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Queridos alunos e alunas do Peja, bem-vindos ao bloco II. 

          Essa é a primeira unidade do Bloco II (UP I – Bloco II), na qual continuamos nosso 

estudo da língua portuguesa. Pretendemos que nossas atividades aconteçam de forma 

produtiva e bastante prazerosa. 

          Nessa UP I, o estudo está centrado em um eixo temático importante: trabalho e 

lazer. Constituem em dois direitos fundamentais do ser humano que estão garantidos na 

nossa Constituição e sobre os quais precisamos conhecer melhor. 

          Vamos percorrer o tema do trabalho por meio de textos diversos, desde notícias de 

jornais e anúncios classificados de empregos, até os direitos do trabalhador inseridos na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, Constituição Brasileira e Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). Veremos, ainda, como a questão do trabalho aparece na poesia e 

na música. 

          Desejamos que você interaja intensamente com esse material: além da prática da 

leitura de textos, você vai responder a testes, construir versos, preencher Curriculum Vitae, 

fazer relatório, avaliar conteúdos de cartas de apresentação profissional, simular entrevistas 

de emprego. Enfim, escrever e revisar sua própria escrita, além de reescrever textos de 

outras pessoas.  

          É muito importante que você perceba que precisa aperfeiçoar sua habilidade de 

leitura e escrita desses diferentes gêneros textuais de acordo com a norma culta da língua, e 

quanto mais você praticar, mais competente será. 

          Escolhemos o futebol, que é a grande forma de lazer dos brasileiros para 

complementar nosso estudo nessa UP I. Nessa oportunidade, você vai entrar em contato 

com textos verbais e não verbais que abordam o tema. São desenhos, charges, caricaturas, 

contos, crônicas literárias, crônicas esportivas, anedotas, poemas, músicas e regulamentos, 

que apresentam nossa paixão nacional.  

       Você terá a chance de ler contos e crônicas, se informar com notícias e reportagens de 

jornal, resumir histórias, propor um conjunto de regras, criar diálogos, contar piadas, ler e 

interpretar poemas, analisar letras de músicas e fazer tudo isso de forma bastante divertida. 

E nunca é demais relembrar que o exercício constante da leitura e da escrita tornará você 

cada vez mais capacitado no uso da nossa língua portuguesa. 

          Então, vamos ao trabalho!  Para isso, basta darmos o pontapé inicial... 
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Texto 1 
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Mens sana 
            

          Se a coletiva da convocação da seleção brasileira pudesse ser comparada a uma entrevista de emprego, 

em que faz parte do jogo ser testado e bombardeado de perguntas, o técnico Dunga provavelmente não teria 

sido contratado. Nem tanto por suas escolhas, mas porque, sempre na defensiva, mostrou como reage mal a 

pressões. Nas empresas, dizem especialistas de RH, esse tipo de comportamento é considerado sinal de baixa 

inteligência emocional (IE) ou falta de capacidade de lidar com situações difíceis. No entanto, o que tem 

sido cada vez mais exigido nos processos seletivos e no dia-a-dia do trabalho é o equilíbrio emocional. 

         É o que revela uma pesquisa realizada pela IMC Consultoria Empresarial, com exclusividade para o 

Boa Chance, que ouviu profissionais de RH de 68 empresas: 75% deles afirmam que, hoje, ter inteligência 

emocional conta mais que a técnica na hora de conseguir uma vaga ou ser promovido. 

         A inteligência emocional é considerada mais importante que o conhecimento técnico, pois o 

conhecimento pode ser adquirido, mas a habilidade de se relacionar com as pessoas e manter a calma diante 

dos problemas, nem sempre. Inteligência emocional significa lidar com tranqüilidade com diferentes 

situações, sejam elas rotineiras ou adversas. 

            Outro ponto importante é não confundir inteligência emocional com inteligência intelectual: A 

inteligência emocional se traduz na forma como as pessoas lidam com suas próprias emoções e com os outros. 

Já a inteligência intelectual está ligada a habilidades cognitivas, como a lógica, interpretação, memória e 

concentração.        

             A inteligência emocional é medida através de testes, questionários e dinâmicas de grupo que simulam 

situações. São avaliadas desde a forma como o candidato se apresenta até como interage com a equipe. O mais 

importante não é uma resposta certa, mas sim a forma como a pessoa reage e lida com os sentimentos. 

             A inteligência emocional pode ser desenvolvida. Há empresas que e ensinam como as pessoas podem 

usar as emoções a seu favor, controlando o estresse e mantendo-se motivadas frente aos problemas do dia-a-

dia. Além disso, as pessoas aprendem que conhecer os próprios limites para evitar atitudes impulsivas e 

precipitadas também é fundamental. Veja abaixo algumas habilidades que devem ser enfocadas para que a IE 

seja desenvolvida: 

 

 

HABILIDADES A TRABALHAR 

 

AUTOCONHECIMENTO: Observar-se é o primeiro passo para evitar problemas de comunicação, atitudes 

impulsivas, ou, até mesmo respostas agressivas no trabalho. Perguntar a si mesmo o que está sentindo e como 

pode agir de forma diferente não só ajuda a controlar as emoções negativas, como também contribui para que 

as positivas venham a tona. 

 

EMPATIA: Melhorar o relacionamento com os colegas é essencial para incrementar a inteligência emocional. 

Ao trabalhar mais em equipe, o profissional exercita sua capacidade de compreensão, já que passa a se colocar 

mais em lugar do outro.  

 

ASSERTIVIDADE: Inteligência emocional está diretamente ligada à assertividade, o que significa procurar 

dizer a coisa certa, da melhor forma possível, na hora mais adequada. E, de preferência, para a pessoa mais 

indicada também. 

 

MOTIVAÇÃO: De nada adianta se conhecer e exercitar o autocontrole se o profissional estiver desmotivado 

para o trabalho. Buscar desafios, não desistir no primeiro obstáculo e prestar atenção aos problemas, propondo 

soluções, pode ser um bom caminho para mudar. Não podemos esquecer de que a persistência é fundamental. 

Jornal O Globo – 16/05/2010 (texto adaptado) 
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I - Contextualizando o tema: 
 

1-Ao ler a seção de classificados de um jornal, o que o leitor espera encontrar? Por quê? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2-Qual a justificativa que você dá como leitor, para o fato de encontrarmos uma 

reportagem sobre inteligência emocional no caderno de anúncios classificados? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3- O título da reportagem já nos remete a algo diferente. Mens sana é uma expressão do 

latim que significa mente sã. Observe o provérbio abaixo: 
 

mens sana in corpore sano 

 

a- Qual o significado do provérbio? 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b- Por que o título da reportagem utiliza, apenas, uma parte deste provérbio? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

c- Substitua o título deste texto por outro, que tenha o mesmo sentido de 

 mens sana. 
 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4- Qual a definição de inteligência emocional, segundo o texto?  
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

a- Ao contrário, como a baixa inteligência emocional se caracteriza? 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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5- “É o que revela uma pesquisa realizada pela IMC Consultoria Empresarial, com 

exclusividade para o Boa Chance”. A que se refere a palavra sublinhada? 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6- No 1º parágrafo, o jornalista apresenta a reportagem sobre inteligência emocional de 

uma forma especial, pois ele não aborda o assunto logo de início. 
 

a- De que forma ele introduz o assunto? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b- Qual a intenção do autor do texto ao utilizar o exemplo? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7- Qual a diferença entre inteligência emocional e inteligência intelectual? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8- De acordo com o texto a inteligência emocional pode ser medida. 

 

a- Quais as formas de medi-la? 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b- Ao se medir a inteligência emocional, o que é efetivamente avaliado? 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c- Como a inteligência emocional pode ser desenvolvida? 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

9- Agora que você tem conhecimentos sobre o tema inteligência emocional, volte à página 

2 e explique como as ideias de razão e emoção estão sintetizadas na imagem: 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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II- Análise do quadro de HABILIDADES A TRABALHAR: 

 

Após a leitura do quadro, transcreva a seguir, palavras e expressões que definam cada 

habilidade: 
 

 

 

AUTOCONHECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPATIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSERTIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAÇÃO 
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Que tal você medir seu nível de inteligência 

emocional, respondendo ao teste a seguir? 

 
1- Você persiste diante de 

um novo desafio, não 

desistindo nas primeiras 

dificuldades? 

 

   (   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

(   )  Nunca 

 

2- Procura ser 

compreensivo 

(a), colocando-se no lugar 

do outro? 

 

(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

(   )  Nunca 

 

3- Manifesta emoções 

levando em conta lugares, 

pessoas, situações e 

contextos oportunos? 

 

   (   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

(   )  Nunca 

 

4- Consegue manter a 

calma nos momentos 

difíceis? 

 

(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

(   )  Nunca 

 

 

 

 

 

 

 
6-É capaz de superar e 

aprender com a frustração 

quando algo não dá certo? 

 
   (   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

(   )  Nunca 

 

 

7- Você procura conversar 

diretamente com uma pessoa 

com quem não se dá bem? 

 
   (   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

(   )  Nunca 

 

 8- Se você  perde a paciência 

com quem gosta, logo se 

arrepende? 

 
(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

(   )  Nunca 

 

9-Expressa opiniões de 

forma clara e é ouvido(a) 

com atenção? 

 
(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

   (   )  Nunca 
 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 
 

Contagem: Jamais =1; Raramente = 2: 

Às vezes = 3; Quase sempre =4; Sempre 

= 5 

 

De 41 a 50 pontos: Sua inteligência 

emocional (IE) é bastante alta, o que 

mostra que você se relaciona com os 

outros de forma harmoniosa e 

produtiva. 

 

De 31 a 40 pontos: Sua IE é expressiva, 

mas é preciso observar mais para 

desenvolvê-la melhor. 

 

De 21 a 30 pontos: Sua IE precisa 

deslanchar. Tente se escutar mais e 

tente ouvir o que os outros têm a dizer 

sobre você. Exercite a empatia e observe 

com mais respeito os defeitos das outras 

pessoas para aprender com elas. 

 

De 11 a 29 pontos: Sua IE é baixa, o que 

revela que seu grau de empatia não é 

bom. Procure ouvir mais e falar menos. 

 

De 10 pontos ou menos: Sua IE é 

bastante baixa. Compartilhe mais seus 

sentimentos e ideias , sabendo que se 

relacionar bem é uma questão de 

persistência e disponibilidade. Busque 

ainda aprender com as experiências, 

inclusive com as negativas. 

 

Fonte: Instituto MVC – Educação 

Corporativa 
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Faça a sua autoavaliação. Assinale no quadro abaixo quantas vezes você respondeu: 

 

 

 

 

Reescreva abaixo sua avaliação de resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a habilidade ou habilidades que você deve desenvolver de forma a equilibrar a sua 

IE? Por quê? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

5- Considera que sabe 

reconhecer seus defeitos e 

qualidades? 

 

(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

(   )  Nunca 

 

10- Sente-se seguro, de 

forma geral, diante de outra 

pessoa? 
 

 

(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Às vezes 

(   )  Raramente 

   (   )  Nunca 
 

 

 
Sempre 

 

 

Quase sempre Às vezes Raramente Jamais 

 

Pontos 

 

 

    

 

Total 
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Você, agora, vai comparar o quadro de “habilidades a trabalhar” com o ‘teste de 

inteligência emocional que você acaba de responder. Volte ao texto e relacione cada 

pergunta a uma das habilidades a trabalhar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 

 

HABILIDADE 

A TRABALHAR 

 

1 

 

MOTIVAÇÃO 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 
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Texto 2 

Leia o aviso e os anúncios publicados nos cadernos classificados do jornal EXTRA: 

                 
Classificados EXTRA – 18/07/2010 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

AVISO 
De acordo com o art. 5º 

da CF/88 c/c art. 273-A 

da CLT, não é permitido 

anúncio de emprego no 

qual haja referência 

quanto ao sexo, idade, 

cor ou situação familiar, 

ou qualquer outra 

palavra que possa ser 

interpretada como fato 

discriminatório, salvo 

quando a natureza da 

função assim o exigir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 funfuatividade assim o 

exigir. 

ASSISTENTE FINANCEIRO 

Que domine toda a rotina do setor: 

prática em emissão de notas fiscais, 

cobrança e faturamento. 

Ensino superior ou em curso 

Enviar CV 

depto. financeiro@yahoo.com.br 

ALVARO TEIXEIRA 

HOME CENTER 

CONTRATA 

Motorista de caminhão 

Ajudante de caminhão 

Vendedor – Estoquista 

Repositor - Auxiliar 

de escritório 

Enviar currículo para 

Estrada do Gabinal, 313 

Freguesia – Jacarepaguá 

Cep 22.760-151 

 

CLASSIFICADO A CLASSIFICADO B 
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1- Em relação ao anúncio classificado A, responda: 
 

a- Qual a finalidade dos dois pontos? 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b- Qual a escolaridade exigida para o candidato à vaga do anúncio? 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c- É solicitado que o candidato envie o CV. O que essa abreviação significa? 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2-Qual a diferença entre os anúncios A e B quanto aos seguintes itens: 

 

a- forma de envio do currículo 
 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b- escolaridade exigida para o preenchimento dos cargos  
  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

3- Procure diferentes anúncios de empregos publicados no jornal, selecione alguns e depois 

diga que habilidades são necessárias para o trabalhador conquistar aquela determinada 

vaga. 
_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

4-Você vai fazer o contrário, agora. Você quer se oferecer para um determinado trabalho. 

 

a- Escreva um anúncio para publicar nos classificados, oferecendo-se para um possível 

emprego. Ressalte suas habilidades para a conquista da vaga. 
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b- Preencha o CV (currilum vitae) para deixar em diferentes agências de emprego: 

CURRICULUM VITAE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:.......................................................................................................................... .................................................................... 

 

Endereço:................................................................................................................................................................................. ........ 

 

Telefone:................................................................................................................ .......................................................................... 

 

Filiação:.................................................................................................................... ....................................................................... 

 

Nacionalidade:................................................................ Naturalidade.................................. ......................................................... 

 

Data de nascimento .....................................   Estado civil:...........................................................................................................  

 

Cédula de identidade n.:                            Carteira profissional n.:  .............................................. ..............................................                         

 

Carteira de reservista n.:                                    Título de eleitor n.:.......................................... .................................................. 

 

Carteira de habilitação n.:....................................Categoria:............................................CPF:................ ................................... 

 

ESCOLARIDADE 

 

Ensino fundamental-  

 

Escola:.............................................................Cidade:..........................................Período:....................................................... 

 

Ensino médio- 

Escola:...........................................................Cidade:............................................ .........Período:................................................. 

 

Curso superior- Universidade:................................................................................................................ .................................... 

 

Cidade:..........................................................................período:......................................................................................................... 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Firma:.................................................................................................................................................................. ................................ 

 

Endereço:........................................................................................ ....................Bairro:................................................................ 

 

Cidade:..............................................................................................Estado:................. ..................................................................... 

 

Período:................................................................Cargo:....................... ................Função................................................................ 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PESSOAS QUE POSSAM DAR INFORMAÇÕES: 

 

Nome:........................................................................................................................ ..............Telefone:............................................ 

 

Endereço:.........................................................................................................................................Cidade:.. ................................. 

 

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FUNCIONAIS 

 

Último salário:......................................................................................................................................................................... .. 

 

Salário pretendido:.......................................................................................................... ............................................................. 

 

Outras funções que se propõe a exercer:...................................................................................... ............................................                                                                                                                                                       

                                         

 Rio de Janeiro,.......................................................................... ................................................................................................ 
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O aviso abaixo aparece no início da página de anúncios de empregos publicados nos 

cadernos de classificados de um jornal: 
 

Texto 3 
 

 

AVISO 

 

De acordo com o art. 5º da CF/88 

c/c art. 373-A da CLT, não é 

permitido anúncio de emprego no 

qual haja referência quanto ao 

sexo, idade, cor ou situação 

familiar, ou qualquer palavra que 

possa se interpretada como fator 

discriminatório, salvo quando a 

natureza da atividade assim o 

exigir. 

                                                                            http://www.idelb.org.br/images/constituicao_r1_c2.jpg 

 

1-Qual o objetivo desse aviso? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2- Esse aviso tem fundamento em dois documentos legais. Quais? 
 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3- O aviso diz que só poderá haver discriminação quando “a natureza da atividade assim o 

exigir”  

Como você interpreta o trecho sublinhado? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4- “ou qualquer palavra que possa ser interpretada como fator discriminatório” 

Dê um exemplo de uma palavra que poderia ser interpretada no sentido acima e explique. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Leia a seguir os artigos XXIII  e XXIV da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 
 

 

Texto 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Saiba: 

 

Uma lei deve ser escrita de forma objetiva, passo a passo, 

para que a idéia que se pretende estabelecer como norma 

legal fique bem clara. Por isso as leis aparecem na forma 

de artigos numerados. 

Cada artigo traz uma regra básica que é detalhada 

através dos incisos que são numerados com algarismos 

romanos ou arábicos. 

 

 

1-Os quatro incisos do artigo XXIII se referem a aspectos de um dos direitos fundamentais 

do homem.  

Qual é esse direito? 

Artigo XXIII  

        1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre 

escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de 

trabalho e à proteção contra o desemprego.     

        2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito 

a igual remuneração por igual trabalho.     

        3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma 

remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim 

como à sua família, uma existência compatível com a 

dignidade humana, e a que se acrescentarão, se 

necessário, outros meios de proteção social.     

        4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e 

neles ingressar para proteção de seus interesses.  

Artigo XXIV 

        Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive 

a limitação razoável das horas de trabalho e férias 

periódicas remuneradas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2-O artigo XXIII guarda relação com o XXIV. A que o artigo XXIV se refere? 
 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3-Por que a expressão “toda pessoa” é repetida em cada artigo da Declaração? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Texto: V 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 5º da Constituição Federal 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 

(...) 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

(...) 

Os trabalhadores brasileiros têm seus direitos 

garantidos principalmente pela Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT 

A CLT é um conjunto de leis trabalhistas que eram 

esparsas na época e que foram reunidas em um 

único documento em 1943, no governo do presidente 

Getúlio Vargas. É a primeira lei geral que se aplica 

a todos os empregados, sem distinção entre a 

natureza do trabalho técnico, manual ou intelectual. 

http://www.fontedosaber.com/direito/historia-do-direito-do-

trabalho-no-brasil.html 



 18 

1- Os seres humanos possuem direitos fundamentais. A Constituição Brasileira no artigo 

5º elenca esses direitos. Quais são eles? 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2- Volte ao texto III e explique por que o Aviso faz referência ao  artigo 5º da Constituição 

de 1988. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3-Em relação aos textos IV e V, predomina a linguagem formal ou informal? Por quê?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4- Os textos IV e V fazem parte de um conjunto de leis.  

 

a- Como denominamos um conjunto de leis? 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b- Qual a finalidade desses textos considerando sua estrutura e sua linguagem?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5-Podemos dizer que os textos IV, V  têm o mesmo tema. Qual? 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6-Você considera que o art. XXIII do texto IV é integralmente exercido em nosso país? Por 

quê? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Texto: VI 
 

Cântico da rotina 
 

Todo trabalhador tem direito a bocejar 

Todo trabalhador tem direito a ganhar flores 

Todo trabalhador tem direito a sonhar 

Todo trabalhador tem direito a ir ao banheiro 

Todo trabalhador tem direito a manteiga no pão 

Todo trabalhador tem direito a promoção 

Todo trabalhador tem direito a ver o pôr-do-sol 

Todo trabalhador tem direito a um cafezinho 

Todo trabalhador tem direito a ler um livro 

Todo trabalhador tem direito a um rádio de pilha 

Todo trabalhador tem direito a sorrir 

Todo trabalhador tem direito a ganhar um sorriso alheio 

Todo trabalhador tem direito a ficar gripado 

Todo trabalhador tem direito a peru de Natal 

Todo trabalhador tem direito a festa de aniversário 

Todo trabalhador tem direito a jogar pelada 

Todo trabalhador tem direito a dentista 

Todo trabalhador tem direito a andar nas nuvens 

Todo trabalhador tem direito a tomar sol 

Todo trabalhador tem direito a andar na grama 

Todo trabalhador tem direito a viagem de férias 

Todo trabalhador tem direito a catar conchas em uma praia deserta 

Todo trabalhador tem direito a dizer o que pensa 

Todo trabalhador tem direito a pensar 

Todo trabalhador tem direito a saber por que trabalha 

Todo trabalhador tem direito a se olhar no espelho 

Todo trabalhador tem direito a seu corpo e sua alma 

 

Porque nosso corpo não é uma máquina. Em nosso corpo há vida (...) 

É preciso haver sempre uma relação entre prazer e trabalho, entre satisfação pessoal e 

contribuição, e uma relação individual com a natureza. Uma relação íntima entre o 

movimento da mão e o pensamento. Nenhum ser humano deve trabalhar como se fosse 

uma máquina. O trabalho tem de servir ao aprimoramento de nosso ser e dar signoficado a 

nossa existência. 

 

Ana Miranda 

Extraído do livro Deus Dará São Paulo: Casa Amarela 

Ana Maria Nóbrega Miranda 

(Fortaleza, 19 de agosto de 1951), é 

atriz, poetisa e romancista brasileira. 
Wikipédia – enciclopédia da Internet. 
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1-Qual o efeito de sentido causado pela repetição da expressão “toda pessoa tem direito 

de...”? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2-Esse texto tem sempre os versos iniciados da mesma forma – todo trabalhador tem 

direito a – Analise os direitos que o eu poético aponta para o trabalhador. O que você 

conclui sobre os direitos do trabalhador na visão do eu poético? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3- A partir da seleção de vocabulário que está indicando os direitos dos trabalhadores no 

texto 6, que palavra ou expressão pode sintetizar de forma coerente a visão do eu poético 

sobre o trabalhador: 

 

todo trabalhador tem direito a_________________________________________________ 

 

4-Volte ao texto 4 e diga o que  tem em comum com o texto 6. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5- Um cântico é um poema. Um cântico pode ser criado para fazer uma homenagem. Você 

considera que esse cântico faz uma homenagem? A quê? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6- Por que o texto se chama “Cântico da Rotina”? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7-Direitos como peru de Natal, festa de aniversário, ir ao dentista, viajar nas férias, 

dependem de condições materiais dignas. Qual parte do art. XXIII do texto 4 expressa esse 

direito do trabalhador? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8-“Porque nosso corpo não é uma máquina. Em nosso corpo há vida.” 

Na segunda parte do Cântico da Rotina, o eu poético assinala que a relação entre o homem 

e o trabalho não deve ser mecânica. Nesse sentido, preencha o quadro abaixo com as 

palavras que estão em oposição nessa relação trabalhador/trabalho: 
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corpo                                

 

Prazer 

 

______________________ 

 

pensamento 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

contribuição 

 

_____________________ 

 

 

 

9-“O trabalho tem que servir ao aprimoramento de nosso ser e dar significado a nossa 

existência.” 
Seu trabalho faz de você uma pessoa melhor? Ele dá sentido à sua vida, ou você se sente 

uma máquina? Justifique a sua resposta. 
 

 

Saiba mais: 
 

 

Muitos textos fazem referência a outros formando uma 

rede de sentidos que chamamos de intertextualidade. 

Assim, um texto pode servir de ponto de partida, de 

inspiração ou de referência para outros textos. 

 

Inspirando-se no texto de Ana Miranda, escreva o seu próprio Cântico da Rotina: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 22 

 

 

 

Leia abaixo a carta que o Sr. João Caetano enviou em resposta a um anúncio de vaga de 

auxiliar de padeiro: 

 

 

Texto: VII 
 

(Atenção: As cartas de apresentação estão transcritas na escrita original) 
 
 

 

Estudo do texto: 

 

1-Qual a finalidade do texto de João Caetano? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2-A que vaga ele está se candidatando? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3-Qual a experiência profissional anterior de João Caetano? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Alguns anúncios pedem que os candidatos enviem cartas de apresentação com 

informações sobre seu nível de escolaridade e experiência profissional. 

                                                                                   Rio de janeiro 20 de fevereiro de 2008 

 

Sr gerente da panificação Rio portugal 

 

Sr gerente estou escreveno essa carta para me candidata a vaga de auciliar de padeiro do 

anuncio do jornal. Eu ja trabalei em algumas padaria e bares grande que tambem servia 

refeição. tambem já fui ajudante de cozinha e trabalei em lanchonete. Infelizmente eu não 

consegui progredi  muinto por que não tenho estudo parei no segundo ano pra ajuda meu 

pai e minha mãe na roça que eles precisava de mim e depois fui trabalha pra sustenta meus 

filho e por isso parei de estuda. Mais vou volta a estuda pra termina meu ensino fundametal 

Esse mes mesmo vou faze matricula. Pretendo depoes faze um curso de confeitero para me 

especializa e, derrepente me torna um padeiro e confeitero proficional  pois e isso que eu 

gosto de faze. 

 

joão caetano da silva 
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4-Qual o projeto de João Caetano com relação a seus estudos? 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

5-Como esse projeto pode se concretizar? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6-Qual a palavra que João Caetano utiliza para mostrar o seu lamento por não ter estudado 

mais? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Recorde: O gênero textual ‘carta’ possui traços constantes que são a indicação de 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Vamos analisar o texto de João Caetano ressaltando o domínio da escrita que ele já 

possui. Com relação ao gênero carta, João já tem conhecimentos? Justifique sua resposta: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

- local e data de envio; 

-da pessoa a quem a carta é destinada 

(chamada de destinatário) 

-da saudação 

-da interlocução com o destinatário; 

-da despedida: 

-da pessoa que remete a carta 

(chamada de remetente) 
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Sobre a carta de João Caetano: 

          

           Ao ler a carta de João Caetano, observamos que existe um distanciamento da sua 

forma de escrever em relação ao registro formal da língua portuguesa. 

          Pode-se afirmar que João Caetano, em seu texto escrito, ainda apresenta muitas 

marcas da língua oral, embora já possua grande conhecimento das marcas da língua escrita. 

          Embora João Caetano já saiba que entre as palavras na língua escrita há um espaço 

de separação, (diferentemente da língua oral em que há uma continuidade de palavras), ele 

ainda não domina a ortografia de acordo com as regras vigentes. 
 

            

Vamos analisar agora, o  texto de João Caetano reconhecendo os problemas ortográficos, e 

indicando no quadro abaixo a escrita adequada de acordo com as regras vigentes: 
 

 
          

          João Caetano também apresenta alguns usos de concordância do nome em relação ao 

verbo e do nome em relação ao determinante, que não correspondem ao registro culto da 

língua.                        
                                                                                                                                                                                                               

 

forma escrita de JC 

 

 

escrita adequada 

 

 

problema detectado 

 

 

“escreveno” 

 

 

escrevendo 

 

 

gerúndio em -ndo 
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          Observemos: 
 

 

 

 

           De acordo com a norma culta, o pronome – determinante – deve concordar com o 

nome. 
 

 

 

 

          Vejamos outros casos de concordância nominal que podem ser revistos no texto de 

João Caetano: 

 
 
 

 

            De acordo com a norma culta, deve haver concordância entre nome e determinante. 

Escreva abaixo a forma correta: 
 

 

 

 

 
 

1-Reescreva as frases abaixo fazendo a concordância correta de acordo com a norma  

padrão culta,  observando as normas ortográficas: 

 

a- Muitos trabalhador procuram emprego e os curso de qualificação ajudam muito. 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

b- “Eles pensa em fazer alguns curso técnico e assim arranja um emprego com carteira 

acinada.” 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

c-“No jornal há mais de mil vagas aberta para trabalha na cozinha.” 
 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

d- Há cursos gratuito em muitos lugares diferente  mas os trabalhador precisa termina seus 

estudo. 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

          

“trabalei em algumas padaria” “meus filho” 

“Trabalhei em algumas padarias” “meus filhos” 

“bares grande” 
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 e- Para lida com os alimento a pessoa deve manter as unha aparada e os cabelos preso. 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

         

  De acordo com a norma culta padrão da língua, o verbo deve concordar com a palavra a 

qual se refere. João Caetano nem sempre atendeu à concordância adequada. Veja os casos 

de concordância inadequada: 

 

                                                                                                                         

 Observemos: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesses casos, a concordância adequada é: 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

2- Reescreva as frases abaixo fazendo a concordância correta entre o verbo e a palavra a 

que ele se refere: 

 

a- “A maioria dos restaurantes pede que os candidatos ao emprego tenha disponibilidade de 

horário. 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

b- “Muitas pessoas não sabe escrever carta mas João já aprendeu.” 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

“bares grandes que também servia refeição” 

 

que eles precisava de mim 
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c- “Aquelas padaria que servia refeição fechou na semana passada. 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

d- Padarias, hotéis, hospitais oferece mais de mil oportunidade de emprego. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

e- Uma boa apresentação é fundamental para as pessoa que deseja trabalhar dentro da 

cozinha. 
 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

           

          

 É uma característica da língua escrita o uso do espaço entre cada palavra, bem como os 

sinais de pontuação. 

          Com relação à pontuação, João Caetano apresenta ainda algumas dificuldades. 

Veja: 
 

“Rio de Janeiro 20 de fevereiro de 1998” 

 

 

 

          Tendo em vista o registro formal da língua, a vírgula deve separar nomes próprios de 

lugar. 

          Assim, devemos escrever: 
 

 

 

 

 

 

           O mesmo deve ser feito com relação ao uso da vírgula para indicar que João está se 

dirigindo a uma pessoa. 
 

 

 

 

 

Assim, devemos escrever: 
 

 

 

 

 

“Sr gerente estou escrevendo essa carta” 
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3- Reescreva as frases abaixo, acrescentando a pontuação correta: 

 

a- No jornal há chances de emprego para cozinheiros ajudantes suqueiros saladeiros 

padeiros confeiteiros. 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b- João está na hora de você aprender  novas receitas. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

c- Empresa contrata cozinheiro preferencialmente residindo em Niterói ou São Gonçalo. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

d- A maioria dos cargos exige que o candidato tenha pelo menos nível fundamental 

completo. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

e- Nos cursos o candidato aprende muitas técnicas. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

f- Cada vez se dá mais valor à cozinha contemporânea, ao design da comida à higiene e á 

segurança. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

          João também omitiu acentos gráficos que são obrigatórios no registro escrito. 

  

 

Veja: 
 

 

 

 

 

            A palavra também tem uma sílaba mais forte: -bem. As palavras cuja sílaba mais 

forte é a última, são chamadas palavras oxítonas.  
 

 

“tambem  ja  fui ajudante” 
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A regra diz que as palavras oxítonas terminadas em –a(-as), -e(-es), -o (os), -em, -ens são acentuadas. 

 

 

          A palavra já possui apenas uma sílaba  que é pronunciada intensamente. Essas 

palavras são chamadas de monossílabas tônicas.  
 

As palavras monossílabas tônicas terminadas em –a, -e, -o são acentuadas. 

 

 

 

          Portanto, de acordo com as regras de acentuação, a palavra deve ter acento. Acentue, 

corretamente, a palavra: 
 

 

 

4- Acentue as palavras abaixo de acordo com a regra de acentuação das palavras oxítonas e 

monossílabos tônicos: 
 

 

 

a- O cozinheiro foi ao mercado e comprou  jilo e chuchu, caju e mocoto; alem de batata 

para o pure. 
 

 

b- Ele ja  foi ao armazem e comprou ate o maracuja para voce fazer o mousse. 

 

 

          João Caetano também mencionou em seu texto a palavra matrícula. A sílaba mais 

forte dessa palavra é a antepenúltima: -tri. Essas palavras são chamadas de palavras 

proparoxítonas. 

 
Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas 

 

           Acentue a palavra abaixo de acordo com a regra de acentuação das palavras 

proparoxítonas: 

 

matricula 

 

5- Acentue as palavras abaixo de acordo com a regra de acentuação das palavras oxítonas e 

proparoxítonas: 
 

a- Acaraje, vatapa e caruru são pratos tipicos  da cozinha baiana. 

 

b- Ele voltara amanha e fará as provas de matemática, química e física, suas ultimas 

avaliações do mês. 
 

“tambem  já  fui ajudante” 
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          A palavra anúncio também foi mencionada na carta de João. A sílaba mais forte 

dessa palavra é a penúltima: -nun. Essas palavras são chamadas de palavras paroxítonas. 

As palavras paroxítonas terminadas com ditongo devem ser acentuadas, como, por 

exemplos, as palavras história, memória, cárie. Observe, a seguir, outros exemplos das 

terminações de paroxítonas que devem receber acento gráfico: 

 

 

As palavras paroxítonas terminadas em l – amável, incrível – r – mártir, câncer 

- i –júri- is -lápis -en-pólen, hífen – um - médium ,álbum – uns-médiuns, álbuns 

– us - vírus – x –tórax, látex – ão  - órgão, bênção, ãos – órgãos, bênçãos -  ps – 

fórceps, bíceps - on – elétron – ons- elétrons – ditongos – chicória – barbárie - 

são acentuadas. 

 

 

6- Acentue as palavras abaixo de acordo com as regras de acentuação das palavras 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas que você estudou anteriormente: 

 

a- No proximo mes havera varios cursos gratuitos de panificação básica para aqueles que 

não tem experiencia. 

 

 

b- Há vagas para tecnico em nutrição para hoteis e cursos para varias áreas para aqueles 

que tem interesse em ampliar suas habilidades gastronomicas. 

 

c- A capacitação e a experiencia são duas exigencias basicas, alem de uma escolaridade 

mínima. 

 

 

 

Observações: 

 

1ª)Não recebem acento as paroxítonas formadas  

pelos encontros ei ou oi: boleia, geleia, claraboia, joia,  

ideia, etc. 

 

2ª) Não se acentuam as vogais i e u das palavras  

paroxítonas antecedidas de ditongo.: feiura, baiúca. 

 

3ª)Não se acentua a letra i seguida de nh: rainha, tainha, 

bainha. 

Sobre o uso do trema: 

 

De acordo com a reforma ortográfica de 

2008, não se emprega mais o trema ou o 

acento agudo nos grupos GU ou QU: 

aguenta, cinquenta, linguiça, tranquilo. 
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Produção textual 1 

 

Após você ter analisado o texto de João Caetano, você vai reescrever a carta, considerando 

seus novos conhecimentos com relação à língua escrita: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Leia abaixo a carta que Norma Regina enviou em resposta ao mesmo anúncio de vaga de 

auxiliar de padeiro: 

 

Texto 7 

 

          (Atenção: As cartas de apresentação estão transcritas na escrita original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Rio de Janeiro 20 de feverero de 2008 

Sr gerente da panificação rio Lisboa 

 

O meu nome é norma regina de almeida eu estou precisano da vaga de 

ajudante de padaria eu já fiz bico em bar e lanchonete  como cozinheira eu 

tenho experiência de faze salgados. Eu estudei ate a tercera serie mais parei 

de estuda pra ajuda a cria meus irmãos mas novos por que a minha mãe 

ficou doente eu preciso muito desse emprego por que o meu marido esta 

desempregado e eu tenho três filho de menor que fica com a minha mãe pra 

mim faze faxina mais ela já está meia cansada pra toma conta deles e eu  

quero muito trabalha de carteira assinada pra pode da as coisa pros meus 

filho, quero coloca eles em cursos e também ajuda a minha mãe e meu 

marido eu ficarei muito agradecida por essa oportunidade obrigado 

                                                          

                                                                      norma regina de almeida 



 32 

Estudo do texto: 

 

1-Norma Regina tem experiência como salgadeira? Qual? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2-A aluna trabalha atualmente? Em quê? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3-Norma Regina deseja um emprego formal. Retire do texto uma frase que comprove essa 

afirmativa. 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4- Qual a importância desse emprego para a moça? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

        

           Ao ler a carta de Norma Regina, observamos que também existe um distanciamento 

da sua forma de escrever em relação ao registro formal da língua portuguesa. 

          Pode-se afirmar, da mesma forma, que Norma, em seu texto escrito, ainda apresenta 

muitas marcas da língua oral, embora já possua grande conhecimento das marcas da língua 

escrita. 

          Embora ela já saiba que entre as palavras na língua escrita, há um espaço de 

separação, (diferentemente da língua oral em que há uma continuidade de palavras), ela 

ainda não domina a ortografia de acordo com as regras vigentes. 

           Vamos analisar agora o texto de Norma Regina, reconhecendo alguns problemas 

ortográficos, e indicando no quadro abaixo a escrita adequada de acordo com as regras 

vigentes: 
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Recorde uma frase escrita por Norma Regina: 

“ (... )e eu tenho três filho de menor que fica com a minha mãe mais ela já está 

meia cansada...’’ 

                      um pouco                                                              

Observe que Norma Regina quer dizer que sua mãe já está  um pouco cansada, ou seja, 

parcialmente cansada. Nesse caso, a palavra meio deve ficar invariável. (advérbio) 

7-Reescreva a frase da moça:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

forma escrita de Norma  

 

 

escrita adequada 

 

 

problema detectado 

 

 

“precisano” 

 

 

precisando 

 

 

gerúndio em -ndo 
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Compare a frase acima com a frase a seguir: 

No prato, havia arroz, feijão, meio filé de frango e meia batata e salada. 

                                                                           metade de                  metade de 

 

Observe que a palavra meio pode ter outro sentido. Quando meio/meia significa metade 

de, a palavra será variável (numeral). 

8- Observe as frases e identifique o sentido das expressões sublinhadas e responda se as 

palavras meio/meia foram empregadas corretamente: 

a- Sua mãe está meia adoentada.__________________________________________________ 

b- Ela está meia decepcionada.___________________________________________________ 

c- É meio dia e meio. ___________________________________________________________ 

d- Ele recebeu meio salário mínimo por esse serviço.__________________________________ 

e- A roupa está meio amassada.__________________________________________________ 

f- A imagem da TV está meio desfocada.___________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Analise este outro trecho: 
 

“Eu estudei até a terceira série mais parei de estudar para ajudar a cria meus irmãos 

mas novos(...)” 

                                                              

 

                                                                                ideia de oposição                             ideia de comparação 

 

 

meio? meia?

?? 
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Com relação a esse enunciado, devemos observar que mas (palavra de ligação – 

conjunção), expressa uma ideia de oposição. Já o termo mais (palavra que modifica um 

adjetivo ou advérbio) expressa uma ideia de quantidade, aumento, grandeza ou 

comparação: 
 

 

9- Analise outro trecho da carta e faça o seguinte: 
 

 

 

 

 

 

Observe o uso da palavra mais. Esse uso está correto ou incorreto? Por quê? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

10-Reescreva o trecho acima fazendo a alteração necessária: 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

              

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(... )mais ela já está meia cansada pra toma conta deles(...)” 

mais? 
 

mas? más? 
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Produção textual 2 

 

É sua vez de reescrever a carta de Norma Regina de acordo com a norma culta padrão da 

língua portuguesa: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Leia abaixo a carta que  Jeneílson da Cruz enviou em resposta ao mesmo anúncio de vaga 

de auxiliar de padeiro: 

 

Texto: IX 

          

 (Atenção: As cartas de apresentação estão transcritas na escrita original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2008 

 

panificação rio portugal 

eu li o anuncio  eu estou escrevendo sobre a vaga para ajudante de padeiro 

do anuncio do jornal  eu gostaria de trabalha aí porque eu sei faze pão de 

muintos tipos eu aprendi na minha cidade que la eu trabalei numa padaria 

pequena durante 10 anos que eu aprendi a fazer pão de vários tipos e doces e 

salgados diversos mais eu fiquei desempregado porque teve a enchente e a 

padaria ficou inundada não tinha nada a haver eu continuar  la porque a 

casa fechou pra reforma e eu também perdi minha casa Então eu vim com a 

família pra casa de uns primos aqui no Rio de Janeiro eu preciso muito 

trabalha pois estou vivendo de favor, pretendo com esse trabalho alugar uma 

casinha pra nós. Eu tenho referencia porque o dono de lá ainda é meu amigo. 

o  meu nome é jeneilson da Cruz e vou ate a padaria pra acerta tudo caso o 

senhor me chame obrigado  

                                                                                                                                                                                     

jeneílson da cruz 
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Estudo do texto: 

 

1-Jeneilson é um padeiro experiente? Justifique sua resposta com uma frase do texto: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2-Por qual razão o rapaz perdeu seu emprego? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3-Qual o outro drama vivido por Jeneilson, além da perda do emprego? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

          Ao ler a carta Jeneílson, observamos que também existe um distanciamento da sua 

forma de escrever em relação ao registro formal da língua portuguesa. 

          Pode-se afirmar, da mesma forma, que Jeneílson, em seu texto escrito, ainda 

apresenta muitas marcas da língua oral, embora já possua grande conhecimento das marcas 

da língua escrita. 

          Embora ele já saiba que entre as palavras na língua escrita, há um espaço de 

separação, (diferentemente da língua oral em que há uma continuidade de palavras), ele 

ainda não domina a ortografia de acordo com as regras vigentes. 

           Vamos analisar agora o texto de Jeneílson, reconhecendo alguns problemas 

ortográficos, e indicando no quadro abaixo a escrita adequada de acordo com as regras 

vigentes: 
 

 

 

 

forma escrita de Jeneílson 

 

 

escrita adequada 

 

 

problema detectado 

 

 

“trabalha” 

 

 

trabalha 

 

 

Particípio em  -ar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 38 

Produção textual 3 

 

É sua vez de reescrever a carta de Jeneilson da Cruz de acordo com a norma culta padrão 

da língua portuguesa: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Produção textual 4 

 

Bem, tendo em vista que você leu e revisou três cartas de apresentação, escreva um 

pequeno texto de avaliação dizendo ao gerente da panificação Rio-Portugal, qual o 

candidato que se encontra mais apto para preencher o cargo. Não se esqueça de dar 

justificativas para o fato de você ter escolhido esse determinado candidato. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                   http://img.zapcorp.com.br/conteudo/img_3285.jpg 
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                                                                          http://marianeferroni.files.wordpress.com/2009/05/emprego3.jpg 

 

Orientações para entrevista de emprego 

 

Leve sempre currículo atualizado: 

Chegue 15 minutos antes da hora marcada; 

Cumprimente as pessoas ao chegar; 

Não fume, não masque chiclete e não fale ao celular enquanto espera; 

Para os homens; não use bermudas ou chinelos e esteja de barba feita e 

aparada e com cabelos penteados; 

Para as mulheres: não use decote, blusinha ou saia curta, maquiagem 

carregada ou penteado de festa; 

Uma boa apresentação é importante, mas você não precisa ir de roupa 

nova; 

Não abusar do perfume. Esteja com as mãos e as unhas limpas; 

Mesmo que seu entrevistador seja informal, não fale gírias, palavrões ou 

faça piadas; 

Não fale mal das empresas nas quais você trabalhou. Não reclame de ex-

chefes, nem de ex-colegas de trabalho; 

Escute com atenção as perguntas do entrevistador. Não invente e não 

minta; 

Não fale alto. Espere o entrevistador terminar a pergunta e aí responda; 

Não tente parecer o que você não é. Valorize o que você sabe fazer; 

Olhe nos olhos do entrevistador; 

Controle o nervosismo, não gesticule demais e tenha calma ao falar. 

 

Fonte Orientação profissional – Central de apoio ao trabalhador (CAT-RJ) 

VIDA GANHA . DOMINGO 31 DE OUTUBRO DE 2010 
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 Você leu um texto que orienta o candidato a uma vaga de emprego sobre a forma mais 

adequada de comportar no momento de uma entrevista. Releia a orientação: 

 

a- “Leve sempre currículo atualizado” Explique o que é um currículo atualizado. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

b- São várias as recomendações quanto ao modo do candidato se vestir e se portar. Com 

relação à linguagem mais conveniente, como o candidato deve proceder?  
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

c- Cada orientação é iniciada por um verbo. Escreva abaixo os verbos em questão: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

d- O texto acima é um texto instrucional, pois objetiva dar instrução, ensinar alguma coisa 

e nesse tipo de texto os verbos estão no modo imperativo ou no infinitivo. Você vai ter a 

oportunidade de estudar melhor esse tipo de texto no decorrer dessa apostila. Você conhece 

outros tipos de textos que também visam a ensinar, dar instruções? Dê exemplos: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

e- Que tal você encenar uma situação de entrevista de emprego? Reúna-se com um colega,  

um aluno representará o papel do entrevistador e outro, o papel do entrevistado. Cada 

dupla deverá simular situações em que o entrevistado se veste, se porta ou fala de maneira 

inadequada. A situação deverá ser representada para a turma que deverá perceber e apontar 

qual fato está inadequado. 

 
                                                      http://www.asdicas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/O-que-falar-em-uma-entrevista-de-emprego.jpg 
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Histórias em quadrinhos, desenhos, 
charges, caricaturas, cartuns... 
 
 
 
Não são apenas as palavras que transmitem 
ideias ou comunicam um pensamento. As 
imagens também falam e há trabalhos que 
utilizam as duas formas de comunicação: a 
imagem aliada à palavra. O desenho, colorido 
ou preto e branco, traduz de forma criativa, o 
que o autor dos traços quer expressar. Para 
isso o artista pode utilizar vários recursos, como 
fez o desenhista gráfico Caulos no trabalho a 
seguir: 
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Texto: I - Desenho 

 
 

                                                                 Caulos, Só dói quando eu respiro, L&PM, 2001 
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1-Você observou o desenho do artista gráfico Caulos. Existem muitas formas do artista 

expressar suas ideias. O desenho é uma delas. O trabalho de Caulos é dividido em duas 

partes. Ele mostra dois momentos de um jogo de futebol. Quais lances decisivos desse 

esporte estão em destaque? 

 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2- Há, além da imagem, a presença de dois sinais de pontuação. Qual o nome de cada 

sinal? 

 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

3- Qual o sentido do ? em relação ao momento do jogo apresentado? 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

4- Qual o sentido do ! em relação ao outro momento retratado? 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

5- Ao desenhar os dois sinais de pontuação, o artista acrescentou um detalhe diferente ao 

desenho. Qual? 
 

CAULOS (Luis Carlos Coutinho)   (1943, Araguari, MG) 

 

Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1954. Por volta de 1967, trabalhando na 

Marinha Mercante, realizou seus primeiros desenhos de humor. No início dos anos 

70, destacou-se como desenhista de humor do Jornal do Brasil e de O Pasquim, 

quando, também, colaborou com importantes publicações estrangeiras. Entre as 

mais recentes, merece destaque sua exposição no Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro (1998). Publicou, entre outros livros, Só dói quando eu respiro (1976), 

Errar é humano (1978) e A última flor amarela (1994). Capista profissional, 

realizou diversos trabalhos para a editora L&PM, de Porto Alegre.  

Referências: Entre dois séculos: arte brasileira do século XX na coleção Gilberto 

Chateaubriand (JB, 1987), de Roberto Pontual; Caulos: pinturas (L&PM, 1998), 

texto de Wilson Coutinho. 

                                                        http://www.guion.com.br/arte/caulos_bio.htm
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, 

vamos ler 

alguns contos... 

CONTO 
 

          O conto é uma obra em prosa que cria um universo de seres e 

acontecimentos de ficção. Como a maioria dos textos de ficção, o conto 

apresenta um narrador, personagens, tempo, espaço, ponto de vista e enredo. 

 

          O conto se define pela sua pequena extensão. Ele é mais curto que a 

novela ou o romance. Desenvolve uma história mais direta e tem apenas um 

clímax. Num romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que 

não acontece com o conto. O conto é conciso, por isso o número de 

personagens é reduzido, há geralmente um único espaço. 

           Por outro lado, o conto é um gênero literário que apresenta uma 

grande flexibilidade, podendo se aproximar tanto da linguagem poética, 

quanto da linguagem mais jornalística. Historiadores afirmam que os 

ancestrais do conto são o mito, a lenda, a parábola, o conto de fadas. 

 

http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1706u25.jhtm 

          Uma partida de futebol desperta paixão. Podemos 

acompanhar o jogo no próprio estádio, vê-lo pela televisão, ouvi-

lo pelo rádio e até mesmo assisti-lo e ouvi-lo pelo celular e 

internet. Mas essas não são as únicas formas de nos 

emocionarmos com o futebol. Um desenho pode expressar um 

lance decisivo de forma bastante original, como vimos em relação 

ao trabalho gráfico de Caulos. 

          Entretanto, podemos ainda ler histórias sobre o futebol, 

contos e crônicas, por exemplo. Uma narrativa sobre esse esporte 

que o brasileiro tanto ama também proporciona momentos de 

grande emoção. Além de contos e crônicas, nessa unidade você vai 

estudar letras de música, notícias de jornal, charge, anedota, 

poema... gêneros textuais diferentes que expressam a mesma 

paixão nacional. 

          Para começar, vamos estudar o gênero textual conto: 

 

 
 

 

 

          Uma partida de futebol desperta paixão. Podemos acompanhar o 

jogo no próprio estádio, vê-lo pela televisão, ouvi-lo pelo rádio e até 

mesmo assisti-lo e ouvi-lo pelo celular e internet. Mas essas não são as 

únicas formas de nos emocionarmos com o futebol. Um desenho pode 

expressar um lance decisivo de forma bastante original, como vimos em 

relação ao trabalho gráfico de Caulos. 

          Entretanto, podemos ainda ler histórias sobre o futebol, contos e 

crônicas, por exemplo. Uma narrativa sobre esse esporte que o brasileiro 

tanto ama também proporciona momentos de grande emoção. Além de 

contos e crônicas, nessa unidade você vai estudar letras de música, 

notícias, reportagens de jornal, charge, caricatura, anedota, poema... 

gêneros textuais diferentes que expressam a mesma paixão nacional. 

          Para começar, vamos estudar o gênero textual conto: 
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Texto: 2    Conto 

                                                 Foi aí que Doca Sorriu ... 

          − Entender entendi sim senhor, mas não concordo. Aqui dentro pouca coisa vale a pena. Jogar bola 

é uma delas. A gente vai jogar à vera. 

          Moderato sorriu. 

          − Ah é? 

          − É sim, senhor. 

          − Então depois a gente conversa.                                                                                                                                                                                                                   

            Fausto gelou. Já tinha ouvido aquela frase antes. Conversa para depois. Ficou quieto. Quando 

falou foi em tom de preleção. 

          − Amanhã a gente entra em campo pra ganhar! 

          Ninguém viu medo nos olhos do Fausto. Mas havia. 

          Anoiteceu. E Fausto foi falar com Doca: 

          − Irmão, ce ouviu né? Acho que o bicho vai pegar. A chapa vai ficar quente pro meu lado. Se eu 

não jogar você joga? 

          Doca calou. Ficou como sempre. Sério, cenho cerrado. Pouco depois das onze os paus mandados 

do Moderato levaram o Fausto. Preguinho chiou e acabou indo junto. Amanhecia quando devolveram os 

dois. 

          Arrebentado, Fausto procurou Doca com os olhos. E achou. 

          Três e meia os times da ala D e da Q entraram em campo. O ala D formou com Doca no lugar do 

Fausto e o voluntarioso Itália no de Preguinho. 

           Dez minutos de jogo e Itália – que só entrou na história para apanhar – tomou uma tesoura 

daquelas. Saiu carregado. Lance para expulsão. O juiz olhou para a beira do campo. Procurou Moderato 

com os olhos. E achou. Marcou a falta, mas não deu cartão. Segue o jogo. 

          Um gol para cada lado e a peleja ia empatada aos 43 do segundo tempo quando houve falta a favor 

da ala D. Doca se posicionou na área, esperando o centro. E ele veio. Doca voou num peixinho perfeito. 

Gol! O juiz procurou Moderato novamente com os olhos. Não valeu. Perigo de gol. Volta a cobrança. 

Ninguém entendeu patavina. Não valeu? Volta a cobrança? Roubo. E roubo assim é algo assim que não 

se admite em presídios. Furioso, Doca disparou: 

          − Quer que repita? Então repete. Pode repetir! 

          Nova cobrança. Novo mergulho de Doca, desta vez com os pés. Esticou-se o quanto puderam os 

joelhos, tocou a bola firme. E foi gol. Foi gol de novo! 

           Doca se estatelou no chão, olhos no céu, braços e pernas abertos. Sério, cenho cerrado. Houve 

instantes de calma ali, segundos daquele silêncio câmera lenta de cinema. Posso jurar que naquela hora 

Doca, e só Doca, viu passar uma dessas formações de pássaros em V ainda comuns no Rio desde o 

começo do século. Passaram rápido, breves e livres como quem marca um gol. 

          Houve festa no time e na torcida. Houve muita festa. 

          Mas durou só o tempo de ouvir a pólvora pro alto e a ordem seca. 

          − Chega! Acabou! 

          Claro que era o Moderato. Quem gostasse das pernas era melhor organizar o esqueleto em fila e 

manter silêncio. Encarou a turba rápido e virou-se para Doca ainda no chão. 

          − Você fica aí mesmo. Depois a gente conversa. 

          Foi aí que Doca sorriu. 

Carmélio Dias Moura. Contos do Rio – Jornal o Globo – 26 de agosto de 2006. Adaptado. 
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1-Este conto apresenta uma estrutura diferente, pois há duas histórias sendo contadas. 

a- Diga que histórias são essas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b- Identique onde começa e onde termina a primeira história. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c- Identifique onde começa e onde termina a segunda história. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d- Qual a importância da primeira história para o desenvolvimento da segunda? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
                   http://4.bp.blogspot.com/_QW1kJWMUIec/SfOiW6_bkQI/AAAAAAAACcU/ZFN8ngnTA4I/s400/SuperStock_255-25840.jpg 
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2- Para completar o quadro abaixo, que apresenta os elementos básicos de uma narrativa, 

você deverá explicar cada elemento, considerando o  componente analisado e dando 

exemplos do texto Foi aí que Doca sorriu: 

 

 

Elementos 

que 

compõem 

a 

narrativa 

Explicação Exemplos do texto 

 

 

Personagem principal 

e secundários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrador 
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3- Itália não reconheceu Doca prontamente. Reescreva abaixo o fragmento do texto que 

confirma essa  afirmação. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

4-Doca era um homem calado mas, segundo o narrador, ele possuía uma expressão facial 

única e constante. Como essa expressão é descrita pelo narrador? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

5-Fausto não participou do jogo. Qual fato o impediu? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tempo em que  

ocorre a    ocorre a narrativa 

  

 

Espaço onde  

ocorre a narrativa 

  

 

Fato desencadeador  

da história 
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6- Podemos perceber que o árbitro da partida está sendo injusto, parcial na sua 

arbitragem. Escreva abaixo um fragmento do texto que confirme essa afirmação. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7- Qual o clímax da história? 

 

________________________________________________________________________ 

8- No final do conto, o personagem Doca teve uma reação que jamais manifestara antes. 

Qual? 

 

____________________________________________________________________________ 

a- O que motivou essa reação diferente de Doca, em sua opinião? 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

b- Doca jogou e seu time venceu. Em seu ponto de vista, quais serão as prováveis 

consequências  dessa atitude? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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9- As palavras podem estar no sentido denotativo – sentido mais comum; ou no sentido 

conotativo – sentido figurado. As expressões sublinhadas abaixo estão no sentido 

conotativo, explique o que cada uma significa: 

a- “Fausto gelou.” 

_________________________________________________________________________________ 

b- “Ninguém viu medo nos olhos de Fausto.”                      

_____________________________________________________________________________ 

c- “Furioso, Doca disparou:” 

_______________________________________________________________________________ 

d- “Mas durou só o tempo de ouvir a pólvora pro alto e uma ordem seca” 

_________________________________________________________________________________  

10- Leia a frase abaixo: 

“Doca soltou um murro seco em cheio na fuça de Itália.” 

a- Qual o significado da palavra sublinhada? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b- Qual o efeito de sentido do uso do termo “fuça”, ao invés de outro termo sinônimo, 

tal como rosto ou face? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11-As palavras podem assumir um sentido negativo que chamamos também de sentido 

pejorativo. Assinale as palavras do quadro que possuem um sentido pejorativo: 
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Vemos que no conto Foi aí que Doca sorriu, há a presença de linguagem coloquial com 

marcas da oralidade, inclusive com a presença de muitas gírias. Veja o exemplo a seguir: 

 

“Irmão, ce ouviu né? Acho que o bicho vai pegar. A chapa vai ficar quente pro meu lado. 

Se eu não jogar você joga?” 

 

12-Procure um outro exemplo no texto e escreva abaixo: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

E por falar em gírias... 

 

Você certamente conhece algumas gírias típicas do futebol. Vamos ler o conceito de gíria 

no quadro e depois analisar vários exemplos de gírias futebolísticas: 

 

lábios – beiço 

 

bafo - hálito 

 

se estatelar- despencar- cair 

 

desempregado - vagabundo 

 

protestar – chiar - reclamar 

 

doente mental – doidão 

 

   louco –alienado - demente 

 

   fuça – face – rosto – cara 

GÍRIA 

          A gíria é uma linguagem de caráter popular, criada e usada 

por determinados grupos sociais ou profissionais.  

         As gírias são próprias de uma determinada época e, muitas 

vezes, deixam de existir quando caem em desuso. Muitas gírias 

são tão utilizadas por grande parte da população de um país que 

acabam sendo incorporadas pelo vocabulário oficial, fazendo 

parte dos dicionários. 

          De certa forma, todos os grupos sociais possuem uma certa 

quantidade de palavras ou expressões que usam em seu ambiente. 

Estas são chamadas de gírias de grupos.Possuem gírias próprias 

os estudantes, advogados, jogadores de futebol, médicos, 

policiais, vendedores entre outros. 

 http://www.suapesquisa.com/o_que_e/giria.htm 
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13- Volte ao texto e retire alguns exemplos de gírias típicas do futebol 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

              

                                        
 

Banheira: estar completamente impedido. Bicicleta: quando o jogador 

fica em posição horizontal e acerta a bola com os dois pés suspensos, de 

costas para o chão. Bico: chute dado com a ponta do pé. 

Bicuda/Dedão/Canhão: chute dado com força. Carrinho: quando um 

jogador procura alcançar a bola( ou a canela do adversário), atirando-se 

sentado ou deitado, procurando deslizar na grama, com os pés levantados. 

Cartola: dirigente de clube. Chapéu: quando o jogador toca a bola por 

cima do adversário, e pega do outro lado. Debaixo das canetas: quando o 

jogador joga a bola entre as pernas do adversário. Drible da vaca: quando 

o jogador toca a bola do lado do adversário do outro lado. Finta: jogador 

visando a enganar o adversário. Firula: jogada desnecessária, para 

humilhar o adversário, e impressionar o público. Frango: bola facilmente 

defensável, e que é gol. Geraldino: torcedores que frequentam as gerais 

dos estádios..Gol de peixinho: quando a bola vem baixa, e o jogador atira-

se para acertá-la com a cabeça. Gol do meio da rua: gol marcado de longa 

distância. Gol olímpico: gol marcado em cobrança direta de escanteio. 

Maria chuteira: "torcedora” que quer se aproveitar do jogador de futebol, 

só porque eles são famosos, ricos e etc. Mão furada: goleiro que não 

consegue segurar os chutes do adversário. Peixe: jogador que é protegido 

pelo técnico, diretor, torcida  e etc. Pereba/perna-de-pau/perneta: 

jogador ruim. Vendido: jogador que se deixa subornar. Voleio: quase 

bicicleta. O jogador acerta a bola com os dois pés suspensos, só que em 

posição lateral com relação ao chão. 

http://www.detrivela.com.br/diversos/girias.htm 
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          “ Nova cobrança. Novo mergulho de Doca, desta vez com os pés. Esticou-se o 

quanto puderam os joelhos, tocou a bola firme. E foi gol. Foi gol de novo!” 

Observe acima a palavra gol, o momento máximo de uma partida de futebol. Você sabia 

que a palavra era usada em sua forma original em inglês, goal?  

A palavras gol e muitas outros vocábulos relativos ao futebol são anglicismos que  mais 

tarde foram aportuguesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglicismos são palavras e outras construções gramaticais presentes no 

português, mas que vieram da língua inglesa. Devido à sua origem, o 

futebol é um esporte que possui diversos termos originados do inglês. 

          A tendência das palavras recebidas de outras línguas é serem reconhecidas, num primeiro 

momento, como palavras estrangeiras, porque soam diferentes e se escrevem segundo a grafia da 

língua de origem. Aos poucos acontece uma ‘adaptação’ tanto da pronúncia como da grafia; com 

isso as palavras importadas acabam por confundir-se com as palavras mais antigas da língua. (...) 

          Quando o futebol começou a se popularizar no Brasil, os brasileiros viram-se às voltas com 

palavras inglesas que identificavam, por exemplo, as posições ocupadas pelos diferentes 

jogadores no campo e as principais jogadas. Muito desse vocabulário acabou sendo substituído ou 

adaptado ao longo do tempo. Veja como um cronista que viveu na primeira parte do século XX 

relembra aqueles jogos: 

          “Naquele tempo, toda a terminologia futebolística era em língua inglesa, pois a prática do 

football era regida pelas regras introduzidas no Brasil por um grupo de ingleses. Assim, os 

jornais, ao descreverem uma partida em todos os seus detalhes, vinham repletos de termos 

empregados na grafia original, pois a nacionalização das expressões futebolísticas ainda não 

tinha sido empreendida. A disposição dos “players” (jogadores) no “ground” (campo) para o 

kickoff” (pontapé inicial) era publicada no jornal sob a forma de pirâmide, em cujo vértice se 

colocava o “goal-keeper”. As infrações como os “hands”, os “falts”, os offsides” 

(posicionamento ilegal do jogador da equipe atacante) e os penalties”, assim como o recurso do 

“corner”, eram comentados pela crônica esportiva, que descrevia lance por lance da peleja. Com 

o aportuguesamento da palavra futebol (alguns gramáticos defenderam o ludopédio ou bolípede) 

e demais termos ingleses o “goal-kepper passou a ser guardião, guarda-vala, guarda-meta ou 

goleiro. O “ back” passou a ser zagueiro. Surgiram então, escanteio, impedimento e toque de 

mão, para designar” corner “, “off side” e “hand”. 

_______________________________ 

“Os ludopedistas do violento esporte bretão” em Oito bananas por um tostão: crônicas 

campineiras. Campinas, Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, 1955 -texto 

adaptado– in: Ilari, Rodolfo. Introdução ao estudo do Léxico – brincando com palavras –pág.20 
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14-Como você leu no texto anterior, as palavras relativas ao futebol são de origem 

inglesa, pois esse esporte foi trazido para o Brasil pelos ingleses. A grande maioria dessas 

palavras foi aportuguesada ou traduzida. Escreva os estrangeirismos abaixo na forma como 

são usados atualmente: 

 

 

                                                                                                                                                          
http://www.unisa.br/focaqui/esporte/Charge%20de%20Rafael%20Dart.%20Charles%20William%20Miller%20o%20pai%20do%20futebol%20bra

sileiro_junior.jpg 

          O pai do futebol brasileiro é um paulista filho de ingleses, Charles Müller. 

Müller foi estudar na Inglaterra no final do século dezenove. Lá se apaixonou pelo 

futebol. Tornou-se artilheiro. Quando voltou ao Brasil, trouxe na bagagem duas bolas 

de futebol e um livrinho de regras. Aqui chegando organizou as primeira partidas de 

football. 

          Nesse tempo, foram criados os teams. O back, muitas vezes fazia falts e o 

penalty era a falta máxima. E as infrações se chamavam hands e off-sides. Havia o 

player que corria no ground e queria fazer muitos driblings para enganar o goal-

keeper e fazer goal.  

          O jogo agradou os amigos de Miller, brasileiros e ingleses, e os times 

começaram a ser formados em São Paulo. Hoje, as entidades esportivas propagam o 

fairplay, pois não é mais aceitável o fato de cada team querer aumentar seu score 

com jogadas perigosas ou desleais. 

http://www.museudosesportes.com.br/noticia.php?id=1253 (texto adaptado) 

http://www.unisa.br/focaqui/esporte/Charge%20de%20Rafael%20Dart.%20Charles%20William%20Miller%20o%20pai%20do%20futebol%20brasileiro_junior.jpg
http://www.unisa.br/focaqui/esporte/Charge%20de%20Rafael%20Dart.%20Charles%20William%20Miller%20o%20pai%20do%20futebol%20brasileiro_junior.jpg
http://www.museudosesportes.com.br/noticia.php?id=1253
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Produção textual: 

 

1- O conto Foi aí que Doca sorriu termina após o fim da partida de futebol, no presídio. 

Imagine uma continuação para o conto. Além de narrar o que ocorreu com Doca, fale da 

reação do inspetor Moderato, após perder a aposta. Você pode criar e incluir outros 

personagens na sua história: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 57 

Texto: III - conto 

 

Êxodo 

          Chiquim veio vindo lá do interiorzão de não-sei-onde, ninguém sabe muito como. Mas toda a 

gente sabe o porquê: aninhada entre o braço esquerdo e o peito vem a bola, toda já estropiada, 

desgomada até quase a câmara. 

          Por trás, deixou Rosinha, a sua Rosa, e deixou também promessa de voltar e voltar com um 

dinheirinho, que era pra modo deles terem lá os filhinhos deles. Porque a Rosinha bem que já tinha 

parido um filhinho deles, sim, mas o coitado ainda pro primeiro ano ficou tão fraco tão fraquinho 

que morreu assim de fraqueza. E a Rosinha ficou numa tristeza de dar dó, mesmo, de até sabiá 

cantar mais sentido em volta. E ele, Chiquim, sentiu uma dor funda, grave, tão doída que volta e 

meia aparece de novo pra perturbar na hora do sono. 

          E ele, de tanto ouvir o povo falar “que bola mais redonda”, “leva jeito esse” e tal, achou que 

devia de ir mesmo, e voltar pra fazer família direitinho como Deus mandava pra ver se passava a 

tal da dor. 

          Foi-se então pro Rio, que era terra bonita e rica. Chegou e se instalou logo na casa de uns 

parentes assim meio distantes, tios da cunhada do primo Zé, que tinham ido pra lá já tinha muito 

tempo, e viviam vida sossegada ali pras bandas de São Cristóvão. 

          Logo logo se meteu num testes desses, peneira. Perguntaram em que posição jogava, e ele 

disse que era em pezinho mesmo, mas ali assim pertinho do gol dos outros, que negócio dele era 

gol mesmo, que gol que ganhava jogo. E fez mesmo muito gol, de perna direita, perna esquerda, 

cabeça e até de canela, que era dia iluminado, de sorte. Chamaram ele, de pronto, e começou a 

treinar, equipe júnior. 

           E o Chiquim continuou jogando bem, muito bem, e deu de dar uns passeios pelo Rio, que 

não era bobo. E viu aquele marzão todo, correndo a orla de Copacabana a Leblon, e viu umas 

encostas que até achou bem verdinhas, mas com uma casinhas engraçadas que pareciam assim-

assim que iam cair lá de cima. E foi na Urca, no Horto, no Alto da Boa Vista e viu morro e 

cachoeira e mato que até dava feito um tantinho assim nas saudades. 

           Então foi que aconteceu. O Juca, o craque camisa 10 do time principal, caiu machucado, 

todo ruim. Não dava jeito de jogar por não-sei-quantos-meses. Tinha jogo importante no domindo e 

veio gente falar com o Chiquim que o Juca tinha se quebrado todo, e que o Paulinho – que era 

reserva – ia entrar e que ele, Chiquim ia entrar no lugar do Paulinho, no banco. Ele fez que sim, 

mas que nunca tinha visto substituir reserva, nunca tinha não. 

          Domingo o jogo, primeiro da final do campeonato, Maracanã cheio cheinho, e o Paulinho 

jogando mal que dava dó. No intervalo chamaram o Chiquim, que coçava o pé num canto. Ele 

entrou no campo, viu aquela gente toda e achou um negócio duma belezura sem igual, mais bonita 

que já tinha visto mesmo – depois de sua Rosinha – de emocionar mesmo um quase pai-de-família 

já, aquelas bandeiras muito coloridas sacudindo o ar. O zagueiro dos outros bem falou umas coisas 

no cangote lá do Chico e deu uns apertões meio esquisitos mas ele não se abalou não – já tinha 

ouvido falar que na cidade tinha disso mesmo de homem gostar de homem. Mas nem quis saber 

disso, porque não achava direito, e além do mais ele já tinha sua Rosinha esperando. 
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                    Quase no fim do jogo, bola vadia na área, o tal do aperta-bunda vacilou ali pra cortar e o 

Chiquim, com aquela testa grande-dura que Deus lhe deu pimba! lá dentro. 

           Que coisa mais bonita foi aquela gente toda gritando, parecia mesmo que tinha ficado uns 10 

minutos tapando os ouvidos bem forte e que agora agorinha e que tinha soltado, por que um 

ééééééóóóóóóó danado que entrou pelo buraco dos ouvidos e encheu ele todinho. E depois gritaram 

forte o nome dele, com tanto amor que acho que nem a mãezinha nunca tinha chamado ele assim 

não. E o pessoal pulando muito nas arquibancadas, parecia até que tava em brasa o chão. 

          Durante a semana houve muito falatório de que o Chiquim ia jogar pros estrangeiros, e o 

Paulinho explicou que lá os gringos falavam assim esquisito, uns com um biquinho que mais parece 

que vai dar um beijinho, outros meio cuspindo, e outros ainda meio que de trás-pra-frente, um 

negócio doido. E o Chiquim não quis saber disso não, porque fora aquele português-brasileiro-

matuto dele ele só falava mesmo a língua-do-pê, que um irmão mais velho tinha ensinado para ele 

quando era moleque ainda. 

         Mas  a semana foi passando e o domingo seguinte foi chegando, com o segundo e decisivo jogo 

da final. E chegou uma carta da Rosinha dizendo que estava mais triste que antes, quase doente de 

saudade dele, e quando que ele ia voltar e coisa e tal. E o domingo chegou, e com ele o jogo, mas o 

Chiquim tava já longe dali. Começou jogando do início – muito mal. E a torcida pegou no pé, xingou 

o Chiquim, e até a pobrezinha da mãe dele, que Deus a tenha, e falaram para ele voltar era lá pro 

sertão. Não tavam errados eles não, era conselho do bom. 

          Saiu no intervalo e nunca mais voltou. Dali uns dois dias tava de volta pra Rosinha, a sua 

Rosa, com o dinheirinho prometido – assim não muita coisa, mas que lá na terrinha deles dava era 

pra render, ô se dava. Tiveram muitos filhinhos cheios de saúde e foram felizes. 

          Mas às vezes, à noitinha antes de dormir, o Chiquim bem que tem umas saudades, e dá vontade 

de pegar a Rosinha no colo e os filhos todos pela mão e cair de volta pro Rio de Janeiro, mergulhar 

naquele riozão de sal e onda e ficar deitado com as costas na areia fininha que nem farinha, olhado 

praquele céu de fim de tarde já meio  laranja-roxo-rosado. E tenta nem pensar na bola, porque senão 

aí é que ele vai mesmo.       

Eduardo Freitas de Oliveira – Jornal O Globo 9 de agosto de 2006 

 
http://blogmaneiro.com/fotos/esportes/fotos-do-maracana/ 
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1- Sabemos que o título possui relação com o texto. Por que o texto se intitula Êxodo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2-“ Chiquim veio vindo lá do interiorzão de não-sei-onde,” Com qual objetivo o 

personagem veio do interior? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3- “Perguntaram em que posição jogava, e ele disse que era em pezinho mesmo” O que foi 

perguntado ao rapaz e o que ele efetivamente compreendeu? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4- “E viu aquele marzão todo, correndo a orla de Copacabana a Leblon, e viu umas  

encostas que até achou bem verdinhas, mas com uma casinhas engraçadas que pareciam 
assim-assim que iam cair lá de cima” 

Explique o tipo de sentimento que  a paisagem da cidade grande despertou no personagem: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5- Chiquim teve sua primeira chance de jogar bola. Quais foram os acontecimentos que 

propiciaram essa oportunidade ao personagem? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6- Em que momento ocorre o clímax do conto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7-O momento em que Chiquim fez o gol foi um instante de grande encantamento. Retire 

do texto um fragmento que comprove essa afirmação: 
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8-“Quase no fim do jogo, bola vadia na área” Substitua a palavra sublinhada por outra 

sem que ocorra mudança de sentido: 

____________________________________________________________________________________ 

 9-A partir de sua ótima atuação no jogo da semifinal, Chiquim se viu diante de novas 

perspectivas profissionais. Quais? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10- A atuação de Chiquim no jogo da final do campeonato foi boa ou ruim? Por quê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11-“Chiquim veio vindo lá do interiorzão de não-sei-onde, ninguém sabe muito como.” 

 

A palavra sublinhada  foi empregada no aumentativo para acentuar a grandeza do interior. 

Esse tipo de expressão popular é característica de falantes de certas regiões do Brasil. 

Volte ao 7º parágrafo do conto e encontre outra palavra utilizada no mesmo sentido. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

12-No 13º parágrafo do conto, lemos:  

 

“E o Chiquim não quis saber disso não, porque fora aquele português-brasileiro-matuto 

dele ele só falava mesmo a língua-do-pê,” 

Sabendo que as línguas possuem variações regionais, que são as diferentes formas de 

pronúncia, vocabulário e estrutura sintática usadas pelos falantes de várias regiões, 

explique com suas palavras a expressão “português-brasileiro-matuto”: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

13- O termo “matuto” se refere a alguém que vive no mato, na roça. Qual palavra poderia 

substituir o vocábulo “matuto” sem que ocorresse mudança de sentido? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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14-Volte ao texto e  identifique algumas palavras ou expressões regionais, ou seja, 

expressões características de falantes de outras regiões do país: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15- Para completar o quadro abaixo, que apresenta os elementos básicos de uma narrativa, 

você deverá explicar cada elemento, considerando o  componente analisado e dando 

exemplos do texto Êxodo: 
 

 

Elementos que 

compõem a 

narrativa 

 

 

 

Explicação  Exemplos do texto 

 

     

Personagem 

principal e 

secundário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrador    

 

 

 

 

 

Tempo em que 

ocorre a 

narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço onde 

ocorre a 

narrativa 
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Fato 

desencadeador 

da história 

 

 

 

 

 

CRÔNICA 

 A palavra crônica é derivada do latim Chronica e do grego Khrónos 

(tempo), e o significado principal que acompanha esse tipo de texto é 

exatamente o conceito de tempo. A crônica é o relato de um ou mais 

acontecimentos em um determinado tempo. A quantidade de personagens é 

reduzida, podendo inclusive não haver personagens. É a narração de um 

fato do cotidiano das pessoas, algo que naturalmente acontece . Esse fato é 

incrementado com um tom de ironia e bom humor, fazendo com que o 

leitor veja  por outra ótica aquilo que parece óbvio demais para ser 

observado. 

A crônica, na maioria dos casos, é um texto curto e narrado em primeira 

pessoa, ou seja, o próprio escritor está "dialogando" com o leitor. Isso faz 

com que a crônica apresente uma visão totalmente pessoal de um 

determinado assunto: a visão do cronista. Ao desenvolver seu estilo e ao 

selecionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista está transmitindo 

ao leitor a sua visão de mundo. Ele está, na verdade, expondo a sua forma 

pessoal de compreender os acontecimentos que o cercam. Geralmente, as 

crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a 

linguagem oral e a literária. Isso contribui também para que o leitor se 

identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que 

lê. 

               http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4nica_argumentativa 

 

Você agora vai ler algumas 

crônicas que têm como tema o 

futebol. Entretanto, antes, vamos  

estudar o conceito do gênero 

textual crônica: 
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Texto I 

PELADA DE SUBÚRBIO 

                                                                                      Armando Nogueira   

           Nova Iguaçu, quatro horas da tarde, sábado de sol. Dois times suam a alma numa 

pelada barulhenta; o campo em que correm os dois times abre-se como um clarão de barro 

vermelho cercado por uma ponte velha, um matagal e uma chácara silenciosa, de muros 

altos. 

          A bola, das brancas, é nova e rola como um presente a encher o grande vazio de 

vidas tão humildes que, formalmente divididas, na verdade, juntam-se para conquistar a 

liberdade na abstração de uma vitória. 

          Um chute errado manda a bola, pelos ares, lá nos limites da chácara, de onde é 

devolvida, sem demora, por um arremesso misterioso. Alguns minutos mais tarde, outra 

vez a bola foi cair nos terrenos da chácara, de onde voltou lançada com as duas mãos por 

um velhinho com jeito de caseiro. 

          Na terceira, a bola ficou por lá; ou melhor, veio mas, cinco minutos depois, embaixo 

do braço de um homem gordo, cabeludo, vestido numa calça de pijama e nu da cintura 

para cima. Era o dono da chácara. 

          A rapaziada, meio assustada, ficou na defensiva, olhando: ele entrou, foi andando 

para o centro do campo, pôs a bola no chão e, quando os dois times ameaçavam agradecer, 

com palmas e risos, o gesto do vizinho generoso, o homem tirou da cintura um revólver e 

disparou seis tiros na bola. 

          No campo, invadido pela sombra da morte, só ficou a bola, murcha. 

"Os melhores da crônica brasileira", José Olympio Editora - Rio de Janeiro, 1977. 

http://www.casmurro.com.br/2010/03/pelada-de-suburbio-cronica-de-armando.html 

http://1.bp.blogspot.com/_wAjbNAr7bHw/TIBQvKXOJ9I/AAAAAAAACkM/H5tfs8OVpWU/s1600/pelada-cronica.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_wAjbNAr7bHw/TIBQvKXOJ9I/AAAAAAAACkM/H5tfs8OVpWU/s1600/pelada-cronica.jpg
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1- O texto que você leu é uma crônica. Você já tem conhecimento de que as crônicas são 

textos que falam de assuntos do cotidiano. Qual o fato corriqueiro que a crônica acima 

aborda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- “Dois times suam a alma numa pelada barulhenta;”, explique o sentido da expressão 

sublinhada: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3- O cronista deixa claro que o jogo de futebol tem um valor significativo na vida dos 

jogadores. Retire do texto um fragmento que confirme essa afirmação. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4-A crônica tem um desfecho surpreendente. Qual?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Releia os trechos abaixo: 

 

“Doca, e só Doca, viu passar uma dessas formações de pássaros em V ainda comuns no Rio 

desde começo  de século. Passaram rápido, breves e livres como quem marca um gol.” (Foi aí 

que Doca sorriu) 

 

“A bola, das brancas, é nova e rola como um presente a encher o grande vazio de vidas tão 

humildes que, formalmente divididas, na verdade, juntam-se para conquistar a liberdade na 

abstração de uma vitória.” 

(Pelada de subúrbio) 

5-Tendo em vista as expressões sublinhadas nos fragmentos acima, o jogo de futebol, nas 

vidas dos personagens do conto e da crônica está relacionado a uma determinada sensação. 

Qual? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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http://4.bp.blogspot.com/_e_tFj_n3xlI/SkqddvnVWmI/AAAAAAAAAC8/N2hGb3G24TQ/s1600/passaros-em-v.jpg 

Texto: V  conto 

ANTENA LIGADA  

                                                                          Lourenço Diaféria 
 

          Troquei meu televisor em branco e preto por um televisor em cores com controle remoto, para 

facilitar a vida de meus filhos, que agora, sabe como é, época de provas, estão se virando mais que pião 

na roda. Imaginem que outro dia um professor teve a coragem de mandar meu filho gavião-da-fiel fazer 

um trabalho sobre o Sócrates. 

          Fiquei uma arara. 

          Em todo caso, apanhei a revista Placar e recomendei que o garoto consultasse os arquivos 

esportivos aqui da Folha e do Jornal da Tarde. Não é por ser meu filho, mas o guri caprichou. 

          Tirou zero. 

          Puxa, assim também é demais. Resolvi levar um papo com o professor, ver se não era perseguição. 

O professor foi muito gentil, porém ninguém me tira da cabeça que ele é palmeirense disfarçado de são 

Paulino. Garantiu-me que havia ocorrido um equívoco: O Sócrates que ele queria era um craque da 

redonda que tomou cicuta. Essa é boa. Por que não avisou antes? Como é que vou adivinhar que o 

homem jogava dopado? 

          Me manguei, mas o professor percebeu meu azedume. Disse que ia dar uma nova chance. 

          Falou e disse. 

          Preveni meu garoto que ficasse de orelha em pé, lá vinha chumbo. Dito e feito. O professor, 

deixando cair a máscara alviverde, deu uma de periquito campineiro e pediu um trabalho completo sobre 

o Guarani. 

          Deixa que eu chuto, falei a meu filho. Pode contar comigo. Eu mesmo cuido da pesquisa. 

         Peguei a escalação completa do Guarani, botei o Neneca no gol, fiz a maior apologia do time da 

terra das andorinhas. Pra me cobrir e não deixar nenhum flanco desguarnecido,  telefonei pro meu amigo 

Antonio Contente, que transa em assuntos culturais e conexos, como seja a imprensa, e pedi por favor 

que ele me mandasse uma camisa oito autografada. Diretamente de Campinas e pelo malote. 

          Não é pra falar, mas o trabalho escolar ficou um luxo. 

          Sem falsa modéstia, estava esperando pro meu filho no mínimo aprovação com laude e placa de 

prata, para não dizer medalha de honra ao mérito. 

          Pois deu zebra. 

          Começo a desconfiar que o tal professor me armou uma arapuca e entrei fácil, como um otário. O 

homem deve ser primo do Dicá. Sabem o que o mestre fez? Hem? Querem saber? Deu outro zero pro 

meu filho. O pior é que não devolveu a camisa oito autografada. 

           Essa não deixei barato. Fui de peito aberto, às falas. 

http://4.bp.blogspot.com/_e_tFj_n3xlI/SkqddvnVWmI/AAAAAAAAAC8/N2hGb3G24TQ/s1600/passaros-em-v.jpg
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          - Ilustre - eu disse -, com o perdão da palavra, mas que diabo de safadeza vossa senhoria anda 

arrumando pro meu garoto gavião-da-fiel? Então eu perco tempo, pesquiso, consulto a história gloriosa 

da equipe campineira, faço a maior zorra com o time do Brinco da Princesa, e o garoto ganha cartão 

vermelho? 

           Que grande cínico! O homem me olhou com aqueles olhos de olheiras - acho que tem almoçado e 

jantado mal, sei lá dizem que professor padece um bocado-coçou a cabeça, murmurou: 

          - Foi o senhor que fez a lição? 

           Fiquei meio sem jeito:  

          - Bem, fazer não fiz. Dei uma orientação didática. Pai é para essas coisas... 

          Ele não se comoveu. Ao contrário, foi até rude: 

          - Se aceita um conselho, para de dar palpite na lição de casa de seu filho. O senhor não conhece 

nada do Guarani. 

          Falar isso na minha cara! Tive de aguentar calado. Nunca soube que no diacho do time campineiro 

figurasse uma dupla de área chamada Peri e Ceci. E com essa constante mudança de técnicos, como 

podia sacar que o técnico atual é o Zé de Alencar? 

          - Tá bem - eu disse - não vamos brigar por tão pouco. O professor pode dar outra oportunidade ao 

menino? 

          Deu. O professor quer agora os capítulos completos de um romance, por coincidência com o 

mesmo nome do time de Campinas: o Guarani. É qualquer coisa com índio sioux que de repente se vê 

obrigado a salvar uma mulher biônica das águas da enchente. Deve ser novela em cores. Mas só para 

complicar a vida de meu filho, o professor não revelou o horário. Porém desta vez ele não me ferra. Pela 

dica do enredo, que deixou escapar, deve ser mais uma dessas sucessões de cenas de violência que a 

gente é obrigado a engolir todas as noites na televisão. Estou de antena ligadona, meu chapa.  

Fonte: DIAFÉRIA, Lourenço. Antena ligada. In: PARA gostar de ler, v.7. 3.ed. São Paulo: Ática, 1982. p. 71-73) 

 

1-No texto Antena Ligada, observamos que o protagonista é fanático por futebol. Retire do 

texto um fragmento que confirme essa afirmação: 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

2-Para que time o protagonista torce? E seu filho? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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3- Leia os quadros a seguir e explique o equívoco cometido por pai e filho com relação à 

pesquisa sobre Sócrates: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira (Belém, 19 de fevereiro de 

1954), o Doutor Sócrates, Doutor, Magrão, mais conhecido como Sócrates, foi um dos melhores 

jogadores de futebol do Brasil e um dos maiores ídolos do Corinthians ao lado de Luisinho, 

Cláudio, Roberto Rivellino, Neto, Marcelinho Carioca dentre outros. É irmão de Raí, outro 

famoso futebolista. Hoje exerce a medicina, além de ser articulista da revista CartaCapital e 

comentarista do programa Cartão Verde da TV Cultura. Foi uma das estrelas de dois dos 

maiores esquadrões do futebol mundial: a Seleção Brasileira de Futebol da Copa do mundo de 

1982 e o Corinthians da década de 80 

    http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates_Brasileiro_Sampaio_de_Souza_Vieira_de 

                                                                                                             

Sócrates: um dos mais importantes filósofos da antiguidade 

          Sócrates nasceu em Atenas, provavelmente no ano de 470 aC, e tornou-se um dos 

principais pensadores da Grécia Antiga. Podemos afirmar que Sócrates fundou o que 

conhecemos hoje por filosofia ocidental. Seus primeiros estudos e pensamentos discorrem 

sobre a essência da natureza  da alma humana.  

          Sócrates era considerado pelos seus contemporâneos um dos homens mais sábios e 

inteligentes. Em seus pensamentos, demonstra uma necessidade grande de levar o 

conhecimento para os cidadãos gregos. Seu método de transmissão de conhecimentos e 

sabedoria era o diálogo. Através da palavra, o filósofo tentava levar o conhecimento 

sobre as coisas do mundo e do ser humano. 

           Em função de suas ideias inovadoras para a sociedade, começa a atrair a atenção de muitos 

jovens atenienses. Suas qualidades de orador e sua inteligência, também colaboraram para o 

aumento de sua popularidade. Temendo algum tipo de mudança na sociedade, a elite mais 

conservadora de Atenas começa a encarar Sócrates como um inimigo público e um agitador em 

potencial. Foi preso, acusado de pretender subverter a ordem social, corromper a juventude e 

provocar mudanças na religião grega. Em sua cela, foi condenado a suicidar-se tomando um 

veneno chamado cicuta, em 399 AC.  http://www.suapesquisa.com/socrates/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1954
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Corinthians_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Trochillo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udio_Christovam_de_Pinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Rivellino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ferreira_Neto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelinho_Carioca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%AD_Souza_Vieira_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/CartaCapital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_Verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/1982
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_Corintiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates_Brasileiro_Sampaio_de_Souza_Vieira_de
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.baraodemaua.br/comunicacao/publicacoes/jornal/2004/novembro/images/socrates.jpg&imgrefurl=http://www.baraodemaua.br/comunicacao/publicacoes/jornal/2004/novembro/socrates.htm&usg=__5Ioubo_zt2vtkCFJx10EUQzRA_Y=&h=368&w=250&sz=44&hl=pt-BR&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=zCRBqzJvtrAIUM:&tbnh=122&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3DJOGADOR%2BSOCRATES%2BFOTO%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://jottas.files.wordpress.com/2009/11/socrates.jpg%3Fw%3D400%26h%3D422&imgrefurl=http://jottas.wordpress.com/page/3/&usg=__x2CQfP3SBxGPE3Uxhy9-fZw1SEA=&h=422&w=400&sz=64&hl=pt-BR&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=dRUPBVTIIiUN_M:&tbnh=126&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3DJOGADOR%2BSOCRATES%2BCARICATURA%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.suapesquisa.com/historia/atenas
http://www.suapesquisa.com/grecia
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______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4-O professor pediu um trabalho completo sobre O Guarani. De acordo com o texto, o pai 

participou intensamente do trabalho do filho. Qual foi a consequência dessa atitude do pai? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Agora, leia os quadros a seguir e explique o engano cometido com relação à pesquisa sobre O 

Guarani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Publicado inicialmente em folhetins no Rio de Janeiro, “O Guarani” (1857) é um dos mais 

populares romances de José de Alencar,um dos mais importantes escritores brasileiros. O livro foi 

adaptado para minissérie na TV e filme. 

         Trata-se de uma envolvente história de amor entre o índio Peri e a jovem branca Ceci, tendo 

como cenário a grandiosa natureza brasileira. Narrado em terceira pessoa, o romance ambienta-se nas 

florestas do interior do Rio de Janeiro, às margens do Paquequer, hoje localizada numa região não tão 

distante da cidade de Campos dos Goitacases. Este ambiente é descrito na linguagem poética e 

detalhada que é peculiar ao estilo de Alencar.   

http://www.infoescola.com/livros/o-guarani/ 

 

         Guarani Futebol Clube é uma agremiação esportiva 

brasileira, com sede na cidade de Campinas, no estado de 

São Paulo. Foi fundado em 2 de abril de 1911. Seu apelido 

é "Bugre"; sua mascote, um índio e suas cores são verde e 

branca.http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarani_FutebolClube 

 

http://www.infoescola.com/escritores/jose-de-alencar/
http://www.infoescola.com/livros/o-guarani/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agremia%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1911
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4-Qual o engano cometido pelo pai dessa vez? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5 – “Se aceita um conselho, para de dar palpite na lição de casa de seu filho. O senhor não 

conhece nada do Guarani.” 

O Professor afirma que o pai desconhece o romance de José de Alencar, denominado O 

Guarani. Retire do texto um fragmento que comprove essa afirmação: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Produção textual: 

 

Escreva um diálogo entre o filho do autor da crônica e o professor. Aborde os seguintes itens: 

- O filho explica ao professor o quanto o pai ama o futebol e o time do coração do pai. 

- O garoto explica os equívocos que ele e o pai cometeram em relação a Sócrates e O 

Guarani. 

- O professor fala ao garoto sobre a importância da pesquisa para que o trabalho fique bem 

feito. 

- O professor propõe ao garoto que explique ao pai que as pesquisas escolares devem ser feitas 

pelo aluno. O pai pode dar sugestões, mas não deve fazer o trabalho no lugar do filho. 

- O professor propõe uma nova pesquisa. Dessa vez sobre a história das Copas do Mundo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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A seguir você vai ler uma crônica esportiva. Você sabe o que é uma crônica esportiva? 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia a crônica esportiva a seguir e responda às questões.     

Crônica esportiva 

          A crônica esportiva é um tipo de texto geralmente escrito por jornalistas  que 

trabalham na área dos esportes. São profissionais especializados em narrar e comentar 

momentos e lances de um jogo, competição ou tratar de temas relativos ao cotidiano dos 

esportes. Na maioria das vezes, esse tipo de crônica perde sua finalidade, a medida em que 

o assunto comentado é esquecido, superado ou deixa de despertar interesse do público. 

Nesse sentido, as crônicas jornalísticas são escritas para serem lidas em um determinado 

momento no qual o fato abordado está sendo noticiado pelos meios de comunicação. Esse 

aspecto diferencia as crônicas esportivas das crônicas literárias. As primeiras possuem um 

prazo de validade e as segundas podem ser lidas a qualquer momento e sempre despertam 

interesse pela riqueza de seu texto literário. 

http://www.infoescola.com/literatura/cronica-esportiva/ 
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Texto: VI crônica esportiva 

 

http://4.bp.blogspot.com/_7i0mcZGCN4I/TE7840DIHnI/AAAAAAAADk4/hR0ejEWzWkA/s1600/Jogador+de+Futebol.jpg  

 

Futebol brasileiro sem futebol brasileiro 
  

          Após o término do jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense, disputado pela Copa Sul-

Americana 2008, refleti sobre o momento atual do nosso futebol. Pensei sozinho: “Onde será que anda 

o tal futebol arte brasileiro? Será que perdemos nossa maior característica que é a arte de jogar futebol 

com alegria? Onde estão os dribles maravilhosos e o improviso, a criatividade brasileira que encantou o 

mundo inteiro até hoje?”.  

          Zico, Pelé, Garrincha e tantos outros que ensinaram ao mundo uma forma diferente de se jogar 

bola, como uma diversão em que o sorriso sempre estava estampado no rosto, devem estar tristes vendo 

a atual situação. Para não ser taxado de saudosista, temos exemplos recentes de grandes times que 

jogavam bola. Sim, jogavam bola. Como um garoto que chama seus amigos para bater uma “pelada” na 

rua e se diverte, Marcelinho Carioca e Ricardinho comandavam o esquadrão corintiano do ano de 2001, 

Robinho e Diego brincavam de destruir as defesas adversárias com dribles e jogadas brilhantes em 

2002, Alex com passes e lançamentos magníficos enchia os olhos de quem gostava do futebol bem 

jogado no Cruzeiro, em 2003. Assim por diante, várias e várias gerações de craques que, ano após ano, 

sempre surgiam com um timaço que fazia até corintiano aplaudir palmeirense e vice-versa pelo futebol 

bonito que os times apresentavam.  

          Mas atualmente, ao que tudo indica, não vemos mais esse tipo de time com um futebol ofensivo 

que consegue ser, ao mesmo tempo, eficiente e bonito. Quando o tempo regulamentar do jogo de ontem 

terminou parecia que todos imploravam para o fim da partida. Sem ser uma característica específica 

daquele jogo, que se fosse eu estaria bem feliz, parece que o nosso futebol não está mais preocupado 

com a magia que sempre teve e fez o mundo se ajoelhar diante do nosso talento.  

          Hoje, o futebol ficou pragmático. Jogadores, desde a base, parecem se preocupar mais em saber o 

que é um 3-5-2 do que dar um drible ou um lançamento bem feito. O resultado é esse que vemos por ai. 

Jogos sem graça, com pouca emoção e baixa qualidade técnica. Nem mesmo a disputa de pênaltis do 

jogo de ontem conseguiu me empolgar. Em outros jogos, após um mata-mata eletrizante, que muitas 

vezes nem envolvia meu próprio time, eu ficava com a adrenalina lá no alto conversando com meu 

irmão e amigos sobre o jogo em questão. Ontem, após a disputa fria e sem graça dos pênaltis, 

simplesmente desliguei a televisão e dormi... 

http://www.overmundo.com.br/banco/cronica-esportiva-futebol-brasileiro-sem-futebol-brasileiro 
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1-O cronista lamenta  o momento vivido pelo futebol brasileiro. Qual fato o cronista 

lamenta? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2-Os jogadores Marcelinho Carioca e Ricardinho são profissionais e atuam maravilhosamente 

em campo. Entretanto, segundo o cronista, a atuação desses jogadores lembra um outro tipo de 

jogo: a pelada. Por que o cronista faz essa comparação? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3-O que jogadores como Robinho, Diego e Alex têm em comum, segundo o cronista? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4-O cronista deseja ver um futebol que apresente determinadas características. Quais? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5- “Quando o tempo regulamentar do jogo de ontem terminou parecia que todos imploravam 
para o fim da partida.” Qual a razão das pessoas desejarem o fim do jogo? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6- Quais são as características do futebol apresentado pelos times em geral, segundo o 

cronista? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7-Como nós vimos, a crônica esportiva se refere a fatos que têm existência curta e logo 

deixam de existir. Cite um ou mais elementos dessa crônica que são fatos passados. 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8- Explique o título da crônica: “Futebol brasileiro sem futebol brasileiro”: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Saiba mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia o texto e responda às questões seguintes 

 

 

 

 

 

 

SINÔNIMOS 

          Sinônimos são palavras de sentido 

próximo, que se prestam ocasionalmente, 

para descrever as mesmas coisas e as mesmas 

situações. Mas é sabido que não existem 

sinônimos perfeitos: assim, a escolha entre 

dois sinônimos acaba dependendo de vários 

fatores. 

Ilari, Rodolfo. Introdução ao Estudo do Léxico – 

brincando com as palavras – Editora Contexto – 

São Paulo, 2003 

Futebol 

          O futebol (do inglês association football ou simplesmente football) é um desporto de equipe jogado 

entre dois times de 11 jogadores em cada equipe e um árbitro que se ocupa da correta aplicação das normas. 

É considerado o desporto mais popular do mundo, pois cerca de 270 milhões de pessoas participam das suas 

várias competições. É jogado num campo retangular gramado, com um gol em cada lado do campo. O 

objetivo da competição é deslocar uma bola através do campo para colocar a pelota dentro do gol adversário, 

ação que se denomina golo (português europeu).  A equipe que marca mais gols ao término da partida é o 

time vencedor.  

          O jogo moderno foi criado na Inglaterra com a formação da Football Association, cujas regras de 1863 

são a base do desporto na atualidade. O órgão regente do futebol é a Fédération Internationale de Football 

Association, mais conhecida pela sigla FIFA. A principal competição internacional de futebol é a Copa do 

Mundo FIFA, realizada a cada quatro anos. Este evento é o mais famoso e com maior quantidade de 

espectadores do mundo, o dobro da audiência dos Jogos Olímpicos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol (adaptado) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gramado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bola_de_futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regras_do_futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/1863
http://pt.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
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“O objetivo da competição é deslocar uma bola através do campo para colocar a pelota 

dentro do gol adversário, ação que se denomina golo (português europeu).  A equipe que 

marca mais gols ao término da partida é o time vencedor.” 

1-No trecho acima, existe uma palavra que apresenta uma variação regional, ou seja, é falada 

de duas formas diferentes.Qual? 

_______________________________________________________________________________________ 

2-Volte ao texto Futebol e verifique as palavras utilizadas como sinônimo de. 

time______________________________________________________________________ 

bola________________________________________________________________________ 

competição__________________________________________________________________ 

Observe as palavras em negrito do texto abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

Elas possuem significados semelhantes? Sim ou 

não?____________________________________________ 

Um mesmo objeto pode ter nomes variados de acordo com os hábitos linguísticos de uma 

determinada região. Veja o caso do jogo de futebol com bonecos. Ele pode ser chamado de 

totó, pebolim, futebol de mesa e tantos outros nomes. Como você pode perceber, muitas 

vezes, o mesmo objeto recebe denominações diferentes em regiões diversas.  

O futebol é jogado por dois times rivais, oponentes, portanto esses dois times estão em 

oposição. Assim como há palavras de sentidos semelhantes, existem vocábulos que possuem 

sentidos opostos. 

 

          Futebol de mesa, popularmente conhecido em alguns lugares como totó (Bahia, Ceará, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e outros), pebolim (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e sul 

de Minas Gerais), pacau ou fla-flu (no Rio Grande do Sul), matraquilhos ou matrecos (em 

Portugal) — é um jogo inspirado no futebol, que consiste em manipular bonecos presos a 

manetes, possibilitando "jogar futebol" numa mesa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol_de_mesa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bola_de_futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesa
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Veja a seguir, pares de palavras que expressam oposição: 

 

vitória x derrota 

atacar x defender 

cair x levantar 

aliado x adversário 

meia direita x meia esquerda 

perna de pau x craque 

líderes x lanternas 

avançar x recuar 

lado direito x lado esquerdo 

atacante x zagueiro 

fazer falta x sofrer falta 

correr x parar 

 

 

Saiba mais
 

 
 

 

 

 

4- Observe as expressões abaixo. Todas são formadas com a palavra jogo. Explique os vários 

sentidos que essa palavra pode assumir (polissemia):  
 

a- jogo de ferramentas__________________________________________________________________ 

 

b- abrir o jogo________________________________________________________________________ 

 

c- ter jogo de cintura___________________________________________________________________ 

 

d- jogo de azar________________________________________________________________________ 

 

e- fazer jogo__________________________________________________________________________ 

 

f- jogos estudantis_____________________________________________________________________ 

 

g- esconder o jogo______________________________________________________________________ 

 

h- fazer jogo duro_______________________________________________________________________ 

 

i-jogo de cama e banho__________________________________________________________________ 

 

Polissemia significa diversidade de sentidos e esse processo ocorre 

quando as palavras ou expressões ganham novos significados em 

diferentes contextos 
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5- As expressões abaixo são formadas com a palavra campo. Como você fez no exercício 

anterior, explique as diferenças de sentido da palavra em questão: 
 

a- campo de futebol____________________________________________________________________ 

 

b-campo X cidade_____________________________________________________________________ 

 

c-pesquisa de campo___________________________________________________________________ 

 

d- campo de estudo_____________________________________________________________________ 

 

 

6-Veja a seguir uma série de  expressões que assumiram sentidos diferentes do sentido 

original. Comente o sentido básico que a expressão possui e qual o raciocínio que a fez ganhar 

um sentido novo dentro da frase. 

 

a- O famoso “Carrossel Holandês” foi uma tática de jogo utilizada pela primeira vez na Copa 

do Mundo de 1974 em que os jogadores trocavam constantemente de posição. 
 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

 

b- Aquele jogador é a arma secreta do time para o jogo de hoje. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

c- Há pessoas que entram de sola na vida alheia. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

d- Meu chefe vive me deixando no banco de reservas na hora das promoções. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

e- Tirei uma nota boa mas bati na trave, não fui classificada dentro do número de vagas do 

concurso. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

f- O trabalho está desgastante e ele pensa em  pendurar as chuteiras. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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g- Rapaz, é  melhor tirar seu time de campo porque a garota já tem namorado. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

h- A professora entrou na sala e disse: “Estou na área, se derrubar, é pênalti”. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

i- O grupo todo vestiu a camisa e conseguiu arrecadar fundos para as obras do abrigo de 

idosos. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

j- Você não pode deixar seu melhor amigo fora dessa jogada. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

l- Tirei nota 10 no teste, agora é só correr pro abraço. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

m- Só aos 45 minutos do segundo tempo o inspetor avisou que não haveria aula no dia 

seguinte. 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Você gosta de ler jornal? Observe a 1ª página do jornal O Dia, de 

18/03/09 

    

 
 

 

 

http://vemdindim.files.wordpress.com/2010/04/0_primeira_pagina_o_dia.jpg 
 

 

 

NOME DO 

JORNAL 

ENDEREÇO 

ELETRÔNICO 
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DATA, ANO, 
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JORNAL, 

ENDEREÇO E 

PREÇO 

LEGENDA 

DA FOTO 

SUBTÍTULO 

TÍTULO 

FOTO 

MANCHETE 
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A primeira página de um jornal tem a função de um cartaz, apresenta o 

jornal para o público, estimula a compra e orienta também a leitura para 

dentro do jornal. É uma vitrine que nos dá pontos de referência sobre o 

seu conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Manchete é o título do assunto principal de cada edição. É 

escrita em letras garrafais, geralmente no alto da primeira 

página. Indica o fato jornalístico de maior importância entre 

as notícias contidas na edição daquele dia.  

Título é a síntese precisa da informação mais 

importante do texto. É colocado em destaque no 

alto da notícia para chamar a atenção sobre a 

matéria. A manchete é um título, só que se trata 

da notícia principal do dia. 

 Lide normalmente é o primeiro parágrafo cuja função 

é introduzir o leitor na matéria. Deve conter 

informações essenciais do fato noticiado respondendo 

às perguntas: o quê, quem, quando, onde por quê e, em 

algumas situações, as consequências do fato. O lide 

torna possível ao leitor que dispõe de pouco tempo, 

tomar conhecimento da essência da notícia.  
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    Vamos ler algumas notícias...  
 
 

  

 

 

 

 

                

 

 

 

A estrutura da notícia 

          As notícias se estruturam em parágrafos, possuem título e algumas possuem 

subtítulo, escrito logo abaixo do título. A função do subtítulo é completar 

conteúdo do título e acrescentar novos dados. O lide, geralmente é o 1º parágrafo 

do texto e sintetiza as informações principais: quem, o quê, onde? Se o leitor ler 

apenas o título, o subtítulo e o lide já fica sabendo se quer ou se precisa continuar 

a ler a notícia. Há notícias mínimas, de apenas um parágrafo e notícias mais 

extensas em que há, inclusive, o depoimento de pessoas entrevistadas. 

          A leitura de um jornal é seletiva, isto é, o leitor escolhe o que quer ler, por 

isso, não precisa ler tudo que está escrito no jornal para se informar. É bem 

diferente da leitura de outros gêneros como, por exemplo, um conto, um romance, 

cuja leitura integral é obrigatória para sua compreensão.  

          A linguagem do jornal é, preferencialmente, coloquial (próxima à maneira 

como falamos). Isso acontece intencionalmente, como forma de se aproximar e se 

adequar ao leitor, ao buscar uma comunicação mais eficiente. 

          Entretanto, é importante percebermos que os diversos jornais impressos 

apresentam linguagens diferentes, tendo em vista o público a quem se dirigem, 

jornais mais populares tendem a ter uma linguagem mais próxima do registro  

coloquial, com marcas da oralidade, inclusive com a presença de gírias e outras 

expressões informais.  

          Outra característica da linguagem jornalística é sua tentativa de mostrar 

imparcialidade, neutralidade sobre aquilo que relata. Com algumas exceções como 

é o caso de reportagens e matérias especiais vivenciadas pelo jornalista ou as  

matérias de opinião, em que o jornalista opina sobre aquele assunto no qual ele é 

especialista, como fazem os cronistas esportivos escrevem em relação ao futebol. 
  http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1693u19.jhtm 

http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1693u19.jhtm
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Texto VII – notícia/reportagem 

 

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO 
___________________________________________________ 

SELEÇÃO BRASILEIRA  

 

Imprevisível  

e humilhante 
 

Drible desmoralizou rival e enganou até companheiro 

 

 

          “Vai pra lá que eu vou pra cá.”. Assim, Robinho batizou o drible  

que encantou o Maracanã e humilhou o lateral direito equatoriano Ulisses 

de La Cruz. Inventada em segundos, criada em um espaço mínimo, a  

obra de arte assinada pelo craque do Real Madrid entrou para a história 

e virou assunto do dia no país do futebol e no mundo. 

          O lance começou quando Juan tentou dominar uma bola  

dentro da área ela Procurou os pés de Robinho. De lá Cruz cercou e de 

 presente levou as pedaladas do camisa 11 da seleção, que foi para a linha de 

 fundo e pensou em cruzar de letra. Sentindo que queria travado, Robinho  

desistiu. E novamente parou na frente de seu marcador. Mágico, o atacante  

tirou da cartola um drible de futsal, dando à jogada espetacular o desfecho  

perfeito. 

          -Para vocês (jornalistas), pode ser novidade, mas eu sabia que daquele  

cantinho o Robinho iria tirar alguma jogada – disse Elano, que, apesar 

de ter feito o gol, virou coadjuvante no lance. Da reserva, o volante, Josué 

viu seu companheiro entortar o pobre De la Cruz e agradeceu por, naquele 

momento, não estar na pele do equatoriano: 

          - rapaz, se é comigo, eu teria pedido para sair... 

          A imprevisibilidade da jogada foi tanta que enganou. 

          - Quando Robinho puxou a bola para cruzar de letra,  

achei que o jogador do Equador tinha abafado e me virei. Só  

depois da reação da torcida que fui olhar e já estava saindo o  

gol – disse o zagueiro Juan. 

          Ao Globoesporte.com, o craque revelou a satisfação. 

          - Já tinha feito esse     drible várias vezes, mas em treinos e rachões. 

No jogo, foi a primeira               vez – contou. 

Jornal Extra, 19/10/2007 

JOGO EXTRA 

 
 

 

 

 

Leia as expressões escritas 

acima do título da notícia. Elas 

têm a função de antecipar o 

assunto do texto. O que o 

termo “eliminatórias” 

significa? 

Observe o título desse texto. 

Você conhece essas palavras? 

Você é capaz de imaginar a que 

elas se referem? 

Abaixo do título, você lê o 

subtítulo que acrescenta novas 

informações ao título. 

 

  

Você leu o lide do texto 

no 1º parágrafo. A 

função do lide é 

introduzir o leitor à 

matéria publicada. Ele 

deve conter informações 

essenciais sobre o fato 

noticiado. O lide é um 

resumo que permite uma 

ideia básica do texto. 

Por qual palavra você 

poderia substituir o 

termo “desfecho”, 

mantendo o mesmo 

sentido? 

Pergunte a alguém que 

conheça bastante sobre 

futebol, ou pesquise qual 

o significado da expressão 

“gol de letra”. 

Você conhece essa palavra? Você 

seria capaz de imaginar o que ela 

significa? 

A que a expressão 

Globoesporte.com se refere?  
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1- Acima do título da reportagem, lemos o seguinte: Eliminatórias da Copa do Mundo. 

Com qual finalidade essa expressão aparece? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2-A reportagem se intitula “Imprevisível e humilhante”. 

 

a- A que palavras (ideias) esses adjetivos se referem? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

b- Qual o efeito de sentido que o título da reportagem proporciona? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

3-Pense em um evento marcante que você já presenciou. Pode ser um lance de futebol, 

uma cena de um filme, passagem de um livro. Escreva qual foi o evento e quais os dois 

adjetivos que você usaria para caracterizar esse momento de modo bem enfático como 

ocorreu com o título da reportagem: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4-Leia as frases abaixo que foram retiradas do texto e responda às questões seguintes: 

 

“obra de arte assinada pelo craque do Real Madrid” 

 

“levou as pedaladas do camisa 11 da seleção” 

 

“Mágico, o atacante tirou da cartola um drible de futsal” 

 

“o volante, Josué viu seu companheiro entortar o pobre De la Cruz” 

 

a- A quem se refere as expressões sublinhadas? 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

b- Por que o autor do texto não repetiu o mesmo termo sempre que se referiu ao jogador? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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c- Observe que o jornalista usa as expressões craque do Real Madrid e camisa 11 da 

seleção para retomar o nome de Robinho. Essas expressões poderiam ainda ser usadas 

atualmente? Por quê? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

d- Poderíamos substituir o termo atacante por um pronome? Qual? 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5-O drible de Robinho“humilhou o lateral equatoriano”, “entrou para a história e virou 

assunto do dia no país do futebol e no mundo” Quais as características  desse drible, 

segundo a reportagem? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Texto: VIII notícia 

 

 

 

Leia o texto Futebol sem ginga  e responda: O texto acima é uma notícia. O que ele 

noticia? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1-Como você interpreta a palavra sublinhada em “futebol robotizado’? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2-“problemas do esporte no país” A que país a notícia se refere? Qual palavra do 

texto indica o país? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Futebol sem ginga 
   Êxodo põe estilo brasileiro em risco 

 

         As atuações ruins e o futebol robotizado da seleção refletem problemas do esporte no 

país, como o êxodo de jovens talentos. Adolescentes adquirem estilo europeu de jogar e 

perdem traços do futebol brasileiro, como o drible, relatam Maurício Fonseca e Carlos 

Eduardo Mansur. 

                                                                                                                O Globo, 21-09-2008 
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3- Êxodo significa emigração, saída. Há êxodo por parte de quem? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4- Qual o lance do futebol, mencionado no texto, que pressupõe ginga por parte do 

jogador? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5-“adolescentes perdem traços do futebol brasileiro” Por que isso ocorre? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6- Ginga significa rebolado, movimento de rápido dos quadris. A ginga brasileira não 

existe só no futebol, em qual outro segmento cultural brasileiro, a ginga está presente? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

7-Tendo em vista o que você leu nessa notícia do texto 8, Futebol sem ginga, seria um 

fato comum um jogador com estilo de jogo europeu aparecer como protagonista da 

reportagem – texto 7, Imprevisível e humilhante? Por quê? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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http://portalimprensa.uol.com.br/imagens_site/traco/20070810_ronaldogauchomail.JPG 
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Agora, leia outras duas notícias de jornal para responder às questões seguintes: 

 

     Texto: IX notícia                                               Texto: X notícia 
 

 
 

1- No início dos texto 9 e 10, lemos a palavra “opinião” o que essa palavra informa ao 

leitor sobre a notícia ? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2-No texto 9, o jornalista fala que o futebol jogado na Argentina vive um momento 

semelhante ao vivido pelo futebol brasileiro. Transcreva o fragmento do texto que 

confirma essa afirmação: 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OPINIÃO 

ANTONIO CARLOS PORCO, 

REPORTER  DE ESPORTES  

_______________________   

Italiano gosta de lances objetivos 

 

 

          Irreverência nunca foi o forte do 

jogador italiano, mas a Velha Bota 

acostumou-se a ver a categoria de 

jogadores que, vindos do exterior, 

disseminaram o futebol-arte no país. 

Apesar de ser conhecido como um país 

onde predomina o futebol tático e de força, 

a verdade é que o italiano adora um drible 

e uma jogada de efeito desde que objetiva. 

O que ele não suporta é uma jogada 

desnecessária. Pode ser um drible, um 

passe e até um gol, desde que a equipe que 

o tenha feito já esteja ganhando de 

goleada. O gol a mais pode ser visto como 

humilhação ao adversário.  

___________________       

 Jornal A Tribuna. B-8 – Caderno Esportes, 

Domingo,4 de outubro de 2009                              

           

OPINIÃO 

THIAGO BASTOS, REPORTER 

DE ESPORTES 

__________________________ 

Na Argentina, o que  

vale é a eficiência 

 

          O futebol argentino nunca colocou a 

fantasia acima da garra e da eficiência. 

Nesse país, muitos foram os craques que 

esbanjaram habilidade, com dezenas de 

exemplos que não cabe aqui citar. O fato é 

que, assim como no Brasil, na Argentina o 

futebol ficou sério demais. O esporte 

profissional, no pior sentido da palavra, 

transformou o futebol argentino em pura 

velocidade e muita força, renunciando à 

alegria e atrofiando a fantasia,como se tudo 

isso fosse crime. Por sorte, de tempos em 

tempos,existem “delinquentes”,que quebram 

esses paradigmas em favor da ousadia. 

___________ 

Jornal A Tribuna. B-8 – Caderno Esportes, 

Domingo,4 de outubro de 2009                              
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3- “(...)o futebol argentino em pura velocidade muita força, renunciando à alegria e 

atrofiando a fantasia,” 

O que significam a alegria e a fantasia no  futebol argentino? 
 

 

 

4- “Por sorte, de tempos em tempos, existem ‘delinquentes’” 

Por que o termo “delinquentes” está entre aspas na notícia 9? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5-Segundo o jornalista do texto 9, houve uma transformação no futebol argentino. 

Qual? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6- No texto 10, lemos: “Irreverência nunca foi o forte do jogador italiano, mas a 

Velha Bota acostumou-se a ver a categoria de jogadores que, vindos do exterior, 

disseminaram o futebol-arte no país.” 

Tendo em vista a leitura que você fez do texto VIII, quais são as características do 

futebol-arte? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7- Releia o texto X e escreva a expressão que se opõe à “futebol-arte”? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8- “a verdade é que o italiano adora um drible e uma jogada de efeito desde que 

objetiva. O que ele não suporta é uma jogada desnecessária.” 

Existe uma gíria que é utilizada para fazer referência a jogadas desnecessárias. Você 

conhece? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9- Os textos VIII, IX e X apresentam um tema em comum. Qual? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Texto: XI notícia/reportagem 

Os craques que só não driblam a balança 

 

Jogadores com tendência a 

engordar sofrem para manter a 

forma 
 

        Durante uma partida de 

futebol, um atleta corre de seis a 

oito quilômetros. Em média, joga 

duas vezes por semana. Chega a 

perder 4% do peso em cada 

partida. Não é só. A rotina de 

treinos é puxada. Em algumas 

ocasiões, pela manhã e à tarde. 

Folga, só uma vez por semana. 

Haja fôlego... O resultado dessa 

cansativa carga de exercícios, 

porém, nem sempre é um corpo 

com baixo percentual de gordura e 

uma forma física invejável. 

Historicamente, a gula e a balança 

são marcadores implacáveis dos 

jogadores que têm aquela 

inconveniente tendência a 

engordar – tão comum  

no dia-a-dia dos não atletas. (...) 

          Herói do penta, Ronaldinho 

também tem seus problemas com a 

balança. Evita o assunto, não 

revela o peso, mas nem por isso 

escapa das gozações da torcida – 

basta uma derrota para ser 

chamado de gordo. 

          - O jogador ganha peso 

quando come mais do que é capaz de gastar com exercícios – simplifica o fisiologista Paulo 

Figueiredo, do Flamengo. 

          A indisciplina alimentar é a grande vilã desses atletas. Pelo esforço diário, não pode  faltar 

carboidrato (massas, batata, arroz) nas refeições, por ser a fonte de energia. Comer  

seis vezes por dia é outro segredo. Minimiza a sensação de fome e ajuda a diminuir a quantidade de 

alimentos por refeição. O difícil é seguir à risca o que é certo. Na lista de inimigos número um de um 

boa forma, os jogadores têm as suas preferências. 

          - Eles adoram refrigerante, batata frita e sorvete. Todos são alimentos muito calóricos e 

gordurosos - conta Sílvia Ferreira, nutricionista que trabalha com Paulo Figueiredo na Gávea. 

          O percentual de gordura aceitável em um atleta é de 11%. Passou disso, chega a hora de 

queimar a reserva. Uma corrida após o treinamento é indicada. A conscientização, contudo, é o 

grande trunfo. 

Jornal do Brasil, 9 de maio de 2004. 
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1- Qual a finalidade do texto “Eles só não driblam a balança?” 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2-A notícia não trata da opinião pessoal do jornalista Qual a razão do jornalista ter 

entrevistado um fisiologista e uma nutricionista? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3- Uma das características de uma notícia é apresentar a fala dos envolvidos no 

acontecimento noticiado.  
 

a- Retire do texto um exemplo de discurso direto. 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b- Qual o nome do sinal de pontuação que introduz o discurso direto? 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4-. “Historicamente, a gula e a balança são marcadores implacáveis dos jogadores 

que têm aquela inconveniente tendência a engordar” 

 

a- Pesquise o que significa um marcador do ponto de vista do futebol: 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b- Qual o significado do adjetivo implacável? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

c- Explique com suas palavras o significado do trecho em destaque no enunciado 

acima. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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http://www.decoracao-casa.com/public/images/produtos/6308/variantes/6309/pt/galeria/jogadores-de-futebol-autocolante-de-parede-ms91m.jpg 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso direto e discurso indireto 

 

          Uma característica da reportagem é apresentar a fala das 

pessoas envolvidas no acontecimento noticiado. É uma maneira 

de dar ao texto maior credibilidade e envolver o leitor mais 

diretamente  à medida em que o jornalista não se coloca entre ele 

e as pessoas que participam do acontecimento noticiado. 

 

          Ocorre o discurso indireto no momento em que o jornalista 

reporta para o leitor o fato noticiado. 

 

          Ocorre o discurso indireto no momento em que a própria 

pessoa envolvida na notícia dá o seu parecer, o seu testemunho. 
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5- Tendo em vista sua leitura do quadro acima, transcreva um fragmento da notícia  

“Os craques só não driblam a balança”,  um exemplo em que o jornalista usa o 

discurso direto, isto é, as próprias palavras da pessoa que deu seu testemunho. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6- Agora, transcreva um fragmento em que o jornalista “misturou” a fala do 

entrevistado com sua própria fala, usando o discurso indireto da notícia. 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7- Em nossa língua, há maneiras diferentes de indicar quando um trecho reproduz a 

fala de alguém. Qual o sinal de pontuação que introduz o discurso direto na frase 

abaixo? 
 

  − O jogador ganha peso quando come mais do que é capaz de gastar com 

exercícios - simplifica o fisiologista Paulo Figueiredo, do Flamengo. 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 8- Reescreva o trecho acima utilizando um sinal de pontuação diferente para 

expressar igualmente que a fala de alguém está sendo reproduzida. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Além de notícias, alguns jornais publicam outros tipos de textos como 

charges, por exemplo, Você sabe o que é charge? E caricatura? 

 

 

 

CHARGE 

          A charge é uma ilustração cômica que, por meio de caricaturas, satiriza de 

forma crítica os acontecimentos sociais e políticos. A charge satiriza ainda 

personalidades do mundo do esporte, da televisão, teatro. A palavra vem do francês 

charge, que significa carga, ou seja, o chargista, “carrega” no sentido de exagerar 

nos traços físicos, de caráter e de personalidade da pessoa, sendo que o resultado 

desse trabalho é uma interpretação crítica e bem-humorada da figura que foi o objeto 

da charge. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge 
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                                    http://3.bp.blogspot.com/_g7WErgGRwKo/TCjGB68V2bI/AAAAAAAAADg/7LQhUXk0eWA/s1600/fotos+                                                       

 

 

 

 

 

 

 

CARICATURA 

          É um desenho de um personagem da vida real, tal como políticos e artistas. 

Porém, a caricatura enfatiza e exagera as características da pessoa de uma forma 

humorística, assim como em algumas circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos 

particulares em cada indivíduo. 

          Historicamente a palavra caricatura vem do italiano caricare (carregar, no 

sentido de exagerar, aumentar algo em proporção). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caricatura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humor
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Texto: XII                                                      Texto: XIII                                                                                                                

                                                                            

                                                                                  Jornal Extra – 05-07-2006 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Devia  

         Epitáfio        Titãs 

Devia ter amado mais 

Ter chorado mais 

Ter visto o sol nascer 

Devia ter arriscado mais 

E até errado mais 

Ter feito o que eu queria 

fazer... 

 

Queria ter aceitado 

As pessoas como elas são 

Cada um sabe a alegria 

E a dor que traz no coração... 

 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger... 

 

Devia ter complicado menos 

Trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr 

Devia ter me importado menos 

Com problemas pequenos 

Ter morrido de amor... 

 

Queria ter aceitado 

A vida como ela é                  

A cada um cabe alegrias 

E a tristeza que vier... 

 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger... 

 

Devia ter complicado menos 

Trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr... 

http://letras.terra.com.br/titas/

48968/ 
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1-Você leu a bela letra da música dos Titãs chamada Epitáfio: 

a- Pesquise no dicionário o significado da palavra epitáfio, 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b- Dê exemplos  de palavras e frases que vêm normalmente escritas em um epitáfio? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

c- É natural que versos como esses estejam escritos em um epitáfio real? Por quê? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

d- O eu poético gostaria de ter vivido de forma diferente. Retire do texto alguns versos que 

exemplifiquem essa afirmação. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

e- O eu poético pode ainda realizar as ações acima? Por quê? 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2- O texto XIII é uma charge na qual o jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno está na 

companhia do técnico da seleção, Parreira, na época da Copa do Mundo de 2006. Ronaldo 

estaria com “olho gordo”. 

a- Quando você observa a charge - imagem e texto escrito - percebe que o chargista faz uma 

crítica a Ronaldo. Qual? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b-Como o jogador Ronaldo interpretou a expressão ‘olho gordo’? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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3- “Devia ter engordado menos, entornado menos, ter dormido antes do sol nascer...”    

Paródia é uma releitura bem humorada de um outro texto, bastante conhecido, com que 

dialoga. Você considera que o trecho acima é uma paródia da composição dos Titãs? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

4-Você lembra o que significa intertextualidade? Intertextualidade é a apropriação de textos 

anteriores que servem de inspiração ou base para o texto atual. Há intertextualidade entre os         

textos XII e XIII? Justifique suaresposta: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Texto: XIV narração esportiva                             

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Esse texto faz uma narração. O que está sendo narrado? 

 

 

 

2-Há um jogador que fez o gol. Qual é o seu nome e o seu apelido? 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

3- Como se chama o goleiro? 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

4-O gol foi feito no primeiro ou no segundo tempo do jogo? 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Botou na frente pra Gerson ele vem contra a marcação de Leonardo 

domina junto a lateral do campo grande finta em cima do Leonardo vem 

Dentinho vem Gilmar Gerson driblou um driblou dois que lindo bateu é gol 

e que golaço Gooooooooooooool do Brasil Gerson o canhotinha de ouro 

 Ele deu um drible no Leonardo nossa senhora arrancou foi pra área bateu 

cruzado forte pro fundo do gol de Júlio César na marca de 41 minutos da 

etapa final do jogo.  

Gerson você e maravilhoso 

http://blogmaneiro.com/fotos/esportes/fotos-do-maracana/ 

 

http://blogmaneiro.com/fotos/esportes/fotos-do-maracana/

