
 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Portuguesa sobre três gêneros 

textuais específicos: o Relato de experimento científico; o Editorial e o Texto dramático. Para 

ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que 

teremos 04 aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 

Relato de experimento científico 

Vamos para um resumo das aulas da semana, então. Você sabe o que é um relato? E um relato de 

experimento científico? As experiências científicas são publicadas por meio de relatos para serem validadas ou 

até mesmo contestadas. A função de um relato de experimento científico, então, é divulgar as informações 

obtidas durante uma pesquisa. 

Durante sua vida acadêmica, em qualquer área em que atue, você fará experimentos científicos, pois 

em todas as áreas de conhecimento quem produz pesquisa é um cientista. Dizendo de outro modo, quem faz 

ciência, seja ciência humana ou exata, é um cientista.  

Médicos, sociólogos, químicos, professores, linguistas, todos que passam por cursos superiores 

produzem ciências e repassam à sociedade as informações de suas pesquisas por meio de publicações de 

relatos e outros textos.  

Um relato desta natureza tem a função comunicativa de apresentar as etapas de um experimento, os 

dados obtidos e as conclusões. Além disso, ele detalha a sequência de procedimentos que constituíram a 

experiência, como os materiais utilizados, o manuseio adequado de cada um deles e a descrição detalhada de 

cada etapa. 

Também é importante destacar que o relato de um experimento científico deve ter uma linguagem 

clara e objetiva. Para isso, frases curtas, impessoalidade usando um narrador em 3ª pessoa, são elementos 

fundamentais para que o seu texto alcance os objetivos desse gênero textual. 

E qual deve ser a estrutura de um relato de experimento? Vamos apresentar cada uma das seções 

desse gênero tão importante. Veja: 1. Introdução; 2. Objetivo; 3. Materiais; 4. Método; 5. Resultado; 6. 

Conclusão. 

Agora, vamos ler um relato de experimento científico bem simplificado: 
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Introdução 

Muitas pessoas desconhecem o processo de formação da chuva na natureza. 
Objetivo 

Criar uma simulação das condições que formam a chuva. 
Materiais 
1 pote transparente com água quente; 
1 prato; 
Gelo. 
Método 

Com o prato, cobriu-se o pote com água quente e esperou-se alguns segundos. Depois, colocou-se os 
cubos de gelo em cima do prato. 
Resultados 

Apareceram pequenas gotas dentro do pote. Criou-se uma chuva artificial.  
Conclusão 

Em contato com a superfície fria, o vapor se condensa e formam-se gotas de água na superfície do 
copo. É o que acontece quando a água evapora com o calor: o vapor sobe e encontra o ar frio, se condensa e 
cai como chuva. 

 

Agora que você aprendeu sobre o relato, não deixe de fazer os exercícios para fixar seu conhecimento. 

 

Editorial (Carta ao leitor) 

Um outro gênero textual que vamos aprender é o Editorial. Será que você já leu um editorial? Sabe 

como é esse tipo de texto? Onde ele circula? Qual o seu público?  

Para responder a essas e outras perguntas, vamos estudar quais são as condições de produção de um 

editorial, suas características e circulação.  

O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. 

Diferente dos outros textos que compõem um jornal, de caráter informativo, os editoriais são textos 

opinativos. 

Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não 

recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação (revista, jornal, 

rádio, etc.). Também podemos encontrar os editoriais intitulados como “Carta ao Leitor” ou “Carta do Editor”. 

Além disso, o editorial apresenta uma estrutura de texto dissertativo-argumentativo: Introdução - 

exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura; Desenvolvimento - momento em que a 

argumentação do escritor será a principal ferramenta; Conclusão - finalização do texto com a opinião do autor 

ou da equipe. 

Aproveitaremos este tipo de texto para aprender um pouco sobre as orações subordinadas. 

Relembrando: oração subordinada é aquela que tem dependência de outra oração para completar o sentido. 

No caso de oração subordinada substantiva, ela exerce a função de um substantivo na oração. Duas dessas 

funções são: a de objeto direto e a de objeto indireto. 



 

 

 

Veja: No período “O Ministério da Saúde disse, acertadamente, que cada um deve saber a sua parte.” 

Temos o verbo dizer, que é um verbo transitivo direto, tendo, portanto, um objeto direto. 

O Ministério da Saúde disse alguma coisa. 

O termo “alguma coisa”, que é o objeto direto do verbo dizer, é substituído por uma oração “que cada 

um deve saber a sua parte.” Então, temos uma Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

O mesmo acontece com a função de objeto indireto. Observe: 

Na oração: “Muitos cientistas gostariam de que todos seguissem os conselhos sanitaristas.”, temos: 

“Muitos cientistas gostariam de alguma coisa.” Ou seja, o objeto do verbo gostar é um objeto indireto, pois é 

obrigatório o uso de preposição (de). Então, em “de que todos seguissem os conselhos sanitaristas.” temos 

uma Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 

É oração por ter verbo. É subordinada por ter uma relação de dependência. É substantiva por 

substituir um substantivo (alguma coisa). É objetiva direta ou indireta por exercer essa função sintática no 

período.  

Para compreender melhor a explicação, não deixe de fazer os exercícios. Só assim seu conhecimento 

será aprofundado. 

 

Editorial (Carta ao leitor) 

Como você viu, o editorial é um texto de opinião que circula no meio jornalístico. Você se lembra que 

há uma estrutura específica para o texto editorial? Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa estrutura do 

texto. 

Relembrando: o texto editorial deve apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma 

conclusão. Certo? Mas o que escrever em cada uma dessas partes? 

A introdução apresenta um contexto inicial para abordar o tema; o desenvolvimento: apresenta 

opiniões, dados e exemplos para destacar a posição do meio de comunicação (jornal, revista, etc.); por fim, a 

conclusão estimula o senso crítico de leitor, fazendo-o pensar no assunto. 

Além disso, o editorial tem um caráter objetivo e subjetivo; uma linguagem simples e clara;  são textos 

argumentativos; com temas da atualidade e com textos relativamente curtos. 

Também começamos a estudar as orações subordinadas substantivas. Lembra? Vimos a oração 

subordinada substantiva objetiva direta e indireta. Agora vamos ver também a oração subordinada substantiva 

subjetiva e a predicativa.  

Veja a oração: “Foi anunciado que a OMS declarou a COVID-19 uma pandemia.” Ou seja, algum fato foi 

anunciado. Este fato está exercendo a função de sujeito, portanto, a oração “[...] que a OMS declarou a COVID-

19 uma pandemia.” está na mesma função. Quando isso acontece, temos uma Oração Subordinada  



 

 

 

Substantiva Subjetiva. Dizendo de outro modo, a oração subordinada substantiva subjetiva é a oração que 

exerce a função de sujeito. 

Já a oração subordinada subjetiva predicativa é aquela que exerce a função de predicativo do sujeito. 

Você se lembra dessa aula em séries anteriores? O predicativo do sujeito é aquele que qualifica um sujeito e 

sempre está junto a um verbo de ligação.  

Relembrando: os principais verbos de ligação são sete. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar 

e andar. 

Vamos observar o seguinte período: “Um dos grandes desafios é que a população não entre em 

pânico.” Um dos grandes desafios é alguma coisa. Ou seja, temos um verbo de ligação (é, do verbo ser) e uma 

qualificação do sujeito. Portanto, temos uma Oração Subordinada Substantiva Predicativa.  

As orações que exercem função de SUJEITO recebem o nome de SUBJETIVAS. As orações que exercem 

função de PREDICATIVO DO SUJEITO recebem o nome de PREDICATIVAS. 

 

Texto dramático 

Você sabe o que é um texto dramático? A palavra “dramático” vem do grego “drama” e significa 

“ação”. Ou seja, o texto dramático é um texto para uma ação. Quem faz a ação é o ator, portanto, temos um 

texto para ir para o palco, para uma peça de teatro. O texto dramático é um texto teatral. São aqueles 

produzidos para serem representados (encenados) e podem ser escritos em poesia ou prosa. Apresentam 

diálogos, enredo, tempo, espaço e, normalmente, são divididos em atos e/ou cenas. 

Além dos diálogos entre as personagens, algumas observações no corpo do texto para indicar gestos, 

emoções ou movimentos dos atores, o espaço, a passagem do tempo, os sons, etc. Este importante elemento 

textual é chamado de rubrica. 

Os textos dramáticos podem ser divididos em comédia, tragédia ou tragicomédia. A comédia 

apresenta situações cômicas e peripécias para o desenvolvimento da peça. Já a tragédia é um texto com maior 

tensão e o texto tragicômico mistura as duas formas. Além disso, há também o auto e a farsa. No auto temos 

um texto dramático em forma de versos que pode ter caráter religioso ou moralizante e na farsa temos um 

texto curto, de geralmente um ato apenas, e mais caricatural. 

Veja um trecho de um texto dramático bastante conhecido: 

 
O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna 
 
(Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de padre João, querem convencê-lo a benzer o cachorro 

de sua patroa, a mulher do padeiro.) 
CHICÓ: Padre João! 
JOÃO GRILO: Padre João! Padre João! 



 

 
 
 
PADRE: (aparecendo na frente da igreja) Que há? Que gritaria é essa? 
CHICÓ: Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro 

para o senhor benzer. 
PADRE: Para eu benzer? 
CHICÓ: Sim. 
PADRE: (com desprezo) Um cachorro? 
CHICÓ: Sim. 
PADRE: Que maluquice! Que besteira! 
JOÃO GRILO: Cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. 
PADRE: Não benzo de jeito nenhum. [...] 
PADRE: E o dono do cachorro de quem vocês estão falando é Antônio Morais? 
JOÃO GRILO: É. Eu não queria falar, com medo de que o senhor se zangasse. 
PADRE: (desfazendo-se em risos) Zangar nada, João! Falei por falar, mas também vocês não tinham 

dito de quem era o cachorro! 
JOÃO GRILO: Quer dizer que benze, não é? 
PADRE: Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus. 
[...] 
 
 

Agora que você já sabe o que é um texto dramático, não deixe de fazer os exercícios referentes às 

aulas analisando alguns textos dos gêneros aprendidos aqui. 

Bons estudos e até a próxima semana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS SEMANA 6 

1. Para que serve um relato de experimento científico? 

a) Para apresentar etapas de um experimento. 
b) Para relatar problemas com a ciência. 
c) Para narrar fatos científicos. 
d) Para contar uma ficção científica. 
 
2. Fazem parte de um relato de experimento científico: 

a) Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. 
b) Introdução, Capítulos e Encerramento. 
c) Objetivos, Método e Resultados. 
d) Objetivos, Metas e Conquistas. 
 
Leia o texto a seguir atentamente e responda às questões. 

Somos todos responsáveis 

População depende do comprometimento de cada um com posturas conhecidas que 

levam à contenção da epidemia 

A epidemia mundial de coronavírus lembra pestes na Idade Média, pandemias 

também de doenças respiratórias como a Gripe Espanhola, em 1917/18, e a Sars, mais 

recente, há 17 anos.  

Mas nunca houve nada igual, pela velocidade com que o vírus se espalha pelo 

planeta, representando grave perigo para as populações. [...] 

O Brasil, um dos dez maiores PIBs do mundo, sofrerá danos severos. Pelo 

tamanho da crise que se aproxima e devido às características da epidemia, a questão 

não é só do governo, do Congresso, dos poderes republicanos. É de responsabilidade 

de todos. [...] 

O Ministério da Saúde disse, acertadamente, que cada um deve saber a sua 

parte. É essencial se recolher, para evitar a retransmissão de um vírus veloz. [...] 

Somos todos responsáveis. O Globo, Rio de Janeiro, 23 mar. 2020.  

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/editorial-somos-todos-responsaveis-24321827>. Acesso 
em: 13 mai. 2020. (adaptado) 

 

3. Qual o posicionamento do jornal sobre como agir com a situação de pandemia no 

país? 

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

Escola/Colégio: 

Disciplina: L. Portuguesa Série:  

Estudante: 



 

 
 
4. Localize os verbos, separe as orações e classifique-as como Objetivas diretas ou 
Objetivas indiretas: 
a) A velocidade de transmissão do vírus representa que corremos sérios riscos.  
 _______________________________________________________________________________  
 
b) A superação dos problemas depende de que todos se mobilizem. 
 _______________________________________________________________________________  
 
c) A OMS disse que os países mais pobres sofrerão mais. 
 _______________________________________________________________________________  
 
5. Localize os verbos, separe as orações e classifique-as como Subjetivas ou 
Predicativas: 
a) O anúncio da OMS será que os países se adaptarão à nova realidade. 
 _______________________________________________________________________________  
 
b) É necessário que se faça a correta higienização das mãos. 
 _______________________________________________________________________________  
 
c) É imprescindível que a população tome as medidas de prevenção. 
 _______________________________________________________________________________  
 
d) O risco maior é que os sistemas de saúde entrem em colapso. 
 _______________________________________________________________________________  
 
6. Os editoriais se aproximam do gênero 
a) notícia. 
b) reportagem. 
c) artigo de opinião. 
d) redação escolar. 
 
7. Qual dos elementos a seguir constitui-se como essencial na construção de um 
texto teatral? 
a) Cenário. 
b) Música. 
c) Diálogos. 
d) Figurino. 
 
8. Como se chamam as indicações diversas dentro de um texto teatral? 
a) Observações. 
b) Rubricas. 
c) Considerações. 
d) Informações. 


