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• Interpretação de texto (páginas 09 a 30); 

• Marcadores temporais (páginas 21 a 26). 

 

                                    Marcadores temporais 

   São palavras ou expressões usadas para indicar tempo ou passagem de 

tempo. Em geral, são os advérbios (hoje, agora, cedo, tarde, sempre, 

amanhã...) e as locuções adverbiais, formadas por duas ou mais palavras (às 

vezes, em breve, à noite, de vez em quando, de manhã...) que cumprem esse 

papel. 

 

1- Complete os espaços abaixo com os advérbios ou locuções adverbiais 

mais adequados: 

 

          no ano passado – hoje – às vezes – à noite – de vez em quando –  

a) ________________terminei meus estudos. 

b) _________________estamos vivendo uma pandemia. 

c) ________________ o céu fica muito mais estrelado aos nossos olhos. 

d) ________________é bom sair um pouco da rotina e fazer algo novo! 

e) _______________ precisamos de um pouco de desafio na vida. 

 

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

 

                                          O conselheiro 



 

 

   Contam que certo lavrador possuía um burro que o repouso engordara e um 

boi que o trabalho abatera. Um dia, o boi queixou-se ao burro e perguntou-lhe: 

“Não terás, ó irmão, algum conselho que me salve desta dura labuta?” 

    O burro respondeu: “Finge-te de doente e não coma tua ração. Vendo-te 

assim, nosso amo não te levará para lavra o campo e tu descansará”. 

   Dizem que o lavrador entendia a linguagem dos animais, e compreendeu o 

diálogo entre o burro e o boi. Na manhã seguinte, viu que o boi não comera a 

sua ração: deixou-o e levou o burro em seu lugar. 

   O burro foi obrigado a puxar o arado o dia todo, e quase morreu de cansaço. 

E lamentou o conselho que dera ao boi. 

   Quando voltou, à noite, perguntou-lhe o boi: “Como vais, querido irmão?” 

“Vou muito bem - respondeu o burro. Mas ouvi algo que me fez estremecer por 

tua causa. Ouvi nosso amo dizer: Se o boi continuar doente, deveremos matá-

lo para não perdermos sua carne. Minha opinião é que tu comas tua ração e 

voltes tua tarefa a fim de evitar tamanho infortúnio”. 

     O boi concordou, e devorou toda a sua ração imediatamente. O lavrador 

estava ouvindo, e riu. 

        

Do livro: As mil e uma noites, apud Mansour Chalita, As mais belas páginas da 

literatura árabe. 

   

2- Retire do texto 05 (cinco) exemplos de marcadores temporais. 

 

3- Quais os personagens principais da história acima? 

 

4- Quem foi o conselheiro e o que aconselhou? Explique. 

 

5- “O feitiço voltou-se contra o feiticeiro”. Explique esse provérbio 

considerando os acontecimentos do texto acima. 

 

 

                          Produção de texto 

     Autobiografia é uma narração sobre a vida de um indivíduo, escrita por ele 

próprio. É um gênero literário em que uma pessoa narra a história da sua vida, 

trata-se de uma biografia escrita ou narrada pela pessoa biografada.  

                                                                       http://pt.m.wikipedia.org  



 

 

 

        Considerando a definição acima, produza um texto falando sobre você 

mesmo/mesma. Suponhamos que você fosse se apresentar, como seria?  

       Você pode começar escrevendo seu nome, idade, onde mora, com quem. 

Em seguida pode falar sobre suas qualidades e/ou defeitos. Depois pode falar 

sobre um sonho que deseja realizar ou algo que já conquistou na vida (essas 

são algumas sugestões, você pode citar outras de sua preferência) 

     Seu texto deverá ter um título; ser dividido em pelo menos 3 parágrafos e ter 

no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. 

                                                                                                Bom estudo! 
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• Biografia e produção de texto (páginas 31 a 40) 

;• Ordem cronológica e verbos (páginas 33 a 43). 

 

                                        Biografia  

         Toda obra que narra, na totalidade ou em parte, a vida de pessoas 

conhecidas ou desconhecidas. 

                                  Ordem cronológica 

   Cronológico é um adjetivo que define tudo que obedece uma cronologia, ou 

seja, que segue uma sequência natural de acontecimentos no decorrer do 

tempo. Diz-se que algo é cronológico quando está organizado, listado ou 



 

 

descrito na ordem em que realmente aconteceu, adotando-se o tempo como 

referência. 

   Nos texto autobiográficos ou biográficos, é comum que os acontecimentos 

também sejam recontados de acordo com a ordem cronológica. Assim, o autor 

geralmente parte do fato mais antigo para chegar ao mais atual. (...) 

   Ao pensar sobre ordem cronológica dos fatos narrados em uma biografia, é 

possível considerar também em como usar os verbos no texto. 

   Como você viu na Unidade 1, os verbos são importantes para indicar algo que 

se faz, um estado pelo qual se passa ou um fenômeno da natureza. Veja os 

exemplos: 

• Verbos de ação: correr, viajar, falar, trabalhar, fazer, brincar, ler, etc. 

• Verbos de estado: estar, ser, estar, permanecer, etc. São os verbos que não 

indicam ações, mas estado, qualidade ou condição do sujeito. Por isso são muito 

usados em textos de história de vida. 

• Verbos que exprimem fenômenos da natureza: amanhecer, chover, ventar, 

escurecer, etc. 

 

                                                      Exercício 

1- Completo os espaços abaixo com o verbo que se pede: 

Verbos de ação 

A) ______________ toda a lição de casa. 

B) ______________ uma redação sobre minha família. 

C) ____________ meu guarda-roupa, estava uma bagunça! 

Verbos de estado 

d) _____________ vivendo muitas mudanças neste ano de 2020. 

E) _____________ responsáveis por tudo aquilo que fazemos na vida. 

F)___________gratos por tudo que a vida e a natureza nos dá. 

 

Verbos que exprimem fenômenos da natureza: 

G) ____________ bastante na baixada santista no mês de fevereiro. 

H) ____________ muito pela manhã, o que paralisou a travessia de balsas. 

I) _____________ um dia tão lindo, que coisa linda de se ver! 



 

 

 

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

 

                                          Clarice 

 

                                Tenho várias caras. Uma é quase bonita, outra é quase   

                                feia.Sou o quê? Um quase tudo. 

 

   Por ocasião da morte de Clarice Lispector, Geni Rodrigues, 47 anos, que com 

ela trabalhara durante cinco anos e sete meses, declara para o jornal carioca O 

Globo que nunca mais encontrará “patroa igual, de tão delicada e humana” e 

conta como fora sua vida nesses anos: “Às 7 horas, eu lhe servia um cafezinho 

com queijo e biscoitos. Ela pouco comia, vivia mais à base de sanduíches. Só 

quando seu filho Pedro morava aqui é que ela jantava. Aí eu fazia um risoto de 

frango e salada. Depois, ele foi para Montevidéu, já há quatro anos, e ela não 

jantou mais. Só quando Paulo, o outro filho, vinha para fazer as refeições com 

ela”. 

    Segundo Geni, ela não gostava muito de sair de casa, mas “adorava ficar 

conversando assuntos da vida”. E Geni ouvia atenta, “pois gostava do que ela 

falava. Me dava muitos conselhos – para a gente saber compreender a vida, 

saber em quem confiar, saber tratar as pessoas”. 

    Esse depoimento, de quem viu Clarice de perto, dentro de casa, durante 

alguns anos, na simplicidade descontraída do cotidiano, contrata com outro, de 

uma vizinha do bairro, a psicanalista Anna Verônica Mautner: “Ela existia para 

todos nós, velhos habitantes do Leme. Cuidávamos dela mentalmente porque 

parece que ela não se deixaria cuidar de outra forma (...). Seu medo do olho do 

outro ficava nítido lá no bairro. Sua silhueta fugidia nos dizia para pensar nela 

sem tocá-la, para cuidar dela sem falar com ela, para acompanhá-la sem se 

aproximar. E assim fazíamos. Espreitávamos Clarice de longe. Atentos”. (...) 

   Segundo o filho mais novo, Paulo, era vaidosa e mãe dedicada, que escrevia 

com a máquina ao colo para poder ficar perto dos filhos. E era uma pessoa muito 

sofrida, para a irmã Tânia Kaufman. De fato, é a marca do sofrimento um dos 

traços constantes de seus vários perfis, e foi ele enfaticamente reconhecido pelo 

crítico Tristão de Athayde, que registrou causas possíveis: “Marcada pela 

solidão. Marcada pelo grande amor de sua vida. Marcada pela luta constante 

contra a quase miséria material. Marcada pelas mãos maceradas pelo fogo, em 

defesa da vida de um filho. E pela sombra da insanidade rondando a vida do 

outro”. (...) 



 

 

       Em Clarice – Uma vida que se conta, escrita por Nádia Batella Gotlib. Editora 

Edusp  

 

2- A biografia escrita no texto acima é sobre quem? 

 

3- Quais as pessoas que participam dessa biografia, dando seus 

depoimentos? 

 

4- Por que a biografada escrevia com a máquina ao colo, segundo o 

depoimento? 

 

5- Quais as causas possíveis de sofrimentos que a biografada apresentava, 

também em suas obras? 

 

 

 

                        Produção de texto 

 

   Considerando o que é biografia, produza uma redação sobre uma pessoa que 

foi e/ou que ainda é muito importante na sua vida. Informe o nome, idade, 

características físicas, modo de ser, como conheceu essa pessoa, o que admira 

nela, o que ela acrescentou na sua vida, etc. 

    Seu texto deverá ter um título, ser escrito em pelo menos 3 parágrafos, 

apresentar no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. 

 

                                                                              Bom estudo! 
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• Pontuação (páginas 61 a 70); 

• Leitura e produção de texto (páginas 61 a 88). 

                              

                                      Revisão 

                          Sinais de pontuação 

Vírgula ( , ): usada para separar elementos de uma enumeração, sequência. 

Ex.: Comprei hoje pão, manteiga, queijo, leite e duzentos gramas de mortadela. 

 

Aposto (explicação específica): 

A escola, bem arrumada, ficava perto da minha casa. 

O menino, bastante esperto, corria pela casa toda. 

 

Vocativo (dirigir-se a alguém): 

Antônio, venha o mais rápido possível. 

Espero que você esteja bem disposta, Antônia. 

 

Ponto-final ( . ): uso após informações completas, exprime ritmo ao texto.  

Acordei cedo e fui ao trabalho. 

Comprei meu carro. 

 

Ponto de exclamação ( ! ): usado para transmitir ao leitor sentimentos como 

admiração, surpresa, espanto, alegria, etc. 

 

Poxa! Bom te ver! 

Que pessoa desagradável! 

Ah! Que pena que não poderemos nos ver esta semana! 

 

Ponto de interrogação ( ? ): uso no final das perguntas. 



 

 

Como? O que aconteceu? 

Você vai à escola que dia? 

Como estão seus pais? 

 

 

                                             Exercícios 

1- Pontue as orações declarativas e em seguida crie um exemplo (ponto-

final): 

 

Saí do trabalho hoje às 18:00h 

Terminei a lição bem rápido 

 

Exemplo:__________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

2- Pontue usando o sinal de exclamação ( ! ) e crie um exemplo: 

          Que bom te encontrar novamente 

           Nossa Quanta chuva 

Exemplo:________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3- Pontue criando orações interrogativas ( ? ) e crie um exemplo: 

Qual seu maior sonho 

O que você não conseguiu realizar ainda 

Exemplo:________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4- Pontue usando a vírgula corretamente em cada caso: 

 

Enumeração: Arrumei a sala quarto cozinha banheiro e quintal. 

Lavou calça tênis meia camiseta bermuda e blusa. 

 



 

 

Aposto: Sônia a minha amiga virá nos visitar. 

            O mercado recém inaugurado tem preços ótimos. 

 

Vocativo: Pedro volte logo para casa! 

                Amanda preciso da sua resposta. 

 

 

             Leia o texto abaixo e responda às questões. 

 

                                             Terceira carta 

           Do assassinato de Galdino Jesus dos Santos - índio pataxó 

                           

   Cinco adolescentes mataram hoje, barbaramente, um índio pataxó, que dormia 

tranquilo, numa estação de ônibus, em Brasília. Disseram à polícia que estavam 

brincando. 

    Que coisa estranha. Brincar de matar. Tocaram fogo no corpo do índio como 

quem queima uma inutilidade. Um trapo imprestável. Para sua crueldade e seu 

gosto de morte, o índio não era um tu ou um ele. Era aquilo, aquela coisa ali. 

Uma espécie de sombra inferior no mundo. Inferior e incômoda, incômoda e 

ofensiva. 

   É possível que, na infância, esses malvados adolescentes tenham brincado, 

felizes e risonhos, de estrangular pintinhos, de atear fogo no rabo de gatos 

pachorrentos só para vê-los aos pulos e ouvir miados desesperados, e se 

tenham também divertido esmigalhando botões de rosa nos jardins públicos com 

a mesma desenvoltura com que rasgaram, com afiados canivetes, os tampos 

das mesas de sua escola. E isso tudo com a possível complacência quando não 

com o estímulo irresponsável de seus pais. 

    Que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar 

aqui, mergulhado no abismo de profunda perplexidade, espantado da 

perversidade intolerável desses moços desgentificando-se (deixando de ser 

gente), no ambiente em que decresceram em lugar de crescer. 

   Penso em suas casas, em sua classe social, em sua vizinhança, em sua 

escola. Penso, entre outras coisas mais, no testemunho que lhes deram de 

pensar e de como pensar. A posição de pobre, de mendigo, de negro, da mulher, 

do camponês, o operário, do índio neste pensar. (...) 



 

 

   Registro o todopoderosismo de suas liberdades, isentas de qualquer limite, 

liberdades virando licenciosidade, zombando de tudo e de todos. (...) As pessoas 

valendo pelo que ganham em dinheiro por mês. 

       Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela a sociedade 

tampouco muda. (...)  

   Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, 

explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher não estarei 

ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros... 

 

             Paulo Freire – Pedagogia da indignação; Cartas pedagógicas e outros 

escritos. Editora Unesp 1997  

    

                                         Interpretação de texto 

   

5- Qual o assunto principal do texto? Explique. 

 

 

6- Que tipo de educação e quais valores podem ter sido transmitido a 

esses jovens para apresentarem esse comportamento, de acordo com o 

texto? 

 

7- Quais práticas não ajudam os filhos a ser sérios, justos e amorosos da 

vida e dos outros, segundo o texto? 

 

 

                                   Produção de texto 

 

    Estamos vivendo uma pandemia (uma epidemia de doença infecciosa que se 

espalha entre a população localizada numa grande região geográfica como, por 

exemplo, um continente, ou mesmo o Planeta Terra), que está nos afetando de 

diferentes maneiras. 

         O depois virá. Como será? Estou pronto/pronta? Será que estamos 

prontos/prontas para o “novo normal”? 

    Diante desses questionamentos, produza uma narração em 1ª pessoa onde 

você escreverá sobre o que acha que será diferente, o que poderá ser 



 

 

melhorado, suas emoções, o que você acredita que continuará a fazer mesmo 

depois de passado esse período de quarentena. Qual o futuro que se apresenta 

para nós? 

   Seu texto deverá ter um título, dividido em pelo menos três parágrafos, 

apresentado com no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. 

 

                                                                                           Bom estudo! 
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•Elementos do conto (páginas 89 a 104); 

•Discurso direto, discurso indireto, discurso direto livre (páginas 105 a 108); 

• Interpretação de texto (páginas 89 a 104). 

 

                                          Revisão 

 

                                          Conto 

           O conto é uma narrativa ficcional, isto é, sem compromisso 

com fatos reais, mas apresenta uma sucessão de acontecimentos 

relatados por um narrador e vivenciados por poucos personagens. 

  Narrador é quem conta a história. Narrar é o mesmo que contar. 



 

 

         Personagens são os participantes, “atores’, seres fictícios, 

isto é, imaginados, inventados, que vivem o enredo, os 

acontecimentos dentro de uma história. 

 

                            Leitura e interpretação: 

 

 

                                 O primeiro beijo    

                                            Clarice Lispector 

            Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco 

iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor. Amor com 

o que vem junto: ciúme. 

           – Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico 

feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você nunca beijou 

uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples: 

          – Sim, já beijei antes uma mulher. 

           – Quem era ela? perguntou com dor. 



 

 

        Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. 

            O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos 

garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca 

bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos 

e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase 

pensar, e apenas sentir – era tão bom. A concentração no sentir era 

difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. 

            E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem 

alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa 

vida! como deixava a garganta seca. 

            E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que 

fez. Depois de reunida na boca ardente engolia-a lentamente, outra 

vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. Uma 

sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo 

todo. 

         A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio dia tornara-se 

quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca 

saliva que pacientemente juntava. 

E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento 

de deserto? Tentou por instantes mas logo sufocava. O jeito era mesmo 

esperar, esperar. Talvez minutos apenas, enquanto sua sede era de 

anos. Não sabia como e por que mas agora se sentia mais perto da 

água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da 

janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, 

espreitando, farejando. 

       O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da 

estrada, entre arbustos estava… o chafariz de onde brotava num filete 

a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede mas ele 

conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos. 

        De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao 

orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, 



 

 

escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando, e com esta 

encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir 

os olhos. 

           Abriu-os e viu bem junto de sua cara dois olhos de estátua 

fitando-o e viu que era a estátua de uma mulher e que era da boca da 

mulher que saía a água. Lembrou-se de que realmente ao primeiro 

gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. E 

soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher 

de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. 

              Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado: 

mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido 

germinador da vida… Olhou a estátua nua. 

            Ele a havia beijado. 

                Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou 

bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em 

brasa viva. Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o 

que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, 

sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso 

nunca lhe tinha acontecido. 

         Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, 

de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se 

transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com 

sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil. 

        Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte 

oculta nele a verdade. Que logo o encheu de susto e logo também de 

um orgulho antes jamais sentido: ele… 

         Ele se tornara homem.  

“Felicidade Clandestina” – Ed. Rocco – Rio de Janeiro, 1998 

 



 

 

                              Interpretação de texto 

1- Quais são os personagens desse conto? 

 

2- “Os dois mais murmuravam do que conversavam”. Por quê? 

Explique de acordo com o texto.  

 

3- O que causa tanta sede no personagem? O que podemos 

compreender como “sede de anos”? 

 

4- “...perguntou com dor”. Qual a razão da dor da garota? 

 

5- Pode-se de fato considerar que houve o primeiro beijo na 

situação vivida pelo personagem? Por quê? 

 

 

 

                                 Tipos de discurso 

 

         Nas histórias, além dos personagens conversarem entre si 

(discurso direto), também é comum haver momentos em que o 

narrador conta com suas próprias palavras o que o personagem 

disse (discurso indireto). Exemplo: 

• Discurso direto: 

         ꟷ Neste instante, aprendo as lições deste livro. – comentou o 

estudante. (Aqui é o personagem quem fala). 

• Discurso indireto:   

           O estudante comentou que naquele instante aprendia as 

lições daquele livro. (Aqui é o narrador quem fala o que foi dito pelo 

personagem). 

  • Discurso indireto livre é resultante da mistura dos discursos 

direto e indireto; permite que os acontecimentos sejam narrados em 



 

 

simultâneo, estando as falas dos personagens direta e integralmente 

inseridas dentro do discurso do narrador. 

Exemplo: 

      Carolina já não sabia o que fazer. Estava desesperada, com 

fome de mil anos. Que fome! Que faço? Mas parecia que uma luz 

existia... (Aqui o narrador fala o que acontece, apresenta a fala da 

personagem e como ela se sente). 

 

                                       Exercício 

6- Leia os exemplos abaixo e indique qual o tipo de discurso 

presente em cada um deles: 

 

a) O rapaz resmungou: 

ꟷ Não irei fazer essa tarefa hoje! 

( Discurso _______________________________) 

 

b) A mãe ordenou: 

ꟷ Filho, entre já para casa, agora! 

(Discurso _________________________________) 

c) O rapaz resmungou dizendo que não iria fazer a tarefa 

hoje. 

(Discurso _________________________________) 

 

d) A mãe ordenou que o filho entrasse já para casa. 

(Discurso _____________________________________) 

 

e) ”Fabiano orgulhava-se de ser um bicho. Um cabra. Cabra 

vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias; ele 

entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil o 

reduzira à condição natural: era um bicho, grunhia como 

um bicho, relacionava-se com a família como um bicho e 

era feliz assim”. 

(Discurso ______________________________________) 

 

       



 

 

                             Produção de texto 

   A Carta do leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, 

onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Geralmente segue um padrão, 

devendo constar alguns elementos estruturais: 

Data: (Exemplo: Santos, 04 de maio de 2020); 

Vocativo: Nome da revista, jornal (Exemplo: Caros Editores do Jornal A 

Tribuna); 

Introdução: pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e 

explorado pelo leitor. 

Desenvolvimento: apresentação das argumentações sobre sua ideia central. 

Conclusão: o leitor arremata suas ideias, e geralmente inclui sugestões para o 

assunto abordado. 

Despedida: representa as saudações finais (Aguardo retorno; 

Atenciosamente). 

Assinatura: o leitor assina seu nome (Rose Andrade de Souza). 

 

    Produza uma carta do leitor direcionada a algum governante (prefeito, 

governador ou presidente). Que ações, sugestões e ou reclamações você faria 

ou cobraria?   

   Seu texto deverá ser dividido em pelo menos 3 parágrafos, apresentado em no 

mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. 


