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Estamos chegando ao final do trabalho que ora nos propomos 

a desenvolver nas unidades de progressão. 

 O estudo de Língua Portuguesa teve como objetivo, ao longo 

das várias unidades de progressão, fazer com que você, 

aluno/aluna do PEJA tivesse contato cada vez mais próximo dos 

belos textos da nossa cultura. Para isso apresentamos a vocês 

vários e diferentes gêneros textuais, discutindo temas 

diversificados. 

 Nesta última unidade de progressão selecionamos um tema 

bastante importante para a sociedade moderna: a tecnologia. Trata-

se, inclusive, de se fazer um exercício futurista como acontecerão 

as relações até o fim dessa década e século? 

 Desejamos que você aproveite bastante a leitura dos textos e 

temas para as reflexões tão necessária no mundo de hoje: a 

influência do homem na sociedade. 

 Esperamos, também, que você continue estudando a nossa 

língua. Mas desejamos, sobretudo, que você não deixe de ler, 

escrever, pensar criticamente sobre tudo o que nos rodeia. 
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Bloco 2 – UP3– Língua Portuguesa 

 
 Observe atentamente os textos a seguir: 
 

Texto I 

 
                          http://www.fasite.com.br/wp-content/uploads/2010/01/evolucaocomputador.gif 
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Texto II 
 
 

   http://2.bp.blogspot.com/_dszjbJYQoRc/S0_JbT_7hGI/AAAAAAAAD-
c/GK7UGPCWsME/s640/evolu%C3%A7%C3%A3o-do-  homem.jpg 

 
 
Nos textos I e II predomina linguagem não verbal (imagens), e não verbal 
(imagens), mas há trechos de linguagem verbal. 

 
1-Os dois textos apresentam o mesmo tema? Qual? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2- O texto II mostra um aspecto da evolução que não aparece no texto I. Que 
aspecto é esse? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3- Tanto no texto I quanto no II, o computador apresenta um determinado tipo de 
mudança. Qual? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4- Acima da penúltima imagem do texto I há um sinal de pontuação. Diga qual o 
efeito de sentido desse sinal no texto. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5- No texto I, a palavra Futuro vem seguida de reticências. Qual o objetivo do 
uso das reticências? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
6- No final do texto II, lemos a expressão rir e pensar. O que fez você rir e o que 
fez você pensar na leitura desse texto. Explique.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
A seguir, você vai  ler um texto dissertativo sobre a questão da tecnologia. 
Recorde o conceito de texto dissertativo: 
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Texto dissertativo 

O texto dissertativo, como seu próprio nome já sugere, 
é usado para dissertar, discorrer ou expor idéias sobre 

um assunto específico. 

A estrutura básica de um texto dissertativo é:          

a)apresentação do tema/assunto proposto, que pode 
compor a introdução do texto;  

b) A discussão ou exposição de aspectos pertinentes 
ao assunto/tema, que deve compor o desenvolvimento 
do texto; 

c) As considerações finais sobre o tem/assunto 
proposto, discutido e exposto, que deve compor a 
conclusão do texto 
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Texto III 

Nanotecnologia:é a ciência que 
estuda o reino dos átomos e das 
estruturas que são um milhão de 
vezes menores que a cabeça de 
um alfinete. ciência.hsw.uol.com 

O futuro e a nanotecnologia                              

 

Almir Meira Alves 

ENGENHEIRO ELETRÔNICO 

          Há alguns anos, um novo termo foi incorporado ao vocabulário dos entusiastas em tecnologia da 
informação (T.I.): a Nanotecnologia. Explicar esse termo e suas possibilidades é algo que pode ser 
complexo, mas vamos tentar tornar simples o seu entendimento. 

          Quando a eletrônica foi aperfeiçoada, na década de 50, saímos da “era da válvula” para a “era do 
transistor”. Isso significou uma diminuição drástica no tamanho dos equipamentos. Para se ter uma ideia 
dessa escala, basta dizer que uma válvula tinha o tamanho de uma lata de óleo e um transistor é menor que 
um grão de feijão. Essa mudança provocou uma revolução tecnológica, e a eletrônica firmou-se como a 
grande tecnologia do século 20. 

          A segunda onda foi provocada pela informática. Os físicos e engenheiros desenvolvedores de 
hardware criaram tecnologias de integração de componentes em chips eletrônicos, o que possibilitou  o 
surgimento  da microeletrônica. Com ela, a informática desenvolveu-se muito desde a década de 70 e, 
principalmente, a partir da segunda metade da década de 90. Hoje, temos computadores com processadores 
que possuem em seus núcleos mais de 100 milhões de transistores integrados. Mas essa escala de integração 
tem limites, chega-se ao nível molecular dos materiais. É aí que surge a nanotecnologia. 

          A nanotecnologia é a criação de novos materiais e dispositivos através da manipulação da estrutura 
desses materiais conhecidos. Ela traz possibilidades fantásticas para diversos setores industriais, sendo 
especialmente interessante para a área de T.I. 

          Um dos projetos mais interessantes da nanotecnologia, divulgado em 2009, foi o Nokia Morph 
(procure nos sites que exibem vídeos). É uma animação que mostra um suposto celular desenvolvido com 
nanotecnologia. O vídeo mostra possibilidades como flexibilidade do material, impermeabilidade, sensores e 
até mudança de cor do aparelho. 

          Outra possibilidade da nanotecnologia é a utilização de íons de prata em equipamentos de ar 
condicionado, refrigeradores e máquinas de lavar. Os íons de prata, obtidos com a nanotecnologia, 
funcionam como filtro e purificador de ar, removedor de odores e auxiliar na limpeza profunda de tecidos. 

          Com a nanotecnologia, os materiais que conhecemos hoje irão mudar. Basta dar tempo para que a 
nanotecnologia saia dos laboratórios e chegue efetivamente aos lares! 

Jornal do Brasil, 6 de fevereiro de 2010. Sociedade Aberta pág. A 11 - Ciências 
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1- Você leu um artigo, que é um tipo de texto publicado em jornal, revista ou outro     
meio de comunicação, e que apresenta uma análise e uma interpretação do fato 
noticiado. Qual o fato analisado nesse artigo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2 - Tendo em vista que a matéria é bastante complexa, seu autor, desde o início, 
pretende falar do assunto de forma que as pessoas leigas o entendam. Escreva abaixo 
o fragmento em que autor assinala esse objetivo. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3- O artigo apresenta três partes bem definidas:  introdução do assunto –anotecnologia 
desenvolvimento em que   apresentam as transformações    profundas pelas      quais a 
eletrônica passou; conclusão a respeito do futuro da nanotecnologia.                      
        
 
Volte ao texto e analise a ideia central de cada parágrafo. A seguir , escreva, no   
quadro abaixo, a ideia principal contida em cada parágrafo. 
 

1º par.         

 

2º par. 

3º par. 

 

Almir Meira Alves, além de engenheiro eletrônico, é pós-graduado em gestão empresarial e professor 
de redes de computadores e telefonia IP da Fiap e da Faculdade Módulo. Possui curso de extensão em 
criptografia e segurança de redes pela UFF/EB (Universidade Federal Fluminense e Exército 
Brasileiro) 
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4º par.         

 

5º par. 

6º par. 

 

7º par. 

 

 
 
4- A respeito do texto III, qual ou quais informações você desconhecia? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
5- Qual a finalidade do texto III? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

O futuro da internet 

          A grande revolução na comunicação deu-se no dia em que as 
válvulas eletrônicas, de grandes dimensões, foram substituídas pela 
capacidade operacional de um pequeno transistor. A partir daqui, 
tivemos as portas abertas para a entrada na era dos microchips.        

          Entramos na era dos circuitos integrados e das 
miniaturizações à escala microscópica. A revolução não podia ter 
sido maior. Ocorreu o fenômeno da proporção inversa, em que a 
sistemas eletrônicos cada vez menores correspondem 
potencialidades cada vez mais elevadas.  

          No espaço de cerca de 60 anos, primitivos computadores, que 
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Texto IV 

          Atualmente, através da Internet, o Homem tem acesso a 
quase tudo. Não só comunica quase à velocidade da luz com 
seres humanos que nem conhece, vivendo do outro lado do 
mundo, como também já começa a resolver muitos problemas 
negociais à distância, oferecendo ou procurando os mais 
diversos serviços. E se a Internet pode ser um local para 
procura de informação, de diversão e até para questões menos 
lícitas e um tanto obscuras, pode também ser um excelente 
meio de aprendizagem e formação à distância.    
http://www.bing.com/images/search?q=valvula+e+transistor&go=&form 
 

 

Fig. 2: Navegar na Net é hoje uma 
forma de obter informações e serviços. 

1-No primeiro parágrafo do texto IV, lemos um trecho com uma informação 
semelhante à expressa na frase abaixo. Qual é esse trecho? 

“Saímos da era da ‘válvula’ para a era do ‘transistor’.”  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

“Hoje, temos computadores com processadores que possuem em seus núcleos 
mais de 100 milhões de transistores integrados. Mas essa escala de integração 
tem limites, chega-se ao nível molecular dos materiais. É aí que surge a 
nanotecnologia.” 

2- Como você fez acima, encontre no texto IV e escreva, a seguir, o fragmento 
que contém a mesma ideia sublinhada no trecho acima: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

Fig. 1: Comparação entre uma válvula 
eletrônica, utilizada entre as décadas de 
1940 e 1960, e dois transistores, surgidos 
no mercado na década de 1950. 
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3 “Ocorreu o fenômeno da proporção inversa, em que a sistemas eletrônicos cada 
vez menores correspondem potencialidades cada vez mais elevadas.” Explique 
esse trecho com suas palavras. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

4- Segundo ainda o texto IV, qual a grande transformação pela qual os 
computadores passaram nos últimos 60 anos? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5- Cite algumas atividades lícitas que podem ser feitas através da Internet. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

6- Agora cite algum ato ilícito que ocorre através da rede. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

7-Qual a finalidade do texto IV?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

Você possui senso de humor? 

Leia o texto a seguir e descubra: 

Texto V 
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http://www.bing.com/images/search?q=valvula+e+transistor&go=&form=QBIR#focal=0b66711cdd9fbcc46287ea7f2a3
83f3e&furl=http%3A%2F%2Fwww.prof2000.pt%2Fusers%2Fsecjeste%2Futilnet%2FImagens%2Felectron01.gif 

“-A nanotecnologia vai mudar nosso futuro...” 

1-Qual o objetivo do emprego das reticências na frase acima? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2- Tendo em vista que você agora conhece o sentido do termo ‘nanotecnologia’, 
como você completaria a frase ? 
A nanotecnologia vai mudar nosso futuro _______________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3-Ao responder - Sim, os salários serão cada vez menores!”, o cientista 
demonstrou senso de humor? Por quê? 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
4- Qual a finalidade do texto 5? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

      Texto VI 

E por falar em senso de humor.... 
Vamos ler uma anedota que fala sobre a tecnologia do futuro 

Boteco do Futuro 
 
          Um sujeito entra num boteco novinho, todo hi-tech, e pede uma bebidinha...  
         O barman é um robô, que serve um cocktail perfeito e pergunta:  
        — Qual é o seu QI?  
        O homem responde:  
         — Uns 150. 
         Então o robô inicia uma conversa sobre aquecimento global, tecnologia da 
informação, robótica sustentabilidade, teoria da evolução, nanotecnologia, e por aí 
afora...  
          O cara ficou impressionado, e resolveu testar o robô.  
          Saiu... Deu uma volta e retornou ao balcão.  
          Novamente o robô pergunta:  
         — Qual é o seu QI?  
         O homem responde:  
         — Deve ser uns 100.  
        Imediatamente o robô lhe serve um uisquinho e começa a falar, agora sobre 
futebol, fórmula 1,  
filmes clássicos e modernos, gastronomia, modelos de carros, e outros assuntos 
semelhantes...  
          O sujeito ficou abismado. Sai do bar para pensar e resolve voltar e fazer mais 
um teste.  
          Novamente o robô lhe faz a pergunta:  
         — Qual é o seu QI?  
        O homem dá uma disfarçada e responde: 
         — Uns 20, eu acho! 
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         Então o robô lhe serve uma cachaça, se inclina no balcão e diz pausadamente:  
        — E aí mano, e o CURINTIA??? 
                                                                                                            
1-Você já estudou que circula entre nós muitas palavras de origem estrangeira. Os 
estrangeirismos que têm origem na língua inglesa são chamados anglicismos. Na 
anedota há alguns anglicismos. Quais são eles? Pesquise em um dicionário o que cada 
um deles significa. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2-QI é a abreviação da expressão coeficiente de inteligência. Existem testes de QI 
que visam medir o nível de inteligência das pessoas. O homem, em um primeiro 
momento, diz para o robô que seu QI é 150. Tendo em vista os assuntos que o robô 
propôs, ele foi considerado uma pessoa de inteligência baixa, média ou alta? Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3-O homem resolve voltar ao bar e dessa vez diz que seu QI é 100. Tendo em vista a 
conversa desenvolvida pelo robô, ele foi considerado uma pessoa de inteligência 
baixa, média ou alta? Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4-Finalmente, o sujeito volta ao bar pela terceira vez. e diz que seu QI é 20. Dessa vez 
qual foi o assunto proposto  pelo  robô? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

5- No final da piada, o fato de o  robô perguntar pelo Corinthians, após saber o QI do 
sujeito nos leva a uma  conclusão. Qual? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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                                            http://www.seuboteco.com.br/images/logo.png 

     
6-Veja acima dois fragmentos da piada que você leu. Há dois verbos em negrito. 
Quais? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7- Os verbos acima são ações que foram realizadas por dois agentes diferentes.  

a- Quem realiza a primeira ação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b- Quem realiza a segunda  ação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

? 
 “  inicia uma conversa sobre 
aquecimento global, tecnologia da 
informação, física quântica, 
sustentabilidade, teoria da evolução, 
nanotecnologia, e por aí afora...”  

? 
“entra num boteco 
novinho, todo high-
tech e pede uma 
bebidinha...” 
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8- Analise  mais um fragmento do texto:     
        
  “Então o robô lhe serve uma cachaça, se inclina no balcão e diz pausadamente:”  
 
a- Localize os verbos e escreva-os abaixo: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b- As ações acima são realizadas por um sujeito ou vários? Qual é a palavra que dá as 
marcas gramaticais? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c- Analise o que aconteceu com os outros verbos e a palavra que lhe dá as marcas 
gramaticais? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUJEITO é a palavra que dá as marcas gramaticais para o 
verbo. Apresenta como núcleo um substantivo, um pronome ou 
uma palavra substantivada. 
PREDICADO  é, o termo da oração que apresenta um verbo. 
Está em concordância com o sujeito. 
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ATENÇÃO 
 
CONCORDÂNCIA:  O verbo  deve concordar com o sujeito, ou 
seja, o verbo deve estar  sempre na mesma pessoa e número que o 
sujeito. 
Exemplo: “O cara ficou impressionado, e resolveu testar o robô.” 
                  Os caras ficaram impressionados e resolveram testar o 
robô. 
                  Ele testou o robô. 
                  Eles testaram o robô.. 
 
POSIÇÃO: Normalmente o sujeito aparece na posição anterior ao 
verbo, mas também pode estar localizado após esse mesmo verbo: 
Exemplo: “ Novamente o robô pergunta:” 
                  “Novamente pergunta, o robô: 
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        Texto VII 

        Como pedir uma pizza em 2015 

*Telefonista: Pizza Hot, boa noite! 

* Cliente: Boa noite! Quero encomendar pizzas… 

* Telefonista: Pode me dar o seu NIDN? 

* Cliente: Sim, o meu número de identificação nacional é 6102-1993-8456-
54632107. 

* Telefonista: Obrigada, Sr. Lacerda. Seu endereço é Avenida Paes de Barros, 
1988 ap. 52 B, e o número de seu telefone é 5494-2366, certo? O telefone do 
seu escritório da Lincoln Seguros é o 5745-2302 e o seu celular é 9266-2566. 

* Cliente: Como você conseguiu essas informações todas? 

* Telefonista: Nós estamos ligados em rede ao Grande Sistema Central. 

* Cliente: Ah, sim, é verdade! Eu queria encomendar duas pizzas, uma de 
quatro queijos e outra de calabresa… 

* Telefonista: Talvez não seja uma boa ideia… 

* Cliente: O quê? 

* Telefonista: Consta na sua ficha médica que o Senhor sofre de hipertensão e 
tem a taxa de colesterol muito alta. Além disso, o seu seguro de vida proíbe 
categoricamente escolhas perigosas para a sua saúde. 

* Cliente: É, você tem razão! O que você sugere? 

* Telefonista: Por que o Senhor não experimenta a nossa pizza Superlight, 
com tofu e rabanetes? O Senhor vai adorar! 

* Cliente: Como é que você sabe que vou adorar? 

* Telefonista: O Senhor consultou o site ‘Recettes Gourmandes au Soja’ da 
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Biblioteca Municipal,dia 15 de janeiro, às 4h27minh, onde permaneceu 
conectado à rede durante 39 minutos. Daí a minha sugestão… 

* Cliente: OK, está bem! Mande-me duas pizzas tamanho família! 

* Telefonista: É a escolha certa para o Senhor, sua esposa e seus 4 filhos, pode 
ter certeza. 

* Cliente: Quanto é? 

* Telefonista: São R$ 49,99. 

* Cliente: Você quer o número do meu cartão de crédito? 

* Telefonista: Lamento, mas o Senhor vai ter que pagar em dinheiro. O limite 
do seu cartão de crédito já foi ultrapassado. 

* Cliente: Tudo bem, eu posso ir ao Multibanco sacar dinheiro antes que 
chegue a pizza. 

* Telefonista: Duvido que consiga! O Senhor está com o saldo negativo no 
banco. 

* Cliente: Meta-se com a sua vida! Mande-me as pizzas que eu arranjo o 
dinheiro. Quando é que entregam? 

* Telefonista: Estamos um pouco atrasados, serão entregues em 45 minutos. 
Se o Senhor estiver com muita pressa pode vir buscá-las, se bem que 
transportar duas pizzas na moto não é aconselhável, além de ser perigoso… 

* Cliente: Mas que história é essa, como é que você sabe que eu vou de moto? 

* Telefonista: Peço desculpas, mas reparei aqui que o Sr. não pagou as últimas 
prestações do carro e ele foi penhorado. Mas a sua moto está paga, e então 
pensei que fosse utilizá-la. 

* Cliente: @#%/§@&?#>§/%#!!!!!!!!!!!!! 

* Telefonista: Gostaria de pedir ao Senhor para não me insultar… Não se 
esqueça de que o Senhor já foi condenado em julho de 2006 por desacato em 
público a um Agente Regional. 

* Cliente: (Silêncio) 
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* Telefonista: Mais alguma coisa? 

* Cliente: Não, é só isso… Não, espere… Não se esqueça dos 2 litros de 
Coca-Cola que constam na promoção. 

 

* Telefonista: Senhor, o regulamento da nossa promoção, conforme citado no 
artigo 3095423/12, nos proíbe de vender bebidas com açúcar a pessoas 
diabéticas… 

* Cliente: Aaaaaaaahhhhhhhh!!! Vou me atirar pela janela!! 

* Telefonista: E machucar o joelho? O Senhor mora no andar térreo!  
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Questões: 

1- Quando o cliente faz seu pedido, a telefonista lhe faz uma pergunta inusitada. 
Qual? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2-A quais informações a telefonista tem acesso, após saber o NIDN do cliente? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3-O cliente estranha o fato de a telefonista ter acesso a tantas informações? Sim ou 
não? Retire do texto uma frase que confirme sua resposta. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4- A telefonista não considera uma boa ideia o fato do cliente pedir pizza calabresa 
e quatro queijos. Por quê? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5-Em vários outros momentos do diálogo, a telefonista demonstra conhecer 
diversas informações confidenciais sobre o cliente: Retire do texto e escreva 
abaixo essas informações. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6- É natural que a telefonista conheça todas essas informações? Por quê? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7- Cliente: @#%/§@&?#>§/%#!!!!!!!!!!!!!  - Por que estes sinais foram utilizados 
no diálogo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8-No final do texto, a telefonista ainda demonstra conhecer uma informação sobre 
o cliente que não permitiria que o cliente morresse, caso se jogasse pela janela. 
Qual? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9- Que crítica é feita à modernidade no texto VII? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Produção textual: 

Agora é a sua vez. Imagine um diálogo entre um  certo cliente e uma telefonista, 
em um futuro ainda mais distante que 2015. Mencione algumas inovações 
tecnológicas que, em sua opinião, certamente teremos nesse tempo futuro e como 
elas farão parte da vida das pessoas: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Texto VIII 

 

 

 

Invólucros 

Por Luiz Fernando Veríssimo -  
         
          Telefones celulares, agendas eletrônicas e computadores portáteis cada vez mais 
compactos, e, portanto com teclas cada vez menores, pressupõem usuários com dedos finos. Se 
vale a teoria da seleção natural de Darwin, as pessoas com dedos grossos se tornarão obsoletas, 
não se adaptarão ao mundo da micro-tecnologia e logo desaparecerão. E os dedos finos 
dominarão a Terra. Há quem diga que, como os miniteclados impossibilitam a datilografia 
tradicional e, com o advento das calculadoras, os cinco dedos em cada mão perderam a sua outra 
utilidade prática, que era ajudar a contar até dez, os humanos do futuro nascerão só com três 
dedos em cada mão: o indicador para digitar (e para indicar, claro), o dedão opositor para poder 
segurar as coisas e o mindinho para limpar o ouvido. 
           
          Outra inevitável evolução humana será a pessoa já nascer com um dispositivo - talvez um 
dente adicional, na frente - para desembrulhar CDs e outras coisas envoltas em celofane, como 
quase tudo hoje em dia. E fiquei pensando no enorme aperfeiçoamento que seria se as próprias 
pessoas viessem envoltas numa espécie de celofane em vez de pele. Imagine as vantagens que 
isto traria. No lugar de derme e epiderme, uma pele transparente que permitisse enxergar todos os 
nossos órgãos internos, tornando dispensáveis o raio-x e outras formas de no ver por dentro. 
Bastaria o paciente tirar a roupa para o médico olhar através da sua pele e dar o diagnóstico, sem 
precisar apalpar ou pedir exames. 
          
           Está certo, seríamos horrorosos. Em compensação, a pele transparente seria um grande 
equalizador social. "Beleza interior" adquiriria um novo sentido e ninguém seria muito mais 
bonito que ninguém, embora alguns pudessem ostentar um baço mais bem acabado ou um 
intestino delgado mais estético, e o corpo de mulheres com pouca roupa ainda continuassem a 
receber elogios ("Que vesícula!"). Acabaria a inveja que as mulheres têm, uma da pele das outras, 
e a conseqüente necessidade de peelings, liftings, botox, etc. E como todas as peles teriam a 
mesma cor - cor nenhuma - estaria provado que somos todos iguais sob os nossos invólucros, e 
não existiria racismo. 
 
Fica a sugestão, para quando nos redesenharem. 
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                  Saiba mais                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- No quadro acima, aprendemos sobre a teoria da seleção natural, do naturalista 
inglês Charles Darwin. Para Darwin, os seres que se adaptam ao meio são 
selecionados naturalmente para sobreviver e dar continuidade à espécie. Aqueles 
que não se adaptam, morrem. Veríssimo, em sua crônica, menciona uma teoria 
da Darwin. Volte ao texto VIII e diga qual o nome da teoria: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2-Segundo Luis Fernando Veríssimo, no texto VIII, que transformação física 
possibilitará ao ser humano se adaptar aos aparelhos eletrônicos do futuro? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3- No primeiro parágrafo da crônica, Veríssimo menciona uma transformação 
que vem ocorrendo no mundo da eletrônica. A qual transformação ele se refere? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Charles Robert Darwin – (Inglaterra -12/02/1809 – 
19/04/1882) revolucionou o estudo da ciência e lançou as 
bases da biologia moderna. Em 1859, publicou o livro “A 
Origem das Espécies”, que, baseado em estudos e pesquisas, 
demonstrou como os seres vivos surgiram na Terra e explicou 
como os organismos com melhor adaptação ao ambiente 
tendem a sobreviver e transmitir suas características genéticas. 
Os menos adaptados acabam sendo eliminados – teoria da 
seleção natural. Em 1871, Darwin também provocou polêmica 
com a Igreja ao publicar a obra “A Descendência do 
Homem”, em que expõe sua teoria de que o ser humano 
descende do macaco. Com ela, Darwin nega a história da 
criação como está descrita no Gênesis.  

http://www.algosobre.com.br/biologia/evolucao-das-especies-e-selecao-natural.html 
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4-Uma legenda descreve ou explica uma imagem. Volte ao texto VIII e transcreva a 
frase adequada para descrever a imagem abaixo: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

http://mobpop.blogtv.uol.com.br/img/image/Mobpop/2009/junho/zoom/kylebean1_0.jpghttp://www.fasite.com.br/wp-
content/uploads/2010/01/evolucaocomputador.gif 

5-“as pessoas com dedos grossos se tornarão obsoletas,”  
 
a- Qual o argumento que o cronista utiliza para fazer essa afirmação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b- Como serão as mãos das pessoas no futuro, segundo o cronista? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6-No segundo parágrafo, Veríssimo brinca com a ideia da pessoa, no futuro, nascer 
com um dente que permita desembrulhar objetos envoltos em papel celofane, como os 
CDs. Em seguida, ele menciona um outro aspecto de aperfeiçoamento do ser humano. 
 
a- Que outro possível aperfeiçoamento do ser humano ele menciona? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b- Quais as vantagens decorrentes dessa nova aparência das pessoas? 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

7- “Está certo, seríamos horrorosos. Em compensação, a pele transparente seria um 
grande equalizador social” 
Explique com suas palavras o fragmento que você leu acima : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8- “Beleza interior" adquiriria um novo sentido e ninguém seria muito mais bonito 
que ninguém,” 
 
a- O que significa a expressão ‘beleza interior’? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b- Tendo em vista que o corpo humano seria transparente, qual o outro sentido que a 
expressão ‘beleza interior’ assumiria? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9-Com seu novo aspecto transparente, o corpo feminino seria apreciado de outra 
forma. 
 
a- Que tipo de elogio a mulher receberia? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b- Por que as mulheres não se submeteriam mais a procedimentos estéticos como 
peelings, liftings, botox? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10-O novo aspecto físico da humanidade proposto pelo cronista daria fim a um 
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preconceito. Qual?   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  

 

Observe: “...E todas as peles teriam a mesma cor...” 

                     A oração acima foi retirada da crônica de Veríssimo. Se terminássemos a 
oração no termo em destaque, ela teria sentido completo? Não, logo perguntaríamos: 
teriam o quê? E a resposta seria: a mesma cor. Agora, a oração estaria completa. 

                     A maneira que os verbos se relacionam na oração, chamamos predicação 
verbal.  

 Saiba mais: 

 

 

 

 

 

 

Exemplos: Darwin revolucionou o estudo da ciência. Verbo transitivo 
                  Os seres humanos do futuro nascerão só com três dedos em cada mão. 
Verbo intransitivo 
Circunstancialmente , o verbo transitivo pode vir acompanhado de um adjunto 
adverbial. No exemplo acima, “só com três dedos em cada mão”, são adjuntos 
adverbiais. 
 
Exercícios 
 
Volte ao texto de Veríssimo e resolva os exercícios propostos abaixo, já que não 
podemos determinar a transitividade de um verbo, sem inseri-lo em um contexto, 

Classificação de como os verbos se 
relacionam: 
 
Verbos transitivos: são os que vêm 
acompanhados de complementos. 
 
Verbos intransitivos: são os que 
não vêm acompanhados de 
complemento. 
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analise se os verbos são transitivos ou intransitivos: 
 
a) “E os dedos finos dominarão a terra”. _______________________________ 
 
b)”e logo desaparecerão”. ________________________________________________ 
 
c),”como os miniteclados impossibilitam a datilografia tradicional...” _____________ 
 
d)uma pele macia transparente que permitisse enxergar todos os nossos orgãos 
internos._____________________________________________________________  
 
 

Ao resolvermos o exercício acima, vimos que os verbos transitivos possuem 
complemento. Então vamos estudar mais um pouco sobre os verbos transitivos e seus 
complementos. 

 

                                            

 

 

 

 

 

  

   

 

    
 O verbo pode exigir dois complementos verbais ao mesmo tempo: um objeto direto 
e um objeto indireto. Nesse caso, o verbo classifica-se como transitivo direto e 
indireto. 
1 - Agora que você já estudou sobre os complementos verbais, complete as frases com 
objetos diretos ou indiretos, de acordo com o texto do Veríssimo e classifique-os: 
 

Complementos verbais são termos 
da oração que completam o sentido 
dos verbos transitivos. Há dois tipos 
de complemento verbal: objeto 
direto e objeto indireto. 

Objeto direto: termo que completa o sentido do verbo, sem necessidade 
de preposição. Esse verbo é classificado como transitivo direto. 
Ex: A “beleza interior” adquiriria outro sentido. Objeto direto 
Objeto indireto: termo que completa o sentido do verbo com preposição. 
Esse verbo é classificado como transitivo indireto. 
Ex: Necessitamos de tecnologia. Objeto indireto 
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a) “...o paciente tirar ___________________________________________________ 
 
b) As pessoas precisam _________________________________________________ 
 
c) “Acabaria __________________________________________________________  
 
d) Nós confiamos ______________________________________________________ 
 
e) “Para desembrulhar __________________________________________________ 
 
2 – Como você conseguiu classificar os complementos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
3 – Quais as preposições usadas para ligar os verbos aos complementos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4 – Para identificar um verbo intransitivo também haveria o mesmo tipo de pergunta? 
Justifique. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Texto XIX 
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a- Acima, você pode observar a capa do livro de Charles Darwin, com o título  em 
inglês. A tradução para o português é “A origem das espécies”. O desenho que ilustra 
essa capa faz uma síntese de uma das principais teorias de Charles Darwin. Volte ao 
quadro que contém informações sobre o cientista e diga qual o nome da teoria. 

_____________________________________________________________________ 

b- Volte à crônica de Veríssimo e transcreva o fragmento em que ele cita uma outra 
teoria famosa de 
Darwin_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Observe o título do texto: “A origem das espécies” 

        O termo das espécies completa o nome origem, no caso, um substantivo. Como 
esse termo completa um nome, chama-se complemento nominal.  

                                                    

 
 
Exercícios: 

1 – Transforme os verbos abaixo em nomes e crie complementos para esses nomes: 
Ex: Comprar um novo aparelho - A compra do aparelho - complemento nominal 

a) Nós necessitamos de tecnologia. 
___________________________________________________________________ 
 
b) Eles se interessavam pela origem. 
_____________________________________________________________________ 
 
c) As pessoas analisam os hábitos de tecnologia. 
_____________________________________________________________________ 
 
d) Refletimos sobre nossa origem. 
_____________________________________________________________________ 
 
e) Entendemos a tecnologia. 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Texto X 

Ao termo sintático que complementa 
o sentido de um nome – substantivo, 
adjetivo ou advérbio- damos o nome 
de complemento nominal. 
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a- O texto X é a reprodução da capa de um livro. De quem é a autoria desse livro? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b- Tendo em vista o título e a ilustração,  qual o assunto tratado na obra? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c- A imagem maior que você vê na capa faz menção a uma teoria. Qual? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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d- Pesquise a quem se refere a figura do homem idoso com barba posicionada acima 
da ilustração: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Texto XI 

 

                      http://img11.imageshack.us/i/evolucaopc.jpg/ 

1- De que forma se pode entender a expressão “ Evolução do homem” (evolution of 
man...), considerando a linguagem não verbal do texto. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Existe intertextualidade – relação entre textos – quando um texto serve de ponto de 
partida, inspiração ou referência para outros textos. 
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2 – Qual a relação de intertextualidade que se pode estabelecer entre os textos IX e X? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3 – Retorne os textos I e II deste material didático. Que relação se pode estabelecer 
entre esses textos (I eII) e texto XI? Explique 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4- Considere os textos I,II,IX,X e XI. Estes textos possuem o mesmo para a criação 
dos demais? Por que? Ponto de partida? Qual é? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5- O texto XI apresenta a evolução do homem de uma forma diferente. Como essa 
evolução ocorre? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Você vai ler sobre o futuro, mas dessa vez por meio de outra linguagem, que é a 
linguagem poética.  

 

POESIA 
          Um poema é um texto organizado em 
versos. Um conjunto de versos compõe uma 
estrofe.  
          A linguagem usada é a linguagem poética 
em que as palavras escolhidas e a forma como 
estão reunidas, constroem para o leitor uma 
imagem.  
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Muitos poetas escrevem versos que depois são musicados, isto é, se tornam letra de música. 
Você agora vai ler texto desse tipo. Trata-se de uma composição poética, que  possui as 

características de um poema, conforme você leu no quadro acima. 
 

 

                      Texto XII 
     Tempos Modernos – Lulu Santos 

 
Eu vejo a vida 
Melhor no futuro 
Eu vejo isso 
Por cima de um muro 
De hipocrisia 
Que insiste 
Em nos rodear... 

 
Eu vejo a vida 
Mais clara e farta 
Repleta de toda 
Satisfação 
Que se tem direito 
Do firmamento ao chão... 
 
Eu quero crer 
No amor numa boa 
Que isso valha 
Pra qualquer pessoa 
Que realizar, a força 
Que tem uma paixão... 

 
Eu vejo um novo 
Começo de era 
De gente fina 
 
 
 
Elegante e sincera 
 

Com habilidade 
Pra dizer mais sim 
Do que não, não, não... 
 
Hoje o tempo voa amor 
Escorre pelas mãos 
 

 
 
 
Mesmo sem se sentir 
Não há tempo 
Que volte amor 
Vamos viver tudo 
Que há pra viver 
Vamos nos permitir... 

          Há rimas, um certo ritmo e musicalidade. 
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Eu quero crer 
No amor numa boa 
Que isso valha 
Pra qualquer pessoa 
Que realizar, a força 
Que tem uma paixão... 
 
Eu vejo um novo 
Começo de era 
De gente fina 
Elegante e sincera 
Com habilidade 
Pra dizer mais sim 
Do que não... 

 

Hoje o tempo voa amor 
Escorre pelas mãos 
 

Mesmo sem se sentir 
E não há tempo 
Que volte amor 
Vamos viver tudo 
Que há prá viver 
Vamos nos permitir... 
 

E não há tempo 
Que volte amor 
Vamos viver tudo 
Que há pra viver 
Vamos nos permitir...

 
                                                                                                                  http://letras.terra.com.br/lulu-santos/47144/ 
 
 
1- Qual o tema abordado na letra da musica de Lulu Santos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

2- A visão do poeta em relação à vida é positiva ou negativa? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
3- Uma das formas de garantir a coesão textual é a utilização de pronomes que substituem 

palavras ou expressões já citadas anteriormente. A que se refere as palavras sublinhadas? 

 

“Eu vejo a vida 
Melhor no futuro 
Eu vejo isso 
Por cima de um muro” 

“ Eu quero crer 
No amor numa boa 
Que isso valha 
Pra qualquer pessoa”  

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4-No primeiro verso da última estrofe, o uso da vírgula é obrigatório para indicar que o eu 
lírico se dirige a uma pessoa. A quem ele se refere? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5- O eu poético fala sobre um presente de falsidade. Retire do texto os versos que 
confirmam essa afirmação. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6-No poema, que adjetivos o eu poético utiliza para qualificar as pessoas dessa nova 
época? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7-Volte à crônica de Luiz Fernando Veríssimo, releia o último parágrafo e responda que 
preconceito seria extinto, caso no futuro, as pessoas tivessem pele transparente: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Os textos anteriores foram estudados em 
uma sala de aula do Peja. Após a leitura e 
o debate sobre a questão dos avanços da 
tecnologia, a professora pediu que os 
alunos utilizassem as crônicas de Luiz 
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Texto XIII 

 (Os trabalhos de alunos foram transcritos na íntegra e sem correção da sintaxe, 
grafia,  pontuação e acentuação) 
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 1-Marinete concorda com a ideia de a pele das pessoas ser incolor no futuro.  
Que argumento ela utiliza? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
2- Entretanto, Marinete diz que no presente, já existem pessoas transparentes.  

Quem são as pessoas transparentes, atualmente, segundo a autora? 
   

         

           Eu achei bem interessante a idéia do escritor Veríssimo de imaginar as mulheres no 
futuro com uma pele transparente. Achei bom porque não teria mas preconceito porque a 
pele ia ser incolor como o papel celofone assim ninguém mas ia ser preto ou branco e 
quem sabe todo mundo ia ser tratado igual. Preconceito não tem nada haver. Mais eu 
quero dizer que a pessoa transparente não existirá só no futuro. Hoje mesmo já existe 
pessoas transparente, agente quando passa na rua e olha  mendingo , cheirando mal 
deitado na rua ou pedindo agente não vê passa direto é criança é mulher é velho jogado. 
Tudo transparente. 

          Eu mesma às vezes fico transparente eu trabalho com limpeza sou fachinera e 
quando estou vestindo o uniforme, muitas pessoas que trabalha lá na firma passa e nem 
fala um bom dia isso não é ser transparente. Mesmo na rua, muita gente nem percebe 
quando estou de uniforme mal me olham. Mais quando eu estou vestida com roupa 
comum, algumas mulheres olham para o meu cabelo e alguns homens me paqueram mais 
eu não dou confiança porque eu sou casada. 

          Eu acho que minha pele já está meia transparente para o meu marido porque muitas 
vezes ele não percebe que eu trabalho na rua e em casa ele chega em casa e não me  vê 
e vai direto para a cozinha abre panela pra ver o que tem pra janta ou liga a televisão pra 
ver jogo de futebol. 

          .Espero que no futuro se as pessoas forem transparentes que pelo menos tenham 
uma luz que possam acender, acho que podia ser luz colorida e as pessoas podiam até 
escolher a sua cor favorita ia ser bonito ver pessoas no futuro brilhar no escuro.”       

                                                                                                Marinete Vieira dos Santos 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  
3- Ela mesma diz que, em determinadas situações, também fica transparente.  
     Em quais situações isso ocorre? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
4-Assim como nossa colega de Peja você já se sentiu transparente? Em qual situação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Produção de Texto 
a) Escreva um pequena crônica sobre os “efeitos” da tecnologia na vida do ser humano 
na sociedade moderna. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
          As palavras possuem um sentido mais comum que é aquele que primeiro 
encontramos no dicionário. Trata-se do sentido denotativo. 

          As palavras também podem adquirir um sentido novo, diferente daquele sentido 
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Segundo o dicionário, transparente é aquilo que se deixa atravessar pela luz. Tanto o 
cronista Luiz Fernando Veríssimo quanto Marinete usaram a palavra transparente em seus 
textos. Observe: 

“No lugar de derme e epiderme, uma pele transparente que permitisse enxergar todos os 
nossos órgãos internos,” 

“Eu mesma, às vezes, fico transparente” 

5- Podemos observar que a mesma palavra ora tem sentido denotativo – que é o sentido 
comum da palavra, ora conotativo - que é um sentido figurado. Explique a diferença de 
sentido entre as palavras sublinhadas acima. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

6-Assinale se as expressões sublinhadas estão no sentido conotativo ou denotativo a seguir, 
explique o sentido conotativo das palavras e expressões: 

Segundo os textos que lemos, as válvulas antigas eram latas de óleo e os chips atuais são 
grãos de feijão. Os computadores ficam cada vez menores, mas continuam sendo 
infectados por vírus. Navegar na internet é uma grande forma de lazer, serviços e 
informação.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

comum, convencional. Esse sentido chama-se sentido figurado,conotativo. 
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         Essas relações estão sempre presentes em nossas conversas e em 
nossos textos escritos. Na fala, muitas vezes não é preciso usar palavras de 
ligação, porque, na língua oral, as frases são mais soltas. Mas, quando 

No desenvolvimento do texto, é 
extremamente importante relacionar e 
encadear ideias de maneira inteligível 
para o leitor. 
 
Assim, podemos ligar ideias e 
estabelecer relações de oposição, 
causa, contradição, conclusão, 
condição, fim, etc. Para isso usamos 
uma palavra de ligação. Vamos 
estudar como as ideias se unem através 
dessa classe de palavra que chamamos 
de conjunção. 
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estamos escrevendo um e-mail, uma redação, um requerimento, 
precisamos ser bem claros para sermos corretamente entendidos. 

 

Para exemplificar essas correlações, vamos combinar as duas ideias presentes no quadro 
abaixo: 

                                                                                                                            

 

 

APERFEIÇOAMENTO DA ELETRÔNICA 

DIMINUIÇÃO DO TAMANHO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS 

Tempo - Quando o aperfeiçoamento da eletrônica se iniciou, começou também a 
diminuição dos equipamentos eletrônicos. 

Relação de tempo –  Indica o momento em que ocorre um fato. Essa relação ocorre através de expressões 
de ligação – conjunções – quando, enquanto, no momento que etc.  

Exemplo: “Quando a eletrônica foi aperfeiçoada na década de 50, saímos da era da válvula para a era do 
transistor.” 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Proporção – A proporção que a eletrônica era aperfeiçoada, os aparelhos eletrônicos 
diminuíam de tamanho. 

Relação de proporção- Essa relação ocorre através do uso de palavras de ligação à proporção que, à 
medida que etc. 

Exemplo: À medida que ele estudava bastante, compreendia melhor aquela matéria. 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Comparação-Assim como a eletrônica era aperfeiçoada na década de 50, os aparelhos 
eletrônicos diminuíam de tamanho. 

Relação de comparação – Exprime uma comparação de igualdade, inferioridade ou superioridade. 
Usamos palavras de ligação como, tal como, tal qual. 

Exemplo: Ela limpou sua casa tão bem, como um profissional limparia. 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Causa - Na década de 50, houve uma diminuição drástica no tamanho dos 
equipamentos eletrônicos porque a eletrônica foi aperfeiçoada. 

Relação de causa/efeito: Expressa pelas palavras de ligação – conjunções – porque, pois, como, visto 
que, já que, uma vez que, por causa de, em consequência de, por motivo de, devido a, em virtude de 

Exemplo: Ele chegou atrasado na escola em virtude do grande engarrafamento daquela tarde. 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Finalidade- Na década de 50, a eletrônica foi aperfeiçoada para que os equipamentos 
eletrônicos ficassem menores . 

Relação de finalidade: Expressa pelas palavras  de ligação para, a fim de, com o propósito de, com a 
intenção de, com o objetivo de 

Exemplo: Ela estuda para ser enfermeira. 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Consequência – Na década de 50, a eletrônica começou a ser tão aperfeiçoada para que 
os equipamentos eletrônicos tornam-se cada vez menores. 

Relação de consequência: Indicada pelas expressões de ligação tanto...que, tão que..., tão...quanto. 

Exemplo:Nas décadas passadas, uma televisão era tão pesada que uma pessoa não a carregava sozinha. 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Condição – Se o aperfeiçoamento da eletrônica continuar, os aparelhos eletrônicos 
ficarão cada vez menores no futuro. 

Relação de condição: Expressa principalmente pelas palavras de ligação se, caso. 

Exemplo: Ela vai chegar na escola a tempo se conseguir sair cedo. 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Exercícios 

 

porque – se – para – tanto que – embora – pois – caso – quando- que – apesar de – no momento que 

 

Encontre no diagrama abaixo as palavras de ligação do quadro: 

Conformidade - Os equipamentos eletrônicos ficaram cada vez menores conforme a 
eletrônica foi aperfeiçoada a partir da década de 50. 

Relação de conformidade: Essa relação é indicada, principalmente, pela conjunção conforme. 

Exemplo:Os telefones celulares vão diminuindo conforme a tecnologia avança. 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Oposição-Embora os equipamentos eletrônicos fossem bastante grandes, eles 
diminuíram na década de 50. 

Relação de oposição: Essa relação acontece através de conjunções embora, apesar de. 

Exemplo:Embora ela tenha saído cedo, não conseguiu chegar na escola a tempo. 

Exemplo do aluno::_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Agora, reescreva as frases abaixo, juntando-as em uma só. Para isso, podem ser usadas as 
conjunções que você encontrou no caça-palavras: 

 

a- O cliente da pizzaria pagou em dinheiro. Ele não podia passar mais cheques. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

b- O cliente queria encomendar pizzas de  calabreza e quatro queijos. Isso não era uma boa 
ideia. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

c- O homem não sacou dinheiro. Ele tinha saldo negativo no banco. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

d- Ele não pagou as últimas prestações do carro. A motocicleta já estava paga. 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

e-  O Senhor já foi condenado em julho de 2006. O senhor desacatou um funcionário 
público. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

f- O homem falava com a telefonista. O homem ficava cada vez mais irritado. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

g- O homem insistiu tanto. A telefonista anotou o seu pedido. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

h- A telefonista falava de assuntos particulares do cliente.. Ele ficava cada vez mais 
irritado. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

i- O senhor está com muita pressa. O senhor pode vir pegar as pizzas. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

j- O cliente ficou muito irritado com a indiscrição da  telefonista. O cliente falou um 
monte de palavrões. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

l- A telefonista desse conto é indiscreta. Minha vizinha é indiscreta. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

            Conforme você pode perceber no trecho da fala da aluna Marinete, a conjunção 
mas é usada quando queremos expressar uma ideia de oposição. Observe que Marinete 
exprime dois fatos que estão em oposição: O fato de ser paquerada e sua rejeição a esse 
assédio: 

“(...) alguns homens me paqueram mas eu não dou confiança (...)” IDEIAS DE 
OPOSIÇÃO 

Que tal analisarmos mais um trecho da fala de 
Marinete? 
“(...) alguns homens me paqueram, mas eu 
não dou confiança (...)” 
Como você já percebeu através dos estudos 
anteriores, há várias formas de unirmos ideias, 
a palavra mas é apenas uma delas. Existem 
muitas outras. 
Vamos continuar o estudo das ideias ligadas 
por determinadas palavras de ligação que 
chamamos de conjunção: 
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  Fato 1: “alguns homens me paqueram” 

  Fato 2: “eu não dou confiança” 

            

                                 Essa oposição é marcada pela conjunção mas: 

           

 Podemos usar outras expressões para marcar essa mesma ideia de oposição, como por 
exemplo, todavia, entretanto, porém, embora etc. 

 

1-Reescreva a frase de Marinete, substituindo a conjunção mas por uma conjunções acima: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2- Complete as frases abaixo acrescentado uma ideia de oposição, adversidade, escrevendo 
as conjunções convenientes. 

a- Ela chega em casa 
_________________________________________________________________________ 

b- Há gente necessitada nas ruas 
_________________________________________________________________________ 

c- Os cientistas afirmam que o homem descende do macaco ________________________ 

 

d- O homem ligou para pedir uma pizza ______________________________________ 

3-Leia os enunciados e localize as ideias de oposição marcadas por palavras que chamamos 
de conjunção: 

Amor é igual fumaça: sufoca mas passa."  

(Frase de pára-choque de caminhão) 
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Além da ideia de oposição, podemos também construir orações que somam, adicionam 
idéias. 

           

Observe que no exemplo acima temos orações que exprimem fatos que se sucedem. O 
marido de Marinete primeiro chega em casa,em seguida, não vê a mulher e depois vai para 
cozinha.  

         

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                

                   Para unir esses três fatos, para ligar estas orações, foi utilizada a palavra de 
ligação (conjunção) e, as orações unidas pela conjunção e podem indicar adição, soma, 

Faça o que eu digo mas não faça o que eu faço. 

(ditado popular) 

* Telefonista: Peço desculpas, mas reparei aqui que o Sr. não pagou as últimas 
prestações do carro e ele foi penhorado. Mas a sua moto está paga, e então pensei 
que fosse utilizá-la. (Luiz Fernando Veríssimo) 

 
“A marca dos meus desenganos ficou, ficou 
Só um amor pode apagar 
Porém (ai, porém) 
Há um caso diferente que marcou num breve tempo 
Meu coração para sempre” 

(Foi um rio que passou em minha vida – Paulinho da Viola 

http://www.mpbnet.com.br/musicos/paulinho.da.viola/letras/foi_um_rio_que_passou_em_minha_vida.htm 

 

“(...) ele chega em casa e não me  vê  e vai direto para a cozinha...” 

Fato 1: ele chega em casa 

Fato 2: não me vê 

Fato 3: vai direto para a cozinha 

IDEIAS DE 
ADIÇÃO, 
SEQUENCIA DE 
FATOS 
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sequencia de ideias 

“(...) ele chega em casa e não me  vê  e vai direto para a cozinha...” 

                                        

Além de e, podemos também utilizar a palavra de ligação nem (conjunção), (não só)... mas 
também, para unir fatos, para ligar orações. 

Analise outros exemplos  

Exemplo a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo b 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: 
           

 As ideias de adição podem também estar relacionadas através das expressões: (não  

A mulher fala sobre o assunto e o marido faz novas perguntas. 

Fato 1 “A mulher fala sobre o assunto” 

Fato 2: “O marido faz novas perguntas.” 

A mulher não fala sobre o assunto, nem o marido pergunta nada. 

Fato  “A mulher não fala sobre o assunto” 

Fato 2: nem o marido pergunta nada 

A mulher não fala sobre o assunto, nem o marido pergunta 
nada. 
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só)... mas também, (não somente)... mas ainda, (não só)... como também.  

 

 

 

Exemplo: 
          "Não só se dedica aos esportes, como também à música." 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mulher fala sobre o assunto e o marido faz novas perguntas.. 

 

ATENÇÃO 

 
O processo de coordenação também pode ocorrer entre 
períodos de um texto: 
 
 
"Não era briga. MAS a sua presença me transmitia um 
indizível desconforto." (O. Lessa) 
 
 
"Os meninos choramingavam, pedindo de comer. E Chico 
Bento pensava." (R. Queiroz) 
 
 
"Tudo seco em redor. E o patrão era seco também."  

(Graciliano Ramos) 
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Leia os textos abaixo, localize a ideia de adição e marque a palavra que foi usada para 
indicar esse acréscimo. (conjunção):  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todo dia ela faz tudo 
sempre igual: 
Me sacode às seis horas 
da manhã, 
Me sorri um sorriso 
pontual 
E me beija com a boca de 
hortelã. 

 (...) 
 

Todo dia eu só penso em 
poder parar; 
Meio-dia eu só penso em 
dizer não, 
Depois penso na vida pra 
levar 
E me calo com a boca de 
feijão. 
(...) 

 
Todo dia ela faz tudo 
sempre igual: 
Me sacode às seis horas 
da manhã, 
Me sorri um sorriso 
pontual 
E me beija com a boca de 
hortelã. 
(...) 
 
Seis da tarde, como era 
de se esperar, 
Ela pega e me espera no 
portão 
Diz que está muito louca 
pra beijar 
E me beija com a boca de 
paixão. 
 (Cotidiano – Chico 
Buarque) 

Dois litros de leite atravessaram a rua e foram atropelados.  

Um morreu e o outro viveu. 

Por quê? 

Porque um deles era longa vida. 

http://www.adrenaline.com.br/forum/sitemap/t-194238.html 

Batman vestiu seu bat-blazer  e calçou seu bat-sapato social. 

Aonde ele foi? 

 Ele foi a um bat-zado. 

http://orbita.starmedia.com/mmagela/piadass/superherois1.htm 

“* Telefonista: Consta na sua ficha 
médica que o senhor sofre de hipertensão 
e tem a taxa de colesterol muito alta”  
(Luiz Fernando Veríssimo) 

Atenção:  A conjunção e 
pode perder seu valor aditivo 
(soma de ideias) e assumir 
valor adversativo (oposição 
de ideias): 
Exemplo: 

"Vi um vulto estranho e 
não senti medo." 
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As orações podem também exprimir ideias que se excluem e quando isso ocorre, 
geralmente são ligadas pela conjunção ou. O marido de Marinete tem um determinado 
comportamento quando chega em casa: 

 

 

Ou abre panela ou liga a televisão. 

Ou isto ou aquilo 

                                                Cecília Meireles 

Ou se tem chuva e não se tem sol 

ou se tem sol e não se tem chuva! 

 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 

 

É uma grande pena que não se possa estar 

ao mesmo tempo nos dois lugares! 

 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

 

IDEIAS DE 
EXCLUSÃO 
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4- Leia os textos abaixo, localize a ideia de 
exclusão e marque a palavra que foi usada para 
indicar essa exclusão(conjunção): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5-Volte ao 3º parágrafo do texto de Marinete e retire um exemplo em que há uma idéia de 
alternância. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo... 

e vivo escolhendo o dia inteiro 

                               (...) 

http://aguaparacriancas.blogspot.com/ 

"Cale-se ou expulso a senhora da 
sala." (C. Lispector) 

“Dívida é assim: ou você liquida a 
dívida ou a dívida liquida você.” 
(ditado popular) 

“Laranja madura/ Na beira da 
estrada,/ tá bichada Zé,/ ou tem 
marimbondo no pé.”(Ataulfo Alves) 

IDEIAS DE 
CONCLUSÃO 
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  Quando queremos  expressar a  ideia de conclusão  sobre um  raciocínio  expresso 
anteriormente, usamos determinadas palavras tais como as conjunções logo, portanto, 
pois. Observe um  exemplo retirado do texto de nossa colega do Peja. Embora Marinete 
não tenha usado uma das conjunções acima, ela usou uma palavra de valor conclusivo – 
assim – para expressar de forma conclusiva, que não haveria mais pele negra ou branca, se 
nossa pele fosse incolor. Analise. 

 

 

Veja mais um exemplo: 

Ela acredita na igualdade entre as pessoas, logo não dá importância à cor da pele. 

6-É a sua vez. Construa um raciocínio conclusivo a partir do uso de uma das conjunções 
sublinhadas acima. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

7-Acrescente uma  ideia de conclusão: 

O aluno estuda muito ____________________________________________________ 

    A aluna mais animada da sala faz aniversario hoje ______________________________ 

Ela chegou mais cedo em casa hoje _________________________________________ 

 

 

“a pele ia ser incolor como o papel celofane, assim ninguém mas ia ser preto ou branco” 

IDEIAS DE 
EXPLICAÇÃO 
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Finalmente, podemos também, querer justificar ou explicar uma opinião. Fazemos isso 
por meio de conjunções explicativas. Usamos, principalmente, as conjunções  pois,  
porque. Releia mais um trecho da crônica de Marinete: 

 

 

 

8-Volte ao terceiro parágrafo do texto de Marinete e copie abaixo o fragmento em que há 
uma explicação. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

9- Qual palavra foi usada pela aluna para marcar a ideia de explicação? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

10- Vamos reescrever as frases abaixo, juntando-as em uma só. Para isso podem ser usadas 
as palavras da caixinha: 

1-A aluna chegou tarde na escola. Ela teve que deixar o jantar preparado. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2-O rapaz foi aprovado no curso de informática. Ele se dedicou bastante aos estudos. 

“... eu não dou confiança porque eu sou casada.” 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3-O estudante leu atentamente um texto sobre nanotecnologia. Ele não entendeu 
alguns pontos. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4-O funcionário trabalha na cozinha. O funcionário trabalha no balcão. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5-Os alunos já possuem média para aprovação. Eles não precisarão fazer prova final. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

porém – portanto – ou – e-  - porque 
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10-Reescreva o texto, considerando o uso correto da língua evitando repetições 
desnecessárias. Torne o texto mais coeso, ou seja, que as partes estejam mais ligadas. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

12-Você vai ser o escritor e escreva o texto de Marinete, fazendo as devidas alterações. 
Não se esqueça de observar a ortografia, a concordância verbal, nominal, a pontuação e a 
acentuação, de acordo com a forma culta padrão. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

COESÃO TEXTUAL 

Para que o texto fique claro sem se tornar 
repetitivo e monótono, usamos vários recursos. 
Os mais comuns são a utilização de um 
pronome e a substituição da palavra por um 
outro termo de sentido semelhante. Quando 
escrevemos dessa forma, nosso texto torna-se 
coeso e ganha mais qualidade.  

“Espero que no futuro se as pessoas forem transparentes que pelo menos 
tenham uma luz que possam acender, acho que podia ser luz colorida e as 
pessoas podiam até escolher a sua cor favorita ia ser bonito ver pessoas no 
futuro brilhar no escuro.” 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Texto XIV      
                  
 A máquina da Canabrava 
                                                                   www.marioprata online.com.br/obra/cronica/a_maquina_d 

        
        No primeiro dia de aula, a professora de História da Economia, na velha 
USP da Rua Doutor Vilanova, Alice Canabrava, escreveu no quadro negro o 
nome de um livro sobre o mercantilismo e disse, seriíssima:  

 - Na próxima aula (dali a uma semana), prova sobre o livro.  
Era o estilo dela, que eu já havia enfrentado no exame oral (é, tinha oral) do 

vestibular para economia em 1967. Me lembro que ela me perguntou qual era a 
diferença entre uma nau e uma caravela. Na época, eu sabia.  

Mas o mundo é pequeno e trinta anos depois vim a descobrir que a 
Canabrava era tia da minha amiga escritora, arquiteta Lúcia Carvalho, aquela 
mesma que já andou por aqui falando de privadas e congêneres. Era tia. Morreu 
há um mês, já velhinha, aposentada e lúcida. Deixou sua casa - com tudo que 
tinha lá dentro, incluindo uma genial biblioteca - para a Lúcia.  

E a Lúcia acaba de me mandar um e-mail que eu transcrevo na íntegra, sobre 
uma velha máquina da catedrática tia. Vamos lá.  

"Ouve só. A gente esvaziando a casa da tia neste carnaval. Móvel, roupa de 
cama, louça, quadro, livro. Aquela confusão, quando ouço dois dos meus filhos 
me chamarem.  

— Mãe!  
— Faaala.  
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— A gente achou uma coisa incrível. Se ninguém quiser, pode ficar para a 
gente? Hein?  

— Depende. Que é?  
Os dois falavam juntos, animadíssimos.  
— Ééé... uma máquina, mãe.  
— É só uma máquina meio velha.  
— É, mas funciona, está ótima!  
Minha filha interrompeu o irmão mais novo, dando uma explicação melhor.  
— Deixa que eu falo: é assim, é uma máquina, tipo um... teclado de 

computador, sabe só o teclado? Só o lugar que escreve?  
— Sei.  
— Então. Essa máquina tem assim, tipo... uma impressora, ligada nesse 

teclado, mas assim, ligada direto. Sem fio. Bem, a gente vai, digita, digita...  
Ela ia se animando, os olhos brilhando.  
— ... e a máquina imprime direto na folha de papel que a gente coloca ali 

mesmo! É muuuito legal! Direto, na mesma hora, eu juro!  
Eu não sabia o que falar. Eu ju-ro que não sabia o que falar diante de uma 

explicação dessas, de menina de 12 anos, sobre uma máquina de escrever. Era 
isso mesmo?  

— ... entendeu mãe?... zupt, a gente escreve e imprime, a gente até vê a 
impressão tipo na hora, e não precisa essa coisa chata de entrar no computador, 
ligar, esperar hóóóras, entrar no word, de escrever olhando na tela, mandar para a 
impressora, esse monte de máquina, de ter até estabilizador, comprar cartucho 
caro, de nada, mãe! É muuuito legal, e nem precisa de colocar na tomada! 
Funciona sem energia e escreve direto na folha da impressora!  

— Nossa, filha...  
— ... só tem duas coisas: não dá para trocar a fonte nem aumentar a letra, 

mas não tem problema. Vem, que a gente vai te mostrar. Vem...  
Eu parei e olhei, pasma, a máquina velha. Eles davam pulinhos de alegria.  
— Mãe. Será que alguém da família vai querer? Hein? Ah, a gente vai ficar 

torcendo, torcendo para ninguém querer para a gente poder levar lá para casa, 
isso é o máximo! O máximo!  

Bem, enquanto estou aqui, neste 'teclado', estou ouvindo o plec-plec da tal 
máquina, que, claro, ninguém da família quis, mas que aqui em casa já deu até 
briga, de tanto que já foi usada. Está no meio da sala de estar, em lugar nobre, 
rodeada de folhas e folhas de textos 'impressos na hora' por eles. Incrível, eles 
dizem, plec-plec-plec, muito legal, plec-plec-plec.  

Eu e o Zé estamos até pensando em comprar outras, uma para cada filho. 
Mas, pensa bem se não é incrível mesmo para os dias de hoje: sai direto, do 
teclado para o papel, e sem tomada!  

Céus. Que coisa. Um beijo grande, Lúcia."  
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É, Lúcia, a nossa querida Alice Canabrava, deve estar descansando em paz e 
rindo muito. E dê uns beijos nos filhos e agradeça a crônica pronta-pronta, plec-
plec-plec, que eu ofereço aos meus leitores. E leitoras. 

 
 
 
 
 
Responda às questões que se seguem a respeito do texto. 
 
1 – “Morreu há um mês, já velhinha, aposentada e lúcida. Deixou sua casa - 

com tudo que tinha lá dentro, incluindo uma genial biblioteca.” Retire desse 
fragmento o que é opinião. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2 – O que sugere a repetição da vogal no vocábulo “hóóóras”? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3 – Para as crianças, a máquina encontrada supera, em muitos aspectos, o 

computador.  
 
Retire do texto exemplos que comprovam essa afirmação. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
4 – Por que a autora do e-mail comenta que ninguém da família se 

interessou, é claro, pela máquina de escrever? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________        
 
 
5 – Retire do texto exemplos desse recurso.        
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Texto:  XV 

0 [Charge no ATM] O avanço da tecnologia… kkkkk! 

 

 

 

Rudolfh Bantim 

        6 – Qual a relação que existe entre o texto “A máquina da Canabrava” e a charge? 
         __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________ 
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Texto: XVI 

Cérebro Eletrônico 
 
Composição: Gilberto Gil  

O cérebro eletrônico faz tudo 
Faz quase tudo 
Faz quase tudo 
Mas ele é mudo 

O cérebro eletrônico comanda 
Manda e desmanda 
Ele é quem manda 
Mas ele não anda 

Só eu posso pensar 
Se Deus existe 
Só eu 
Só eu posso chorar 
Quando estou triste 
Só eu 

Eu cá com meus botões 
De carne e osso 
Eu falo e ouço. 
Eu penso e posso 

Eu posso decidir 
Se vivo ou morro por que 
Porque sou vivo 
Vivo pra cachorro e sei 
Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 
No meu caminho inevitável para a morte 

Porque sou vivo 
Sou muito vivo e sei 
Que a morte é nosso impulso primitivo e sei 
Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 
Com seus botões de ferro e seus olhos de vidro 
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                                                                                 http://letras.terra.com.br/marisa-monte/47273/ 

 
 
 
1 – Na primeira estrofe, duas palavras se encarregam de limitar a ação plena do cérebro 
eletrônico. 
      Transcreva-as.   
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
2 – Nos dois primeiros versos, duas faculdades próprias dos seres humanos são descritas. 
Quais são elas? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

   3 – Por que o cérebro eletrônico, apesar de fazer tudo, ou quase tudo, não tem 
iniciativas? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  4- Qual o verso que resume a total incapacidade do cérebro eletrônico em prestar 
qualquer auxílio a  quem necessite de ajuda? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 5 – Copie o verso que descreve características do cérebro eletrônico. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
6 – Mas, afinal, quem é o cérebro eletrônico? Qual a sua utilidade? 
________________________________________________________________________    
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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13-Produção textual: 

Você? Considera que nossa vida vai mudar muito no futuro, a partir dos avanços da 
tecnologia? Escreva sua própria crônica sobre essa questão. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Texto XVII         

ÓCULOS DO FUTURO 

      O português Manuel resolveu fazer uma viagem para o Japão. Chegando a Hong Kong 
ele decidiu entrar em uma loja. Dentro da loja ele viu uns óculos que achou muito 
interessante, mas não entendeu por que o preço era tão alto. Então ele pergunta ao 
vendedor porque o preço desses óculos é tão alto? 

      _ Eu te explico!! 

      _ É porque esses óculos são do futuro. Toda pessoa que você vir estará nua. Então o 

português resolveu comprá-los. 
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      Depois de sair da loja, ele ficava olhando as japonesas passarem todas nuas e viu que 

aqueles óculos valiam o preço que ele tinha pago, então seu Manuel resolveu voltar para 

Portugal. 

     Chegando em casa, estava sua esposa Maria e seu amigo. João e sua esposa vieram 

logo abraçá-lo, ele vendo sua esposa e seu amigo nus, tirou os óculos, eles continuavam 

nus, colocou os óculos e, novamente, nus, tirou os óculos, eles continuavam nus, ele olhou 

para os óculos e disse: 

     Porcaria de óculos, já estragaram!!! 

                                                                                  Http://piadasepiadas.com.br/oculos-do-futuro 

Responda: 

Por que o português chegou à conclusão de que os óculos já estavam estragados? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Observe os exemplos: 

  

       . 

 
 
    

 
 

    

Responda: 

1 – No exemplo a, quem pratica a ação expressa pelo verbo?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2 – Em b, quem recebe a ação expressa pelo verbo? 

a) O português comprou os óculos 

B) Os óculos foram comprados pelo português.                        

 
C) Compraram-se os óculos = Os óculos foram comprados. 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3 – Quem pratica a ação no exemplo c? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

     

Então: 

                   Podemos transmitir uma mesma mensagem de modos diferentes. 

      

    

 

 

 Exercite: 

1 - Escreva as frases na voz passiva: 

      a) O cérebro eletrônico fará tudo. 
         ____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 

      b) Encontramos uma máquina de escrever. 

         _______________________________________________________________ 
         ________________________________________________________________ 
         ________________________________________________________________ 

 
c) Minha amiga recebeu um e-mail.                                                 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
d) Encontraram minha agenda eletrônica 

                Voz ativa: o sujeito pratica a ação expressa pelo 
verbo. 

                Voz passiva: o sujeito recebe a ação expressa pelo 
verbo. 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

      
    e) O português viu grande vantagem ao adquirir os óculos. 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
   
 
 
 
 
2 - Agora faça o contrário. Transforme as orações em voz ativa. 
 
     a) O português foi abraçado por João.           
          ___________________________________________________________________ 
 
     b) Uma genial biblioteca foi deixada por Canabrava.            
          ___________________________________________________________________ 
 
    c) Nenhum socorro é dado para mim pelo cérebro eletrônico.        
          ____________________________________________________________________ 
      

d) O irmão mais novo foi interrompido pela irmã mais nova. 
      ____________________________________________________________________ 


