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      • Linguagem verbal e não verbal (páginas 17 a 21); 

 

   Toda linguagem que se estabelece por meio da palavra, seja falada ou 

escrita, é uma linguagem verbal. 

   Toda linguagem que não usa a palavra, falada ou escrita, como as 

linguagens visual, audiovisual, gestual, corporal e matemática, entre outras, é 

uma linguagem não verbal. 

 

1-De acordo com a definição acima, consulte o Caderno do aluno e escreva 

três exemplos de 

 

A) Linguagem verbal: 

 

B) Linguagem não verbal: 

 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de números 02 a 05. 

(Interpretação de texto páginas 24 a 32). 

 

Veja – A senhora teve uma infância humilde em um bairro pobre de Nova York. 

Como explica ter atingido o topo de uma das maiores empresas do mundo? 

 

        Ursula Burns (presidente da Xerox) – Em primeiro lugar, educação. Meus 

dois irmãos e eu fomos criados apenas por nossa mãe. Meu pai nunca esteve 

presente. Éramos muito pobres. Muito pobres mesmo. Minha mãe trabalhava 

cuidando de crianças e fazendo faxina. Ela fazia limpeza em clínicas médicas e 

dentárias em troca de tratamento clínico e dentário para os filhos. 

     Sua ideia de sucesso não era fazer dos filhos pessoas ricas. Ela nos dizia 

que era preciso trabalhar com afinco (perseverança, insistência) e ser bom em 

alguma coisa. Se agíssemos assim, ela dizia, o reconhecimento um dia chegaria. 

Ela exigia que tivéssemos bom desempenho na escola. Minha mãe acreditava 

que a educação, entre todos os fatores sobre os quais pudéssemos ter alguma 

influência, era justamente o que nos abriria maiores oportunidades para o futuro. 



    Nossa maior preocupação, quando crianças, era ir bem nas provas. Já minha 

mãe fazia todo o esforço para conseguir nos manter na melhor escola possível. 

Mais da metade de tudo o que ela ganhava ia para custear (pagar) as 

mensalidades do colégio dos três filhos. 

                                                                               (Veja, 25.05.2011) 

 

Responda às questões, não esquecendo-se de que em todo começo de 

resposta devemos iniciar com a letra maiúscula, e no final daquilo que foi 

escrito, colocar o ponto final ( . ). 

 

2- Para a mãe de Ursula Burns, o sucesso de uma pessoa estava relacionado 

a quê? 

 

3- Como foi a infância de Ursula Burns? Explique. 

 

4- O que a mãe de Ursula Burns conseguia para os filhos, em troca dos 

trabalhos que fazia? 

 

5- De acordo com a mãe da entrevistada, as pessoas deveriam trabalhar com 

afinco por quê?  Explique. 

 

 

                                                                                                  Bom estudo! 
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• Ordem alfabética ( páginas 45 a 49). 



 

         Ordem alfabética é, como o título já explica, colocar organizado de acordo 

com a sequência do nosso alfabeto uma lista, palavras. 

       Organizar listas em ordem alfabética significa dispor as palavras de acordo 

com a sequência do alfabeto: 

A, B, C, D, E, F, G, H, I ,J, K, L, M, N ,O ,P, Q ,R, S, T, U ,V, W, X, Y, Z. 

       Isso quer dizer que a palavra que se inicia com a letra B virá antes 

daquela que se inicia com a letra D.  

       Caso as letras iniciais sejam as mesmas (Bárbara, Bruna, Beatriz), a 

segunda letra é que vai determinar qual será colocada primeiro: Bárbara, 

Beatriz, Bruna. 

      Se a primeira e a segunda letra forem as mesmas, a terceira decidirá a 

ordem, e assim em diante. 

 

 

                                           Exercícios 

 

1- Coloque na ordem alfabética as seguintes palavras: 

 

casa – vidro – arroz – beleza – portaria – fácil – você – mudança –    

dúvida - giz 

 

1_______________________________     6 __________________________ 

2________________________________    7 ___________________________ 

3_______________________________     8___________________________ 

4________________________________   9___________________________ 

5_______________________________    10  __________________________ 

 

2- Organize em ordem alfabética as palavras abaixo: 

 

             bacia – belo – bravo – boneco – buzina – bicho  

1-__________________________    4- _________________________ 

2-_________________________    5-  __________________________ 

3-________________________       6-__________________________ 



 

 

•Leitura, análise, interpretação de canção (páginas 66 a 71). 

 

Leia o texto da canção abaixo e responda às questões de 03 a 05. 

 

Que país é este? 

Legião Urbana 

 

Nas favelas, no Senado 

Sujeira pra todo lado 

Ninguém respeita a Constituição 

Mas todos acreditam no futuro da nação 

Que país é este? 

Que país é este? 

Que país é este? 

 

No Amazonas, no Araguaia iá, iá 

Na Baixada Fluminense 

Mato Grosso, Minas Gerais 

E no Nordeste tudo em paz 

Na morte eu descanso 

Mas o sangue anda solto 

Manchando os papéis, documentos fiéis 

Ao descanso do patrão 

 

Que país é esse? (4x) 

 

Terceiro mundo, se for 

Piada no exterior 

Mas o Brasil vai ficar rico 



Vamos faturar um milhão 

Quando vendermos todas as almas 

Dos nossos índios num leilão 

 

Que país é esse? 

_____________________________________________________________ 

Responda às questões: 

 

3- Na sua opinião, qual a “sujeira” que pode estar presente no Senado? 

Explique. 

 

4- Por que é importante respeitar a Constituição Federal? Comente. 

 

 

5- Que país é esse? Dê sua opinião sobre o Brasil. (Até 10 linhas). 

 

                                                                                                Bom estudo! 

 

 

 

 

 

 

            Roteiro de Estudos – Português – Volume 1 

                       Ensino Fundamental    - Atividade 3 

 

Faça a leitura das páginas abaixo do livro EJA Mundo do Trabalho e responda 

às questões propostas. 

• Fato e opinião (páginas 76 a 80). 

• Textos opinativos e textos informativos (páginas 102 a 108). 

 

                                                Revisão  



    Um fato é um acontecimento que pode ser comprovado, verificado por 

qualquer pessoa. Mesmo que o fato, ao ser relatado em uma notícia ou 

reportagem, ganhe versões distintas (jeitos diferentes de relatar o mesmo 

acontecimento), sempre será possível comprová-lo, verificar o que ocorreu na 

realidade. 

     Já a opinião é um parecer, um ponto de vista, um julgamento de fato. É uma 

declaração pessoal subjetiva (pensamento, que se refere à opinião do  

indivíduo), que pode ser questionada, ou rebatida. 

     Textos opinativos são aqueles em que o autor apresenta opiniões ou uma 

visão do tema que é tratado no texto. 

     Textos informativos são aqueles que comunicam informações, relatam fatos 

que podem ser comprovados na realidade. 

 

                                                   Exercício 

 

1- Leia a seguir frases retiradas de notícias. Escreva ao lado de cada uma 

se ela pode ser considerada fato ou opinião: 

 

a)  Desemprego no Brasil sobe para 12,2% e atinge 12,9 milhões de 

pessoas, diz IBGE. (____________________) 

 

b) Quase sem vagas de UTI em São Luís, MA fará decreto parecido 

com isolamento total. (_____________________) 

 

c) “Me trata como empregada”, diz uma das entrevistadas pela 

assistente social. 

 

d) EUA têm 57.505 mortes por covid-19, e casos oficiais passam de 1 

milhão. (______________________) 

 

e) “Até agora não recebi o auxílio emergencial e faz tempo que fiz meu 

cadastro, não sei mais o que fazer”, desabafa moradora da capital. 

(________________) 

 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de números 02 a 05. 

 

                     Trabalho infantil e exploração 

 

Segundo dados do Programa de Erradicação da Trabalho Infantil 

(Peti), do governo federal, Campinas poderia comemorar uma redução 

dos casos de incorporação de menores em atividades laborais de 



risco. Os números oficiais mostram que, no ano passado, houve 

apenas 32 casos registrados. 

     Essa redução pode estar relacionada a algumas formas de controle 

estabelecidas pelos programas públicos, especialmente os que 

exigem a comprovação de frequência escolar, como o Bolsa Família. 

      No entanto, ainda observamos, pelas ruas, um número elevado de 

crianças e jovens envolvidos em atividades diversas, nos cruzamentos 

pedindo esmolas ou ligados ao comércio informal, com ou sem o 

agravante do afastamento das escolas. Práticas como essas exigem 

uma fiscalização mais rigorosa e é preciso punir os responsáveis por 

esses menores. 

     No Brasil, ainda persiste o conceito de que trabalho é enobrecedor 

e pode ser incorporado ao processo de formação da personalidade, 

até porque, em uma sociedade desigual, muitas vezes o trabalho de 

todos os membros de uma família é questão de sobrevivência. Isso é 

possível, desde que se observem a responsabilidade de frequência 

escolar e os preceitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que garantem uma infância feliz, produtiva, segura e 

saudável. 

 

                          (Correio Popular, Campinas, 08.03.2012) (Adaptado) 

 

2- A redução dos casos de incorporação de menores em atividades 

laborais de risco, podem estar relacionadas a quais fatores? 

 

3- No entanto, no que ainda se veem envolvidas crianças e jovens, pelas 

ruas? 

 

4- Quais ações podem ser feitas para evitar essas práticas envolvendo 

crianças e jovens, de acordo com o texto? 

 

5- No trecho que inicia o último parágrafo – No Brasil, ainda persiste o 

conceito de que o trabalho é enobrecedor e pode ser incorporado ao 

processo de formação da personalidade... – a palavra destacada pode 

ser substituída, sem alteração de sentido, por 

 

a) dignificante. 

b) insidioso. 

c) repreensível. 

d) ameno. 

e) compulsório.   

 

                                                                                       Bom estudo! 
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• Leitura (páginas 109 a 136); 

• Pronomes interrogativos (páginas 112 a 122); 

• Carta pessoal (Produção de texto).  

 

                                                      Revisão 

                  Pronome é a palavra que substitui o nome em um texto, auxiliando 

numa leitura mais clara, evitando repetições desnecessárias. 

Exemplo de repetição: 

Clara é uma aluna estudiosa. Clara gosta de aprender também outros idiomas. 

Vou orientar Clara como fazer um intercâmbio. 

Observe agora, com o uso dos pronomes: 

Clara é uma aluna estudiosa. Ela gosta de aprender também outros idiomas. 

Vou orientá-la como fazer intercâmbio. 

Pronomes pessoais do caso reto                             

Singular                                                       Pronomes pessoais do caso oblíquo 

1ª pessoa  - eu                ꟷ                          me, mim, comigo 

2ª pessoa - tu                                               te, ti contigo  

3ª pessoa -ele, ela                                       o, a , lhe, se, si, consigo 

 

Plural 



1ª pessoa -nós                                            nos, conosco 

2ª pessoa - vós                                             vos, convosco 

3ª pessoa - eles, elas                                   os, as, lhes, se, si, consigo 

 

 

                                  Pronomes interrogativos 

          São aqueles usados para formular uma pergunta, de forma direta ou 

indireta, como quem, que, qual, quanto. Já as palavras onde, como, quando e 

por que, que também aparecem em frases interrogativas, são chamadas de 

advérbios interrogativos. 

 

 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de números 01 a 05.        

    Máscaras se tornam obrigatórias em Santos. Guia 

orienta uso. 

  30 de abril de 2020    -    11h14 

 

    O uso de máscaras faciais para proteger a população do novo coronavírus se 

tornará obrigatório em Santos a partir desta sexta-feira (1⁰). 

   A medida vale para ruas, avenidas e praças, conforme está no Decreto 8.944, 

publicado no Diário Oficial, e também nos transportes públicos e individuais e 

nos terrenos e edifícios onde funcionam serviços do Município. 

   A estratégia do uso de máscara exigida, adotada na Baixada Santista, visa 

reduzir o contágio da doença e evitar a pressão sobre o sistema de saúde, que 

já se encontra com 80% dos leitos de UTI ocupados. 

      O uso de máscara, somado ao isolamento social e ao distanciamento entre 

as pessoas são os procedimentos mais adequados para controlar a transmissão 

da doença. “Mesmo que as máscaras caseiras não sejam as ideais como as 

cirúrgicas, se todo mundo usar, a chance de zerar a transmissão do vírus é 

altíssima. Existem estudos em vários países como República Tcheca, Taiwan e 

Hong Kong, que mostraram que o uso de máscaras pela população funcionou 

muito bem”, observa o infectologista Ricardo Hayden, destacando também que 

é preciso cumprir o isolamento social. “Fique em casa sempre que possível e, se 

precisar sair, mantenha distância regular de, no mínimo, 2 metros das pessoas”. 

(...) 



                                          http://santos.sp.gov.br  (Acesso em 30/04/2020) 

 

1- O que aconteceu? 

 

2- Onde aconteceu? 

 

3-  Quando aconteceu? 

 

4- Como aconteceu? Quais as recomendações?  

 

5- Por que é importante seguir essas recomendações? 

 

 

 

                                  

 

                                    Carta Pessoal 

 

   É um gênero textual utilizado especialmente na comunicação entre amigos, 

parentes ou pessoas próximas, com algum grau de intimidade. 

Essas cartas, por serem mais informais, não seguem modelos prontos e 

apresentam uma linguagem mais coloquial (natural, popular), porém existem 

algumas regras para escrevê-las, tais como: 

 

- Local e data; 

- Nome ou apelido da pessoa para quem você está escrevendo (o destinatário, 

vocativo); 

- Assunto; 

- Despedida; 

- Seu nome (assinatura da pessoa que escreveu, o remetente da carta). 

 



 

 

 

Com base nas informações acima, produza uma carta pessoal em folha de 

almaço ou caderno, que deverá ser entregue ao professor para correção. 

Observe que é necessário colocar parágrafos, iniciar cada parágrafo utilizando 

letra maiúscula,a letra precisa ser legível e o texto precisa ter no mínimo 15 

linhas. 

                                                                                                   Bom estudo! 


