
     

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
 

           Roteiro de Estudos- Língua Portuguesa 

                            ( 8° ano) Volume 3 

 
Prezado aluno, 
 
Como parte da população mundial se encontra em situação semelhante, no 

que diz respeito a quarentena, isolamento, distanciamento social, entre outras medidas 
preventivas relacionadas ao vírus, muitas pessoas buscam várias maneiras de 
seguirem adiante.  Seja cantando nas janelas, oferecendo ajuda com as compras dos 
idosos e de pessoas dos grupos de risco, batendo palmas para os profissionais da 
linha de frente da saúde e dos serviços essenciais, oferecendo dicas de exercícios on-
line, confeccionando kit anti-corona, enfim, inúmeras demonstrações de solidariedade 
e carinho com o próximo. 

Diante disso, nós, professores do CEEJA Maria Aparecida Pasqualeto 
Figueiredo, como forma de contribuição à continuidade da rotina escolar, 
disponibilizaremos atividades, pelas quais você deverá praticar a leitura, interpretação 
de texto e exercícios diversos. 

Quando voltarmos a nos encontrar, de forma presencial, você poderá realizar 
as avaliações necessárias para a conclusão do curso. 

Espero que aproveite todo conteúdo disponibilizado, pois, foi preparado com 
muito carinho para você. 

Um grande abraço, muita saúde e bons estudos! 
 

Professores 
Atividade Inicial 
 

Produza um depoimento escrito ou oral sobre: Como está a sua nova rotina diante da 
pandemia; foi afastado ou não do trabalho; qual o sentimento em relação ao isolamento; 
quais os cuidados que aderiu para a sua proteção; como está se sentindo e como você acha 
que você e o mundo ficará daqui para a frente? 

- Não esqueça de compartilhar seu depoimento com o professor – 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidade 1- ( coerência , coesão ) 

- Perceber e analisar o uso da coerência (sentido no texto) presente em textos variados 
(piadas, tirinhas, textos em prosa, carta).                                                                        

 Exercícios págs. 10 a 17 (livro do aluno). 

- Conhecer as diferentes estratégias de coesão (união, ligação) utilizadas para estabelecer 
a relação entre um trecho e os seguintes.                  

 Exercícios págs. 22 e 23, 29 a 34 (livro do aluno). 

*Exercício de reforço 

Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal 
definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos 
estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam 
a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. 
Observe a coesão presente no texto a seguir: 
 



“Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, 
porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém o ministro da Agricultura 
considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de Reforma Agrária 
pretende assentar milhares de sem-terra.” 
( JORDÃO, R., BELLEZI C. Linguagens. São Paulo: Escala Educacional, 2007, p. 566) 
As palavras destacadas têm o papel de ligar as partes do texto, podemos dizer que 
elas são responsáveis pela coesão do texto. 

Coerência é a propriedade do texto que permite que se construa sentido a partir dele, 
estabelecendo relação entre suas partes e entre o próprio texto e a situação de sua 
ocorrência. Um mesmo texto pode parecer coerente (interpretável) para um leitor/ouvinte e 
não para outro. 
Observe os textos a seguir: 
Aquele garoto não gosta de futebol e, portanto, fica chamando seus amigos para 
jogar (incoerência, porque quem não gosta de um esporte evita praticá-lo). 
Fanático por futebol, o pai de João obriga o filho a jogar. Mas aquele garoto não gosta de 
futebol e, portanto, fica chamando seus amigos para jogar. Assim, ele pode ficar a um 
canto enquanto os amigos jogam, e a algazarra que fazem dá ao pai a falsa impressão de 
que o filho está se divertindo (coerência restabelecida por acréscimo de informações). 

Exercícios   
 
1- A coesão integra um dos requisitos imprescindíveis à construção de todo e qualquer 
texto. Há, portanto, alguns elementos que funcionam como principais agentes nesse 
processo, com vistas a fazer com que a mensagem se materialize de forma clara e precisa. 
Assim sendo, o texto que ora se evidencia a seguir carece de tais elementos, e sua 
principal tarefa é apontá-los: 
 
Muito suor, pouca descoberta. 
O trabalho do arqueólogo tem emoções, sim. ---------não pense em Indiana Jones, 
bandidos e tesouros. É verdade------- os arqueólogos passam um bom tempo em lugares 
excitantes, como pirâmides e ruínas. ---------as emoções acontecem mesmo é nos 
laboratórios, --------- ---------- identificam a importância das coisas que acharam nos sítios 
arqueológicos. -------------, é preciso persistência para encarar a profissão, -------------os 
resultados demoram, e muita gente passa a vida estudando sem fazer grandes 
descobertas. No Brasil, é necessário fazer pós-graduação, ---------não há faculdade de 
Arqueologia. --------, é preciso gostar de viver sem rotina, -------------o arqueólogo passa 
meses no laboratório e outros em campo. O prêmio é fazer descobertas que mudam a 
história. 

                                                                (Super for Kids, nº 1) 

 
2- Nestas questões, apresentamos alguns segmentos de discurso separados por ponto 
final. Retire o ponto final e estabeleça entre eles o tipo de relação que lhe parecer 
compatível, usando para isso os elementos de coesão adequados. 
a) O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Quando caem as chuvas, 
imediatamente brota a vegetação. (____________________________) 
b) Uma seca desoladora assolou a região Sul, principal celeiro do país. Vai faltar alimento 
e os preços vão disparar.   (____________________________) 
c) Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Uma seca desoladora assolou a região sul, 
principal celeiro do país.      (____________________________) 
 
 
 
 
 



 
3- O humor da tira abaixo é construído a partir de uma incoerência. Que incoerência é 
essa? 

 
     4- Reescreva as frases abaixo  dando coerência: 
      a) Eu estava com muito sono porque eu deitei bem cedo. 
      b) Fazia muito frio, portanto fomos à praia mesmo assim. 
      c) Faça a prova com atenção, assim você não tirará boa nota. 
   
     5- FÁBULA:                         O LOBO E O CORDEIRO 
 

A razão do mais forte vai sempre vencer 
É o que adiante vocês hão de ver. 

Num límpido regato um dia 
Um cordeiro, sereno, bebia. 

Eis que surge um lobo faminto: 
- Como ousas sujar minha água? 

Diz o lobo com fingida mágoa: 
- Logo vais receber o castigo 
Por assim desafiar o perigo. 

- Senhor – o cordeiro respondeu -, 
Não te zangues: não vês que me encontro 

Vinte passos abaixo de ti 
E, portanto, seria impossível 

Macular tua água daqui? 
- Tu a sujas – diz o bicho feroz -, 

Além disso estou informando 
Que falaste de mim ano passado. 

- Como poderia te ter ofendido 
Se não era nascido então, 

E o leite materno inda bebo? 
- Ora, ora, se não foste tu, 
Com certeza foi teu irmão. 

- Não o tenho. 
- Então foi algum dos teus: 

Pois que nunca me deixam em paz, 
Tu, teus pastores e cães; 

Necessária a vingança se faz. 
E no fundo da floresta 

Com toda tranquilidade 
O lobo devora o cordeiro 
Sem outra formalidade. 

Histórias sobre ética. São Paulo: Ática, 1999, p. 11-12. 
(Coleção para gostar de ler, v. 27; coordenação e seleção de textos de 

Marisa Lajolo). 
 
 
 



Responda as questões abaixo: 
 
a) Quais foram os 3 argumentos que o lobo usou para ameaçar o cordeiro? 
b) Quais foram os contra argumentos do cordeiro? 
c) Qual foi a reação do lobo diante os contra argumentos do cordeiro? 
d) Qual dos dois tinha razão: o lobo ou o cordeiro? 
 

 
bibliografia: 

- popportugues.blogspot.com/2016/09/atividades-coesao-e-coerencia-8-ano.html 
- professormarcoscortinovis.blogspot.com/2012/08/exercicios-coesao-e-coerencia.html 
- https://fatimalp.blogspot.com/2013/07/coesao.html 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidade 2- ( contos orais , escritos e mini contos ) 

- Retomar e refletir sobre contos e minicontos orais e escritos, verbos de dizer, pontuação e 
os elementos narrativos presentes. 

 Exercícios págs. 40 e 41, 43 a 51, 55 a 61 (livro do aluno). 

*Exercício de reforço. 

O conto é uma narrativa curta cujo enredo compõe-se de determinados elementos 
que lhe conferem a devida credibilidade, fazendo com que se instaure um clima de 
envolvimento entre os interlocutores (autor x leitor). O texto narrativo é composto 
pelo enredo (o assunto do texto), o narrador, as personagens, o espaço e o tempo.  

Leia o miniconto abaixo e faça o que se pede: 

 

Zorro 
 

    Dom Diego de La Vega levava uma vida tranquila na próspera fazenda de seu pai, Dom 
Alejandro de La Vega. 
    Seu empregado, Bernardo, testemunhou uma injustiça. Como era mudo, narrou o caso com 
grandes gestos. 
    Num segundo, Dom Diego se transformou em Zorro, o justiceiro mascarado. E partiu a galope, 
cortando a noite com seu cavalo negro. 
    Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Ágil como um acrobata, Zorro 
saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Mas os soldados do sargento chegaram, e Zorro 
precisou fugir. Então, deixou sua marca sobre o peito do malvado: um “Z” de Zorro. 
    O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio. Mas, ele era o defensor dos 
fracos e oprimidos, e ninguém quis denunciá-lo. 
    E Zorro continuou seus combates em segredo. 
  
(Minha 1ª Biblioteca Larousse Heróis. Tradução: Adriana de Oliveira Silva. São Paulo: Larousse do 
Brasil, 2007, p. 52 – 53) . 



Exercícios 

1- Identifique os elementos narrativos presentes no texto: 
a) Foco Narrativo: 
b) Personagens: 
c) Tempo: 
d) Espaço: 

2- Marque a alternativa em que se percebe o clímax do conto: 
a) “Num segundo, Dom Diego se transformou em Zorro, o justiceiro mascarado.”. 
b) “Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo.”. 
c) “Mas os soldados do sargento chegaram, e Zorro precisou fugir.”. 
d) “O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio.”. 
 

3- Qual foi o motivo de Dom Diego de La Veja se transformar em Zorro? O que ele fez? 
 

4- Por que o Zorro precisou fugir depois de ter encontrado o sargento e o que ele fez 
antes disso? 
 

5- O que o governador fez? E como ele conseguiu continuar seus combates em segredo? 
 

6- Faça uma narração contando sobre alguém que você conhece, que tenha contraído o 
Covid-19. Fale sobre os sintomas apresentados, que atitude  precisou tomar, como foi o 
tratamento, se houve a cura ou não. Não esqueça de citar os personagens, tempo, 
espaço e o foco narrativo. 

 

 
Recomendações: 
  
. Capriche na letra e dê um título a sua redação; 
. Verifique se o leitor de seu texto compreenderá o que você escreveu; 
. Não se esqueça de acentuar as palavras e de usar a pontuação adequada; 
. Seu texto deverá ter no mínimo 15 linhas e pelo menos 3 parágrafos. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidade 3- ( cartas pessoais, de reclamação e de solicitação ) 

- Ler e analisar as características presentes nas cartas pessoais. 

 Exercícios págs. 65 a 74. (livro do aluno). 



- Ler, analisar e diferenciar as características presentes nas cartas de reclamação e de 
solicitação.  

Exercícios págs. 78 e 79, 82 a 89. (livro do aluno). 

*Exercício de reforço. 

A carta pessoal é um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda muito 
usado na sociedade contemporânea. Cumprindo a função básica de conectar pessoas 
distantes, a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de 
comunicação instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da 
humanidade.  Sua estrutura possui alguns elementos relativamente fixos, os quais são:  

 Data; 
 Destinatário (para quem é remetida a carta); 
 Corpo do texto; 
 Saudação e assinatura. 

Leia a carta, a seguir, para responder às questões de 1 a 4:  

 
Porto Alegre, 28 de dezembro de 2012.  
 
Amado filho Raul,  
 
Há duas semanas você viajou para fazer o tão sonhado intercâmbio em Londres, e já sinto 
imensas saudades.  
Como foi a viagem? Estranhou o clima e a alimentação britânicos? Você vai  ficar aí dois 
anos, por isso, trate de escrever mais, já que nem sempre será  possível telefonar. O que 
você está achando da cidade e dos londrinos?  
Seu pai e seus irmãos enviam fortes abraços, e Breno pede que você entre em  contato 
com ele pela internet. Na próxima semana será o aniversário de sua irmã Ana; não se 
esqueça de telefonar.  
Aqui em Porto Alegre tem chovido bastante, e o calor continua intenso. Nas férias de 
janeiro, vamos pra Camboriú. Vai ser tudo tão estranho sem você!  
Cuide-se bem, proteja-se do frio que é terrível nessa época e veja bem com quem vai 
andar. Seu irmão pretende passar o mês de julho com você, se tudo correr bem. Se 
precisar de qualquer coisa, ligue para nós imediatamente.  
Responda logo e envie fotos.  
 
Mil beijos. 
Sônia. 
 
P.S. Sua namorada está morrendo de saudades! 
Agora, a grande notícia: ela passou no vestibular de Medicina! 
 
 
 
 



 
Exercícios: 
 
1- Qual é o assunto da carta que você acabou de ler? 
 
2- A carta pessoal costuma apresentar uma estrutura padrão, composta de local e data, 
vocativo (nome da pessoa a quem se dirige a carta), texto e assinatura. Na carta em 
estudo, identifique todos esses elementos e transcreva-os para o quadro a seguir. 
LOCAL: 
DATA: 
VOCATIVO: 
DESPEDIDA: 
ASSINATURA: 
 
3- Na carta, depois da assinatura, há um P.S., abreviatura da expressão latina "post 
scriptum", que significa “depois de escrito”. 
a) Qual foi o objetivo da mãe de Raul ao incluir um P.S. na carta? 
 
4- Quanto à variedade de linguagem empregada na carta, responda: 
A linguagem é formal ou informal? Por que foi utilizado esse tipo de linguagem? 
Explique.  
  
5- Produza uma carta de reclamação falando sobre o descaso da população em relação ao 
vírus COVID-19 
 
A carta de reclamação, assim como os demais gêneros textuais, cuja natureza se expressa 
pelo caráter argumentativo (manifesto, carta argumentativa, abaixo-assinado, carta de leitor, 
entre outros), possibilita ao emissor se posicionar frente a um destinatário específico e 
expor seus posicionamentos acerca de um determinado assunto. Segue uma estrutura 
normalmente preestabelecida: 
* Local e data; 
* Identificação do destinatário – por se tratar de alguém notadamente especificado, o uso do 
pronome de tratamento adequado se torna indispensável; 
* Vocativo; 
* Corpo do texto, seguido de argumentos que justifiquem o discurso manifestado; 
* Expressão de despedida; 
* Assinatura; 
* Nome do remetente. 
 
 Bibliografia:  
 
- diogoprofessor.blogspot.com/2014/03/atividade-sobre-o-genero-carta-pessoal.html 
- https://alunosonline.uol.com.br/portugues/carta-reclamacao.html 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Unidade 4- ( dicionários e enciclopédias ) 

- Aprender a utilizar e pesquisar palavras, assuntos ou temas contidos em dicionários e 
enciclopédias, observando a organização, a estrutura e as informações presentes.  

Exercícios págs. 94, 96 a 99, 102 a 110, 113 a 122. (livro do aluno). 

*Exercício de reforço. 

Verbete é um texto escrito, de caráter informativo, destinado a explicar um conceito 
segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência; mais 
comumente, um dicionário ou uma enciclopédia. 

( https://pt.wikipedia.org/wiki/Verbete ) 



 
Adaptada das questões do Saerj de Língua Portuguesa  

 
Leia o texto abaixo: 
 
Botânica 

 
BOTÂNICA – s. f. (do gr. botanikê, de botáné, planta.) Estudo científico dos vegetais. Adj. 
Relativo às plantas, ao reino vegetal, à botânica. Histórico. A etnobotânica encerra a origem 
da botânica, que foi praticada por todos os povos e consiste em conhecer e denominar 
plantas inteiras, partes de plantas (folhas, frutos, grãos) ou os produtos vegetais suscetíveis 
de serem usados como remédios, venenos, alimentos, bebidas e em magia. O grego 
Teofrastos, discípulo de Aristóteles, foi o primeiro a propor uma classificação 
“desinteressada” das plantas, opondo monocotiledôneas e dicotiledôneas. Foi somente no 
séc. XIV que o afluxo de plantas novas, chegadas das Américas, estimulou o esforço de 
classificação botânica (Césalpin, Bauhin). No séc. XVIII, Lineu definiu numerosas espécies, 
porém classificou-as mal, enquanto os Jussieu delimitaram as grandes famílias. Enfim, no 
séc. XIX, P. de Candolle definiu as classes e as ramificações. A anatomia e fisiologia 
vegetais são as mais recentes: no séc. XVIII, Grew descreveu a reprodução por estames e 
pistilos. Haller estabeleceu a circulação da seiva em 1727; Ingen-Hoousz definiu a liberação 
de oxigênio por parte das plantas iluminadas em 1779; Thuert descreveu a fecundação das 
algas em 1854; Navachine determinou a dupla fecundação das angiospermas em 1898. No 
séc. XX, chegamos a bom conhecimento da fotossíntese (ciclo de Calvin), das auxinas ou 
substâncias de crescimento (Went), da simbiose (Noel Bernard) e das leis da florescência 
(fotoperiodicidade). A botânica atingiu o estágio de experiência em grande escala com os 
fitótrons (Pasadena, nos EUA; Gif-sur-Yvette, na França). 
 

Grande enciclopédia Larousse. São Paulo: Nova Cultural, 1998, vol.4, p. 341. 

Exercícios: 

1- Esse texto é um exemplo de 

A) um relatório.      B) um verbete.         C) uma biografia.        D) uma notícia. 

 

2- Qual é a origem dessa palavra? 

 

3- Quem foi o primeiro a propor uma classificação das plantas? 

 

4- De acordo com esse texto, a foto periodicidade relaciona-se, diretamente, com 

A) conhecimento da fotossíntese.          B) estágio de experiência. 

C) leis da florescência.                           D) substâncias de crescimento.   

 

5- Qual é a principal finalidade comunicativa desse texto? 

A) dar uma notícia.                                 B) expor um saber. 

C) localizar um endereço.                      D) relatar uma experiência. 

 

 



6- Mafalda e o dicionário 

Gibitecacom.blogspot.com 

 

O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de 
Mafalda: 

a) revelou desinteresse na leitura do dicionário. 

b) tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa. 

c) causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à leitura de um livro tão grande. 

d) queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não ler o livro, como sua filha 
pensava. 

e) demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou 
muito sua filha. 

 

Bibliografia:  

-textoemmovimento.blogspot.com/2016/03/atividade-verbete-de-enciclopedia-com.html 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Unidade 5- ( texto poético, recursos textuais, Fernando Pessoa, conotação 
denotação, comparação e metáfora ) 

 

- Aprender a ler e a interpretar textos poéticos; estudar e analisar os recursos textuais 
utilizados pelo autor para compor o poema (estrofe, verso, ritmo, rima, métrica e versos 
livres); observar a diferença entre autor e narrador e conhecer a vida e obras do poeta 
Fernando Pessoa.  

Exercícios págs. 125 e 126, 128 a 131, 134 a 137. (livro do aluno). 

- Estudar e analisar outros recursos utilizados pelos poetas para criarem seus textos 
(denotação, conotação; metáforas e comparações). 

 Exercícios págs. 141 e 142, 145 a 149. (livro do aluno). 

*Exercício de reforço  

 



O texto poético apresenta-se, normalmente, em verso e tem como objetivo despertar a 
sensibilidade do leitor. Assim, a linguagem é mais expressiva, dando-se especial atenção 
ao ritmo e à musicalidade. 
Chamamos poema a um texto escrito em verso. 
Verso é cada uma das linhas de um poema. 
Estrofe é um conjunto de versos. As estrofes são separadas por um espaço em branco. 
Uma estrofe pode ter um ou mais versos e um poema pode ter uma ou várias estrofes. 
Nos poemas é frequente (mas não obrigatório) haver rima. A rima acontece quando dois 
ou mais versos terminam com sons iguais ou semelhantes. 
No Ritmo os versos de uma poesia podem conter um ritmo, que se faz através da 
alternância de sílabas tônicas e não tônicas seguindo uma regra estabelecida pelo próprio 
autor, de acordo com o efeito que ele queira provocar. 
O ritmo de uma poesia é composto pela métrica e pela rima. 
A metrificação é a contagem do número de sílabas poéticas de cada verso. A metrificação 
é feita a partir do parâmetro da sonoridade, não da simples separação de sílabas. Na 
metrificação, contam-se as sílabas poéticas de um verso até a última sílaba tônica (se a 
última sílaba de um verso for átona, ela não entrará na contagem). Se um verso terminar 
numa vogal átona e o verso seguinte começar por fonema de vogal, ocorre a junção das 
palavras, chamada de elisão. 
 
Observe o texto abaixo e responda as questões a seguir: 
 

 
 
Exercícios: 
 
01- A palavra MUDO aparece duas vezes na 1.ª estrofe. 
Aponte o sentido dela, no 3.º e 4.º versos: 
(A) transformar / transformar. 
(B) deficiência na fala / silencioso. 
(C) calado / silencioso. 
(D) calado / transformar. 
 
02- Assinale o que significa, para a poeta, PASSO no 8.º verso: 
(A) andar. 
(B) ultrapassar. 
(C) passagem. 
(D) espaço. 
 
 



03- Identifique a melhor interpretação para o verso "um novo mundo nasce": 
(A) Transformação da realidade. 
(B) Surgimento de outro mundo. 
(C) Nova geração aparece. 
(D) Tudo é passageiro. 
 
04- Marque a opção que melhor caracteriza o "eu lírico" desse poema: 
(A) Ele é revoltado. 
(B) Ele é revolucionário. 
(C) Ele não é um ser acomodado diante do mundo. 
(D) Ele não tem mais esperanças. 
 
05- Aponte a alternativa correta: 
(A) o poema é composto de 3 estrofes, a 1ª e a 2ª é composta de 4 versos e a última de 3. 
(B) o poema é composto de 5 estrofes, a 1ª e a 2ª é composta de 4 versos e a última de 5. 
(C) o poema é composto de 4 estrofes, a 1ª e a 2ª é composta de 5 versos e a última de 4. 

 
06- Qual a rima que aparece na 1ª estrofe?  
 
Conotação: Sentido mais geral que se pode atribuir a um termo abstrato, além da 
significação própria. Sentido figurado, metafórico. Denotação: Significado de uma palavra 
ou expressão mais próximo do seu sentido literal. Sentido real, denotativo 
 
07- Numere em que sentido foram empregadas as palavras  
 
denotativo (1)           conotativo (2) 
 
a). (___) Essa menina tem um coração de ouro. 
b). (___) A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. 
c). (___) Fez um transplante de coração. 
d). (___) Você é mesmo mau: tem um coração de pedra. 
e). (___) Para vencer a guerra era preciso alcançar o coração do país.  
 
A metáfora é uma figura de linguagem que demonstra duas características semânticas 
comuns entre dois conceitos ou ideias. 
Exemplo: Cuidado! Aquela mulher é uma cobra! Ela é muito traiçoeira! 
A comparação assemelha-se à metáfora. Ela aproxima ideias, ambas por meio de nexos 
comparativos e por conectivos. 
Exemplo: Cuidado! Aquela mulher é como uma cobra! Ela é muito traiçoeira! 
  
08-  Identifique os recursos estilísticos (metáfora ou comparação) empregados nos trechos 
a seguir: 
a) Cada brasa palpita como um coração. 
b) Amar é mudar a alma de casa. 
c) A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. 
d) Meu computador é tal qual seu. 
 
09- Produza um poema falando sobre a importância da união e da conscientização das 
pessoas mediante a pandemia. Não esqueça de assinar, pois é de sua autoria. 
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Atenção alunos, todos os exercícios de reforço deverão ser compartilhados com o 
professor para serem corrigidos. 


