à Obra! 
 
1 – Desenhos e fotografias: sem que apareçam palavras, estes textos nos comunicam 
ideias, transmitem-nos emoções, dão-nos avisos e ordens, são textos não verbais. 
Diga, com suas palavras, o que significam as imagens a seguir, e onde podemos encontrá-
las. 

 

 

Linguagem é todo sistema organizado de signos que 

serve como meio de comunicação entre indivíduos. 
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Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
 

 

 

 

Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
 

 

 

 

Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
 

 

 

 

Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
 

 

 

 

Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
 

 

 

 

Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
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Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
 

 

 

 

Significado : ________________________________ 

 

Onde é encontrado ____________________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
GESTOS E SINAIS, também, são formas de línguas. 
 
Os surdos também possuem formas de comunicação. No Brasil, a língua de sinais é 
denominada LIBRAS (língua brasileira de sinais). Esta língua permite a comunicação com 
qualquer pessoa que a conheça, a exemplo da língua portuguesa, inglesa e todas as 
línguas do mundo. 

 
 
 
Texto 5 

GRÁFICO 
 

Numa cidade, a população fez uma pesquisa para saber onde os estudantes gostariam que 
fosse construído o ginásio de esportes. 
O resultado está no gráfico. Considere que o gráfico é a cidade e cada parte corresponde a 
um bairro desta cidade. 

 

                           2,72%

% 
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1 – Identifique a porcentagem referente à afirmação de que a maior parte escolheu o 
próprio bairro como local da construção.  

 

 

 
2 – Observando todo o gráfico, podemos afirmar que a cidade estava muito indecisa quanto 
ao local que deveria ser construído o ginásio? Por quê ? 
 

 

 
3 – Como chegou a essa conclusão? 

 

 

 

 
4 – Reflita sobre o que estudamos aqui e responda como se pode definir linguagem, 
considerando as diferentes formas da comunicação. 

 

 

 

 
 
 
 

21,57% 

12,55% 

18,08% 

21,36% 

23,59% 



 

 

12 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nas histórias em quadrinhos, precisamos prestar muita atenção aos recursos não 

verbais utilizados, como expressões fisionômicas, tipos de balão, tipos de letras e 
alterações no desenho, na sequência dos quadrinhos, pois nem sempre a linguagem verbal 
é utilizada para que a mensagem seja transmitida e, quando esta aparece, não está 
desvinculada da imagem. 

 
 

 
Leia a tirinha em quadrinho a seguir e veja como estes recursos não verbais são 

fundamentais para o entendimento do texto.   

 
 

Texto 6 

 

 
 
1 – Analise a fala do Menino Maluquinho no último balão. 

 
a) A que grupo de falantes da língua, supostamente, pertence a linguagem utilizada pelo 
Menino Maluquinho? 

 

 
b) Qual o sentido da palavra caçar no contexto? 
 

 Os textos podem não só ter palavras, mas também podem se  combinar com 
palavras, para comunicar ideias, fatos, sentimentos. São textos que associam o 
verbal com o não verbal.  
Nesta unidade, você vai estudar um exemplo desse gênero: a história em 
quadrinhos. 
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2 – A linguagem que o Menino Maluquinho empregou não está de acordo com a variedade 
padrão da língua nem com nenhuma outra variedade. 
 
a) Que modificações poderiam ser feitas para adequá-la à modalidade padrão? 
 

 
b) O pronome mim não foi utilizado adequadamente. Diga por quê? 

 

 
3 – Volte ao texto 6:  

 
a) O que a expressão fisionômica e a posição da cabeça da menina, no 2º quadrinho, 

estão indicando? 

 

 

______________________________________________________________ 

 
b) Por que se pode afirmar que, no 3º quadrinho, o Menino Maluquinho está correndo? 

Que personagem, no 3º quadrinho, está com raiva?  

      

 

______________________________________________________________ 

 
c) Indique os recursos não verbais que levam o leitor a entender o sentimento do 

personagem. 

 

 

 

 
4 – Procure, em revistas e jornais, tiras em quadrinhos. A seguir, recorte-as, cole-as e 
reconheça os recursos não verbais no texto. 
 
 

 

______________________________________________________________ 

 
 
5 – Que tal montar uma história em quadrinhos?! Escolha o tema!! 
 

             Vamos continuar treinando, lendo mais uma história. 
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Texto 7 
 

 

 
 

 
A partir de Gente Fina.. 
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a) Você pode criar algumas hipóteses para justificar o fato de João não saber escrever 
a palavra traição? Diga quais são. 

 

 

 
b) Por que os balões estão pontilhados? 

 

 

 
c) O que significa, no texto, a reação da menina no último quadro? 

 

 

 
 
 

ATIVIDADE ESCRITA 
 

A seguir, apresentamos uma história em quadrinhos, em que o autor utilizou, apenas, 
código não verbal. 

 

 
Texto 8 
 

 

 1 
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2  3  4 

 5  6  7 

 8  9  10 
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 11 
 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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A partir do que entendeu da leitura da história do Piteco, justifique o título. 

 

 

 
Crie um balão adequado à cena do 3º quadrinho, utilizando os recursos da história. 

 

 

 
Podemos dividir a história do Piteco em duas partes que acontecem ao mesmo tempo 
(concomitantemente) com os dois personagens do texto. 
 

a) Indique os recursos verbais e não verbais utilizados pelo autor. 

 

 

 
 

 
b) Como o leitor percebe as ações concomitantes? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

c) A partir da leitura do último quadrinho, você pode dizer que a história tem traços de 
humor? Por quê? 

 

 

 
Reconte, com as suas palavras, a história de Piteco. 
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         CARTUM 
 

Cartum é um desenho humorístico ou caricatural que satiriza comportamentos 
humanos que é destinado à publicação em jornais e em revistas e que tem como objetivo 
retratar um aspecto do cotidiano da sociedade.  

 

Observe com bastante atenção este Cartum feito por Lan: 
 
 

Texto 9 

 

 
 
 

E quem é Lan? 

 

LAN (LANFRANCO VASELLI) - Italiano criado em Montevidéu, onde estudou 

arquitetura e iniciou sua carreira jornalística nas páginas do matutino "EL PAIS". 

Contratado pela imprensa argentina em 1948, lá ficou até 1952 trabalhando nos órgãos 

de comunicação mais importantes de Buenos Aires, sendo distinguido nesse mesmo ano 

com o primeiro prêmio outorgado ao melhor caricaturista da capital portenha. Também 

em 1952, de passagem pelo Rio de Janeiro, foi convidado por Samuel Wainer a 

inaugurar "Última Hora" paulista. Seis meses depois, já em 1953 veio em definitivo para 

o Rio onde trabalhou na edição carioca da U.H., FLAN, O GLOBO, MANCHETE 

ESPORTIVA, CORREIO DA MANHÃ e outras publicações de igual prestígio.  

 

 
 
Agora que você já compreendeu o que é um cartum e o que retrata, vamos analisar 

o cartum da página anterior. 
Partindo dos personagens na situação retratada, no texto 9, responda. 
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1- Qual é a classe social que está sendo destacada no Cartum? Por que o cartunista 
produziu esse texto? 

 

 

 
 

2- Como, normalmente, a classe retratada no Cartum é vista pela sociedade? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

3- Qual a sua opinião acerca da importância do Cartum para se pensar sobre a 
sociedade? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

4- Imagine que você é o personagem sentado na calçada. Conte a cena, a partir do seu 
ponto de vista.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
5- Sua próxima tarefa é se colocar na posição das pessoas que estavam dentro dos 

carros. Elabore um depoimento de como elas se sentiram  naquela situação. 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
6- Agora, coloque-se no lugar dos menores e faça um depoimento de como eles se 

sentiram naquela situação.  

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Diante das possíveis visões que um mesmo texto não verbal pode nos proporcionar, 
nunca se esqueça de que poderá ser interpretado de acordo com o conhecimento de 
mundo do leitor que entra em contato com esse material. Com isso, percebe-se como é 
importante estarmos sempre refletindo sobre os diversos textos.  
 

 
7- Crie um título que resuma a ideia central do texto e que esteja adequado às 
seguintes situações:  
 

a) Do adulto consciente dos deveres e dos direitos constitucionais, principalmente, 
aquele que diz que “todos somos iguais perante a lei”. 

 

_______________________________________________________ 

 
 b) Das crianças que – como aqueles que foram retratados no Cartum - vivem 
diariamente agindo daquela forma.  

 

________________________________________________________ 

 
c) Da senhora de classe popular representante dos adultos que participam  
daquela atividade. 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Pintura 
 

    Enquanto um escritor usa a linguagem verbal, um pintor, ao expressar sua arte, utiliza a 
linguagem não verbal, pois raramente recorre a palavras para criar um quadro; busca, 
comumente, outros recursos como cores e formas. 
 

     Observe a imagem do quadro “Café”, de Cândido Portinari: 
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Texto 10: 

 

 

 

 

 

 

                      resistir.info/brasil/imagens/portinari_cafe.jpg 

 

Você sabe quem foi Cândido Portinari? 

Cândido Torquato Portinari nasceu em 29 de dezembro de 1903, numa fazenda de café, 
em Brodoswki,, Estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, de origem humilde, 
recebeu apenas instrução primária, mas desde criança manifestou a sua vocação artística. 
Aos quinze anos veio para o Rio de Janeiro em busca de um aprendizado mais sistemático 
em pintura, matriculando-se na escola de Belas Artes. Tornou-se um dos maiores nomes 
da pintura brasileira, alcançou fama internacional pela qualidade e temática social de sua 
obra. Sempre preocupado em caracterizar o tipo brasileiro, principalmente na sua 
aparência física, retratou a vida rural brasileira, o trabalho duro do nordestino. Foi com a 
obra “Café” (1934) que se tornou reconhecido internacionalmente. 

Analisando o quadro 

     Em sua obra, Portinari  ressaltou o porte volumoso e monumental de seus personagens, 
além de dar tratamento especial às mãos e aos pés das figuras. No quadro que 
observamos, vemos essas características nas figuras retratadas.  

1- O que o pintor quis expressar, levando-se em consideração tais características físicas, 
observadas na tela na página anterior? 

 

___________________________________________________________ 
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2- Portinari, em sua obra, denunciou as condições precárias do trabalhador rural. Justifique 
essa afirmativa por meio de elementos presentes na tela.    

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
LINGUAGEM FORMAL E INFORMAL 

 
    Cada um de nós começa a aprender sua língua em casa, em contato com a família, 

ouvindo e fazendo uso próprio, aos poucos, do vocabulário e das combinações das 

palavras em frases e em textos inteiros. 

     Quando convivemos com outras pessoas, na rua, na escola, no trabalho, podemos 

perceber que nem todos falam como nós. Encontramos pessoas que falam de modo 

diferente por serem de outras cidades ou de outras regiões do país, ou por terem idade 

diferente da nossa, ou por fazerem parte de outro grupo ou de outra classe social. 

     Todas essas formas de falar tornam possível a comunicação entre as pessoas. Todas 

elas são aceitáveis e devem estar adequadas às diferentes situações, respeitando os 

interlocutores e seus propósitos comunicativos. 

     Uma dessas formas, a mais respeitada socialmente, é a norma culta, norma padrão. 

Este registro da língua é ensinado, por excelência, na escola, sendo utilizada – por 

exemplo – nos documentos oficiais, nos textos científicos e nos didáticos, em programas de 

televisão, entre outros. Há outros registros possíveis na língua, tais como a linguagem 

informal, o uso das gírias, a linguagem mais técnica.  

     A linguagem que empregamos não transmite apenas nossas ideias. Transmite também 

um conjunto de informações sobre nós mesmos. Certas palavras e construções que 

utilizamos acabam “revelando” quem somos socialmente: por exemplo, em que região do 

país nascemos, qual nosso nível social e escolar, nossa idade e, às vezes, até nossos 

valores, círculo de amizades e nossas preferências.
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Texto 11 

 
     Leia com atenção o seguinte anúncio dos Correios: 

 

 
                                                            (Veja, 25/6/97). 

 
Agora, reflita e responda: 
 
 O anunciante, na primeira parte, reproduz a maneira de falar do caipira.   
1 - Analisando a propaganda, com que objetivo o anunciante utiliza esta forma de 
linguagem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
 Uma pessoa da área rural, normalmente, não utiliza a língua como quem mora num 
grande centro urbano. Há diferenças não só no vocabulário, isto é, nas palavras utilizadas, 
mas também no modo de pronunciá-las. 

 

 
2- Identifique, no texto que reproduz a fala do caipira, as palavras que foram escritas do 
mesmo modo como são pronunciadas.  
 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 3- Reescreva-as, respeitando as convenções da língua escrita. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

     
 4- Que expressão usada no anúncio é própria da vida rural? 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 Na segunda parte do anúncio, o texto está escrito de acordo com as normas ortográficas 
convencionadas, não sendo utilizados termos de regiões determinadas. Qual a intenção do 
anunciante, ao utilizar as diferentes formas de linguagem?  

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
 Essa propaganda apresenta um serviço de utilidade pública que encurta as 
distâncias, aproximando as pessoas. 
 
1- Você conhece o serviço oferecido pelos Correios: o SEDEX? O que o caracteriza? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
2- Para que ele serve?  

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
3- Como fazemos para utilizá-lo? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
4-  Você conhece outras formas de se enviar uma encomenda que não seja o SEDEX? Se 
sua resposta for sim, diga quais. 

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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5- Por que o anunciante se refere ao SEDEX como “líder absoluto” na entrega de 
encomendas?  

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 
    Vamos ler agora o texto a seguir, que circulou pela Internet no início de 2003, com 
o objetivo de provocar o humor, pois imita com exagero a fala de mineiros de certas 
regiões. 

 
Texto 12 
 
Receita cazêra minera de: Môi di repôi nu ái iói 
    
            INGRIDIENTI: 
               
              5 denti de ái 
              3 cuié di ói 
              1 cabêsss di repôi 
              1 cuié di mastumati 
              sá agosto 

 
            MODI FAZÊ: 
 
     Casca o ái pica o ái soca o ái cum sá. Quenta o ói na cassarola i foga o ái socado no oi 
quentim. Pica o repôi beeeemmmm finim. Foga o repôi no ói quentim junto cum o ói fogado. 
Põim a mastumati i mexi cum a cuié pra fazê o môi. Sirva cum róis i meléti. Isso é bom 
dimais da conta sô.  
 
 
 
Esse texto é uma receita culinária, e, como vimos, foi escrito para provocar o humor, 
imitando exageradamente a fala de alguns mineiros.  
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 Reescreva, no quadro a seguir, a receita de acordo com as convenções da língua escrita 
padrão. Converse com seus colegas e utilize o dicionário, sempre que houver necessidade. 

 

               

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compare o texto 12 ao que você produziu e analise as diferenças de linguagem. Em 
seguida, registre suas observações no espaço a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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 Homem ou mulher têm suas preferências culinárias. Agora você dá a receita. 
 Não se esqueça de empregar as palavras de acordo com as convenções ortográficas.     
Evite a repetição de termos, muito comum na língua falada. 
 
     Para lembrar como se faz uma receita, consulte jornais, revistas ou mesmo livros de 
receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Nos textos a seguir, vamos observar que, dependendo da forma como as  
palavras são empregadas, podem sugerir imagens ou expressar ideias inteiramente 
diferentes.  
 
    Às vezes, alteramos o sentido das palavras, dando-lhes uma “cara” nova, 
vestindo-as com uma roupagem mais poética. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Texto 13 
 

Doçura 
Em amor não cabe ciclamato,               Temperado com açúcar, 
amor não faz regime                              polvilhado de canela em pó 
amor tem é que                                      não há amor que resista 
crescer muito.                                     a um carinhoso arroz-doce. 
Muito açúcar e muito mel,                     Amor gosta de carinho 
mas que não seja enjoativo,                 também de salsa e cebolinha, 
fermento na dosagem certa                  mas amor pra ser completo 
senão nem cresce direito.                     tem que ter sobremesa. 
 

AMARANTE, Wânia, Quarto de costura. Belo Horizonte, Miguilim, 1991. 
 

Ciclamato – adoçante 
 

 
Texto 14 
 

 

RECEITA PRA SER FELIZ 
 
 

     Beatriz queria uma receita para ser feliz. Perguntou à mãe, que era uma pessoa muito 
alegre e divertida. A receita veio a jato: 
     - Anota aí. 
     - O quê, mamãe? 
     - A receita, uai! 
     Lápis e papel na mão, Beatriz escrevia, enquanto a mãe ditava: 
 
 

 
SORDI, Rose. Mimeo.  

  

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Agora, imite os pais de Beatriz e crie a sua receita para ser feliz. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 
     No texto de Carlos Drummond de Andrade, “O Céu da Boca”,  predomina a  
linguagem formal. 
 

Deguste o texto! 

 

 

 
Texto 15 
 
 

O CÉU DA BOCA 
 
     Uma das sedes da nostalgia da infância, e das mais profundas, é o céu da  boca. 
     A memória do paladar recompõe com precisão instantânea, através daquilo que 
comemos quando meninos, o menino que fomos. O cronista, se fosse escrever um livro de 
memórias, daria nele a maior importância à mesa de família, na cidade de interior onde 
nasceu e passou a meninice. A mesa funcionaria como personagem ativa, pessoa da casa, 
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dotada do poder de reunir todas as outras, e também de separá-las, pelo jogo de 
preferências e idiossincrasias do paladar – que digo? Da alma, pois é no fundo da alma 
que devemos pesquisar o mistério de nossas inclinações culinárias. 
     (...) 
     Olhando para trás no tempo, o suposto memorialista encontra a larga travessa da carne 
assada, a galinha completa, o angu (que merece notícia mais desenvolvida). O feijão se 
convertia em tutu para acompanhar a carne de porco dos domingos e dias de festa. 
Domingos em que se oferecia aos garfos a alta empada com recheio de galinha e 
azeitonas pretas – o recheio, aqui, figura na absoluta precisão do termo, pois se estufava 
de tão denso amálgama, ao contrário dessas empadinhas modernas, que estalam e furam 
a um leve toque, encerrando mais vento que substância. (...) 
 
DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Obra Completa, Vol. Único, p. 892, RJ, Cia José Aguilar Editora, 1967 
 

 
      O texto “O Céu da Boca” é uma crônica, gênero que pertence – ao mesmo tempo – à 
literatura e ao jornalismo. A intenção do cronista (aquele que escreve a crônica) é 
apresentar sua visão pessoal sobre um fato qualquer extraído do noticiário do jornal ou do 
cotidiano.  
    O Céu da Boca nos mostra que uma lembrança pode ser construída a partir de qualquer 
dos cinco sentidos (tato, visão, audição, paladar e olfato).  
 
 
 
 
 1- Relendo o título do texto, identifique o sentido utilizado pelo narrador para 
relembrar os momentos tão felizes e agradáveis da infância. 

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 
      Para escrever essa crônica, o autor escolheu utilizar a linguagem formal. Para tanto, 
empregou um vocabulário, combinação de palavras, da língua escrita pouco utilizada 
diariamente por todos nós. 

  
2- Leia este exemplo:  

 
“A memória do paladar recompõe com precisão instantânea, através daquilo que comemos 
quando meninos, o menino que fomos...”  
 
     O trecho indica que as lembranças que o cronista tem vêm no mesmo instante em que 
ele coloca a comida na boca, portanto há uma estreita relação entre o paladar e a memória, 
o que leva a lembranças de sua infância.  
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3- Agora leia este outro trecho: 
 
 “o recheio, aqui, figura na absoluta precisão do termo, pois se estufava de tão denso 
amálgama...”  
 
4- Qual o sentido da palavra recheio no trecho? E por que se pode afirmar que o 
trecho apresenta predominantemente linguagem formal? 
 

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

  

 
     Também é uma marca importante da língua formal a utilização de palavras ou de 
expressões que tenham o mesmo significado (sinônimos) ou que possuam a capacidade 
de substituir outras palavras (pronomes). Sinônimos e pronomes são utilizados para evitar 
a repetição de uma mesma palavra e para tornar o texto mais bem escrito e agradável de 
se ler. 
     Vale lembrar que o cuidado em não repetir uma mesma palavra não é comum na 
linguagem informal. Na fala, chegamos a ponto de inclusive fazermos omissões 
(apagamentos) de um termo, ou não concluirmos a nossa frase.   
 

 

 
 
Eis a sua tarefa:  
 
    5- Com a ajuda de um dicionário, reescreva as frases abaixo, retiradas do texto O Céu 
Da Boca, substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Não se esqueça de fazer 
adaptações, se elas forem necessárias. 
 
a) “ Uma das sedes da nostalgia da infância...” 

__________________________________________________________ 

 
b) “ O feijão se convertia em tutu para acompanhar a carne de porco dos domingos e dias 
de festa ....“ 

__________________________________________________________ 

 
c) “... pois se estufava de tão denso amálgama ...” 

__________________________________________________________ 

 
d) “...na cidade de interior onde nasceu e passou a meninice...” 

__________________________________________________________ 

 



 

 

33 

Caso seja necessário, procure as palavras, cujo significado você desconhece. no 
dicionário. 

 

 
Leia o trecho abaixo: 
 
 
“A mesa funcionaria como personagem ativa, pessoa da casa, dotada do poder de reunir 
todas as outras, e também de separá-las, pelo jogo de preferências e idiossincrasias do 
paladar(...)” 
 
      A palavra outras é um pronome, já que evita que o escritor repita a palavra “pessoas”. 
Da mesma forma, encontramos o pronome as, ligado ao verbo separar (separar +as = 
separá-las),  esse  pronome “as” está no lugar  do vocábulo “pessoas”.  

 

 
   Observe as frases a seguir e identifique os termos que as palavras sublinhadas 
substituem. 
 

a) “O cronista, se fosse escrever um livro de memórias, daria nele a maior importância 
à mesa de família, na cidade de interior onde nasceu e passou a meninice. 

 

nele       ____________________________________________________ 

 

onde      ____________________________________________________ 

 
        b) “..., ao contrário dessas empadinhas modernas, que estalam e furam a um leve 
toque,...” 

 

que _______________________________________________________ 

 
     Outra das marcas da língua formal é o uso do pronome que vem colocado depois 
do verbo separar: “separá-las”  

 
 Substitua as expressões sublinhadas por pronomes. 

 
a) “O cronista, se fosse escrever um livro de memórias...”. 

__________________________________________________________ 

 
b) O tutu servia para acompanhar a carne de porco. 

__________________________________________________________ 
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c) A mesa tinha o poder de reunir as pessoas da casa. 

__________________________________________________________ 

 
Agora, que você se encontra mais familiarizado com o texto, principalmente porque 
conhece o significado de palavras pouco usadas no seu cotidiano, responda às 
questões abaixo. 
 
a) Como chegam as lembranças do passado para o cronista? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 
b) Qual é a característica que faz a mesa da casa do cronista ser comparada a uma 
pessoa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
c)  Qual o significado da expressão “pessoa da casa” ? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
d) O cronista afirma que poderia vir a escrever um livro de memórias. De posse dessa 
informação e com o auxílio de um dicionário, explique o que significa a palavra 
“memorialista”. 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
e) Relendo o terceiro parágrafo, aponte quais os pratos que compunham o cardápio mais 
comum. 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 

f)  Qual era o cardápio dos dias mais importantes? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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          Como vimos, podemos nos comunicar por meio da linguagem verbal e não verbal.  
Quando falamos, por exemplo, contamos com vários recursos para construir sentido: 
expressão facial, entonação, gestos, postura corporal, ambiente etc. – mas, quando 
escrevemos, usamos apenas recursos gráficos. Entre esses recursos gráficos, a pontuação 
é um dos mais importantes, pois ajuda a tornar as ideias mais claras e precisas. 

 

 
Texto 16 

    

 
                                                            (outubro/2006 todateen)  

 

 

 
    Aceite o desafio e use a pontuação para tornar as ideias da frase mais claras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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     O texto que você vai ler agora pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, em 
que o autor fala da vida do personagem Baden, a linguagem é mais cuidada, não havendo 
necessidade de recorrer às gírias ou expressões coloquiais, porque não é o personagem 
que fala. O autor é uma pessoa que teve mais acesso aos estudos, por isso ele faz uso da 
linguagem formal. 
    Na segunda parte do texto, o personagem Raimundo (Baden) escreve uma carta para a 
mãe. O texto de Raimundo é organizado, mas ele faz uso de uma linguagem menos 
cuidada, isto é, da linguagem informal. 

 
 

Texto 17 

 
Baden, que já foi Raimundo 

 
     Baden pegou uma vela e levou-a para o depósito. Precisava escrever uma carta; há 
meses que não mandava uma linha para Salvador. Nos dois anos de Rio, só três cartas. 
Sua mãe nem ficou sabendo que ele estivera no instituto e que dissera lá que era sozinho 
no mundo. Mentira; tinha mãe, tia e até uma avó já sem memória de nada. Viver com três 
mulheres, sempre lhe cobrando trabalho e seriedade, fora demais.    
     Um dia pegou o violão, colou um recado no espelho e fugiu para o Rio, querendo ser 
artista. Chegando, participou de programas de calouros, ficou semanas nas salas de 
espera de emissoras de televisão, pediu oportunidades em gravadoras de discos, mas não 
conseguiu nem promessa. Sem um cruzeiro no bolso, não querendo e não podendo voltar 
para a Bahia, começou a roubar. Preso algumas vezes, como era menor de idade foi para 
o reformatório. Lá conheceu rapazes muito mais espertos, que lhe ensinaram certo jogo de 
cintura para sobreviver. Achava que o amigo ia longe, um dia seria alguém e grudou-se 
nele. 
     Com uma esferográfica, escreveu: 
 
                 Mãe, 
sou eu, o Raimundo. Como está a senhora, a tia e a avó? Eu vou bem, de saúde e do 
resto. Andei penando, sem dinheiro, mas aprendi a me virar. Moro um dia aqui, outro ali, 
comendo sempre. Ganho os meus com o violão, em festinhas, nas churrascarias e nos 
bailes de subúrbio. Me chamam de Baden, um cara muito conhecido que toca violão, grava 
e viaja. Acho que um dia chego lá. Ainda não deu pra mandar grana pra vocês, mas está 
perto. Me prometeram uma montanha de dinheiro por uns espetáculos. Reze, mãe, fale 
com quem manda aí nos terreiros, porque se a coisa colar, se tudo sair certinho, irei visitar 
vocês. Acho que até vai dar pra comprar uma casa. A senhora sempre quis uma, não? É só 
isso, por hoje, e me puxe que já estou indo. 
 
                                                    Seu filho Raimundo  

 
Rey, Marcos. Bem-vindos ao Rio. São Paulo: Ática, 1986 p. 62-3. (Série Vaga-Lume.) 
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    No texto de Raimundo, há o uso de gírias. As gírias fazem parte de uma linguagem 
descontraída, sem compromisso com a expressão escrita. São criadas entre pessoas que 
se identificam por uma atitude, atividade esportiva ou profissional. Elas geralmente surgem 
e desaparecem rapidamente, mas algumas acabam sendo usadas por vários grupos 
sociais, chegando a fazer parte da língua de toda a sociedade e, consequentemente, 
passam a integrar os dicionários. 

 
1. Vamos reescrever as frases abaixo utilizando a língua culta, formal. 
 
 
a) ”Ainda não deu pra mandar grana pra você.” 
 

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
b) “Me prometeram uma montanha de dinheiro.” 

 

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
c)”... porque se a coisa colar...” 

 

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
 
2- Esta é a despedida da carta de Raimundo. De que outra maneira ele poderia fazer isso? 
 

"É só isso, por hoje, e me puxe que já estou indo". 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________ 

 

 
      O texto a seguir é uma carta.  
      Quando escrevemos uma carta, devemos enviá-la para alguém, que é o destinatário.        
A seguir, escrevemos o assunto que queremos transmitir ao destinatário. Finalmente, nos 
despedimos e colocamos o nome de quem está enviando a carta, o remetente. 
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     Leia a seguinte carta que se encontra no livro Correspondência, de Bartolomeu Campos 
Queirós. 

 

 
Texto 18 
 
 

Sara amada 
 
      
    Como são fortes as palavras! Elas dizem coisas que só o coração escuta. Se escritas 
sobre o papel claro, ficam iluminadas e eternas. Sei que as palavras podem abrir novo 
caminho. 
     Procurei dentro de mim alguma palavra dormindo. Só encontrei uma: Igualdade. Ela nos 
permite viver as diferenças. 
 

Até muito breve, 
Lucas 

    

 

 
   Identifique nessa carta: o destinatário, o assunto, a despedida, o remetente. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
     Você pode observar que há uma diferença entre a linguagem usada por Baden 
(Raimundo) na carta que escreveu para a mãe e a linguagem que Lucas utilizou na carta 
que enviou à Sara.  
     Baden (Raimundo) não teve muita preocupação ao fazer uso das palavras, porque se 
encontrava numa situação de grande informalidade, pois se dirigia à mãe. Usou gírias, não 
organizou o texto em parágrafos. Fez uso da linguagem informal. 
     Lucas, ao dirigir-se à Sara, não empregou gírias, fez uso dos parágrafos ao desenvolver 
o assunto da carta e mostrou que conhece o uso da linguagem num sentido figurado, ao 
dar vida às palavras. Fez uso da linguagem formal. 
 
 
        Escreva uma pequena carta, em linguagem mais formal, que Baden enviaria para 
o dono de uma churrascaria, pedindo uma oportunidade de se apresentar no local. 
Nesta carta, o jovem deve destacar suas qualidades como músico. 
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Não se esqueça de: 
 
a) colocar, logo no início da carta, o local e a data de onde Baden escreve; 

b) o nome do dono com a palavra “senhor” colocada à sua frente, numa linha; 

c) após o último parágrafo da carta, escreva uma linha apenas com a palavra 

“Atenciosamente,” 

d) na linha debaixo, assine como se fosse Baden, o autor da carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Na carta que Baden enviou à mãe, ainda que ele tenha usado gírias, a comunicação não 
foi prejudicada, mas veja o que acontece no diálogo a seguir: 
 
 
 
Texto 19 
 
     Outro dia o coruja estava batendo lata e encontrou um tatu. 
     - E aí? Eles acertaram o pilão? 
     - Que nada, o espada abriu o caderno e passou o maior chapéu no piolho. 
      
  (Kárin Fusaro. Gírias de todas as tribos. São Paulo: Panda, 2001.) 

 
 Se você não conseguiu entender o texto, é porque não conhece a gíria dos taxistas. Leia-o 
novamente, consultando o vocabulário a seguir 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 



 

 

40 

abrir o caderno – falar demais, contar sua vida. 
bater lata – andar com o carro vazio, à procura de passageiro. 
chapéu – golpe, ato de não pagar a corrida de táxi. 
coruja: taxista que trabalha à noite, de madrugada. 
espada – passageiro difícil de enganar. 
pilão – corrida prefixada (o motorista ignora o taxímetro e estipula o     preço antes de sair). 
piolho – taxista que assalta o passageiro, até mesmo à mão armada. 
tatu – passageiro inocente, vítima fácil. 

 
   Agora, crie um diálogo entre um rapaz que quer namorar uma moça, usando a 
linguagem popular, coloquial. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
        As sociedades estão sempre se modificando, surgem, com o passar do tempo, novos 
comportamentos e hábitos, criados, às vezes, a partir do surgimento de novos produtos e 
de novas tecnologias. Portanto, a linguagem precisa ser dinâmica, criando e aumentando o 
conjunto de palavras de uma língua. 
 Em alguns casos, a língua toma emprestadas palavras de uma língua estrangeira. 
Estas palavras são chamadas de empréstimos ou estrangeirismos. 
 Ultimamente, tem sido muito comum encontrarmos vários estrangeirismos, 
incorporados na nossa fala. Um dos que mais utilizamos é “shopping center”, que se fosse 
traduzido para a língua portuguesa seria “centro de compras”. 
 O compositor Zeca Baleiro compôs uma música que se tornou um grande sucesso 
na voz de Zeca Pagodinho. Chama-se “Samba do Approach”. É uma letra muito 
engraçada, pois faz uma crítica bem-humorada da mania que tem o brasileiro de usar cada 
vez mais termos em inglês ou em francês para dizer o que facilmente poderia ser dito, 
usando palavras da língua portuguesa. 
 Esse comportamento talvez seja o resultado do nosso passado histórico. Fomos 
durante séculos, colônia de Portugal e aprendemos que tudo que é estrangeiro é melhor. 
Assim, muitos falantes, quando empregam um estrangeirismo, pretendem mostrar ao grupo 
a que pertencem que são cultos, elegantes, modernos e bem informados. 
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Vejamos alguns trechos do “Samba do Aprooach”: 
 
 
  
  Texto 20 
 
           Venha provar meu brunch 
 Saiba que eu tenho approach 
 Na hora do lunch 
 Eu ando de ferryboat 
 Eu tenho savoir-faire 
 Meu temperamento é ligth 
 Minha casa é high-tech  
           toda hora rola um insigth 
          (...) 
 
          Eu tirei o meu green card 
          E fui pra Miami Beach 
          Posso não ser um pop star 
         Mas já sou um noveau riche 

   (Zeca Baleiro. In:Zeca Baleiro.Perfil) 

 

 
Observe, agora, o vocabulário abaixo: 
 
  
brunch - Estrangeirismo de origem inglesa. Tipo de refeição que é uma mistura do café da 
manhã (breakfast em inglês) e almoço (lunch) em inglês. 
 
approach -  Estrangeirismo de origem inglesa. Significa, no texto, “saber chegar” 
 
lunch - Seria almoço. Mas no Brasil a palavra passou a ser utilizada como sinônimo de 
merenda, refeição servida no final da tarde. A palavra foi até aportuguesada: lanche. 
 
ferryboat - Estrangeirismo de origem inglesa. É um grande barco a motor. No Rio de 
Janeiro, é utilizado para atravessar a Baía de Guanabara fazendo o trajeto Rio-Niterói, 
Niterói-Rio, Paquetá. 

 
savoir-faire - Estrangeirismo de origem francesa. Significa ter habilidade ou facilidade em 
fazer alguma coisa ou relacionar-se com os demais. 
 
ligth - Estrangeirismo de origem inglesa. É empregado em referência a alimentos, significa 
que não há gordura, é “leve”. 
 
high-tech -  Estrangeirismo de origem inglesa . Significa alta tecnologia. 
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Insigth - Estrangeirismo de origem inglesa. Significa intuição, perceber algo rapidamente, 
como uma inspiração.  
 
green card - Estrangeirismo de origem inglesa .Documento que permite ao estrangeiro 
residir legalmente nos EUA. 
 
beach - Estrangeirismo de origem inglesa. Significa praia.  
 
pop star - Estrangeirismo de origem inglesa. Significa, literalmente, estrela popular, é 
melhor traduzido por celebridade.  
 
noveau riche - Estrangeirismo de origem francesa. Novo-rico, pessoa que ganhou uma 
fortuna, e ainda não sabe lidar com ela, agindo geralmente com uma pessoa cafona e 
exibicionista. 
 
  Releia o fragmento da letra da música e descreva  a casa e a maneira de ser da 
pessoa que tem a fala no samba de Zeca Baleiro.    

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Muitas vezes redigimos uma carta com o objetivo de mandarmos notícias sobre nós 

e nossos familiares ou amigos, ou para pedir um emprego ou até mesmo realizarmos um 
negócio. 
 

O texto a seguir é uma carta de leitor. Geralmente, quando um leitor escreve para 
um jornal, é para dar uma opinião, favorável ou contrária, sobre um fato ocorrido e 
noticiado pelo jornal. Portanto, a carta de leitor organiza-se através da apresentação de 
motivos, causas, consequências ou exemplos que ajudem a demonstrar que a opinião 
dada é correta e o ponto de vista ali defendido é o melhor.   

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Leia a carta abaixo. 

 

 
Texto 21 
 

 
  

     
 1- Agora, responda: 
 

a) Quem é o autor da carta? E a que veículo de comunicação ela foi enviada? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 

b) De qual localidade o autor da carta escreve e em que data? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
c) A carta não foi enviada pelo correio tradicional, mas sim através da Internet. Releia o 

texto e descubra qual é a expressão que demonstra ter sido a carta enviada por 
correio eletrônico. 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
d) Qual é a opinião expressa na carta sobre o uso de estrangeirismos pelos 

brasileiros? 

______________________________________________________________

__________________________________________________ 
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e) Qual é o motivo para que o autor da carta empregue a expressão “estúpida 
preferência” ao falar sobre o comportamento das lojas e dos consumidores 
brasileiros? 

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
f) Procure, no texto, as palavras e expressões que valorizam a língua portuguesa, 

expressando o ponto de vista da pessoa que escreve? 

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2- Que tal conhecer outros estrangeirismos? Então, pesquise e responda o que significam 

as palavras: 
 

a) “off-price” _____________________________________________ 

b) “sale”        _____________________________________________ 

c) “delivery”  _____________________________________________ 

 
 Que exemplos você poderia dar de lojas e produtos com nomes estrangeiros? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________ 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
 

O texto a seguir foi distribuído dentro de um ônibus, durante um pequeno trecho da viagem. 
 
Texto 22  
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 Quando a escola ensina a língua culta, não tem o objetivo de menosprezar ou eliminar a 
língua que já falamos. A importância de aprendermos todos os usos da língua é para que 
possamos utilizá-la de “modo adequado” às diferentes situações em que nos encontramos 
diariamente. 
 
      O texto 22 nos “revela” que o autor não domina o uso da língua ensinado pela escola. 
Então, vamos juntos  adequar seu texto, às convenções da norma culta padrão, 
reescrevendo-o da seguinte maneira: 

 
1º) Retirando as palavras que são marcas da língua oral. 
 
 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 
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2º) Corrigindo as palavras que não foram escritas do mesmo modo em que aparecem no 
dicionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3º) Dividindo o texto em parágrafos e fazendo a pontuação adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Chegamos ao final da UP 1,  do Bloco I. Você conheceu as diferentes  formas de 
comunicar, ressaltando os dois grandes tipos de linguagem: verbal e não-verbal . 
 
 Você percebeu, ao longo deste trabalho, como é importante ler as palavras e as 
imagens. Não foi fácil, mas você conseguiu. 
 
 Vamos à UP 2, do Bloco I, continuando nossos estudos de textos.  

 


