
 

 

 

Olá, estudante! 

Nesta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Portuguesa os conteúdos indicados no 
quadro abaixo. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo desses conteúdos. 
Relembrando que teremos 5 aulas e vamos tratar sobre: 
 

  

 

 

 

 

 

Aula 26  

 Certamente você já se divertiu muito lendo tiras (ou tirinhas) ou História em Quadrinhos da Turma da 

Mônica, do Menino Maluquinho, do gato Garfield, do Hagar, do Calvin E Haroldo e de tantos outros 

personagens. Pois bem, então vamos lembrar as principais características desses tipos de texto: 

 As tiras ou tirinhas são histórias em quadrinhos menores, nas quais há a presença de críticas sociais, 

sempre apresentadas de forma humorística. São publicadas regularmente nos seguintes meios de 

comunicação: revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. A tirinha é autoexplicativa, de fácil 

compreensão, e se vale muito da intertextualidade, ou seja, da remissão a outros textos famosos. Veja esse 

exemplo: 

 
 https://2.bp.blogspot.com/HvSo5P8A7kA/XAFKlhkPY9I/AAAAAAAAPRs/Kcu_j_WaraENo9OPlH5oa0ZKdjtyG87lACLcBGAs/s1600/
46638752_784407488568768_7381606819568812032_n.jpg 

 As HQ (Histórias em Quadrinhos) narram histórias através de desenhos e textos organizados em 
sequência, ou seja, utiliza-se de linguagem verbal e não verbal (texto e imagens na composição de histórias). A 
representação dos sentimentos dos personagens é feita por meio de símbolos de expressão (geralmente, 
balões, que variam de formato conforme a intenção do personagem). Há uso frequente de onomatopeias 
(reprodução escrita de sons, barulhos) e geralmente tem por objetivo maior o entretenimento como forma de 
divertir, causar o humor. 
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 Observe os quadrinhos abaixo, pois vamos utilizar esse texto nas atividades posteriores (estão também 
nas páginas 124 e 125 do seu livro didático, caso esteja de posse dele).  

  
 

  
 

 Você compreendeu esse texto? Fez relação dele com outra história? Fique calmo, lendo o fragmento de 
texto dramático abaixo você vai compreender melhor os quadrinhos: 

Julieta 
É só seu nome que é meu inimigo: 
Mas você é você, não é Montéquio! 
O que é Montéquio? Não é pé, nem mão, 
Nem braço, nem feição, nem parte alguma 
De homem algum. Oh, chame-se outra coisa! 
O que há num nome? O que chamamos rosa 
Teria o mesmo cheiro com outro nome; 
E assim Romeu, chamado de outra coisa, 
Continuaria sempre a ser perfeito, 
Com outro nome. Mude-o, Romeu, 
E em troca dele, que não é você, 
Fique comigo. 
 
Romeu 
Eu cobro essa jura! 
Se me chamar de amor, me rebatizo: 
E, de hoje em diante, eu não sou mais Romeu. 
 
 

Julieta 
Quem é que, assim, oculto pela noite, 
Descobre o meu segredo? 
 
Romeu 
Pelo nome, 
Não sei como dizer-lhe quem eu sou, 
Meu nome, cara santa, me traz ódio, 
Porque, para você, é de inimigo. 
 
Julieta 
Nem cem palavras eu sorvi ainda 
Dessa voz, mas já reconheço o som. 
Você não é Romeu, e um Montéquio? 
 
Romeu 
Nem um nem outro, se você não gosta. 
 
(Romeu e Julieta - William Shakespeare) 

 

 

 E então, lembrou da célebre história de amor de Romeu e Julieta, tragédia escrita pelo inglês William 

Shakespeare entre 1591 e 1595, sobre dois adolescentes cuja morte acaba unindo suas famílias, outrora 

inimiga? Essa história é tão famosa que já foi representada muitas vezes, principalmente no teatro e cinema. 

Veja dois casos, apresentados nessas sinopses de filmes: 



 

 

  
 

 Os dois textos acima são sinopses. Sinopse é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, 

científica etc. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original (um 

livro, filme ou evento), bem como fazer com que se interesse ou não pelo resto da obra; é uma espécie de 

chamariz! 

 Com base nos três últimos tipos de textos acima, todos remetendo à história de Romeu e Julieta, você 

vai resolver os exercícios referentes a esta aula, que vão focalizar a intertextualidade, ou seja, o diálogo que 

existe entre textos. Bom trabalho e até a próxima aula! 

 

Aula 27 

 Nesta aula vamos trabalhar com o Anúncio Publicitário, gênero textual usado para promover uma 

marca, produto, serviço ou ideia para um público definido (público-alvo) em um meio de comunicação. Com 

linguagem persuasiva, ele ajuda a convencer o consumidor a tomar uma ação, que pode ser comprar um 

produto ou contratar um serviço. Verifique isso nos anúncios publicitários abaixo:  

 

 

 
https://cdn4.ecycle.com.br/cache/images/materias/Atitude/2014-07/propagandas/modo-vida/50-650-2.jpg  

https://cdn4.ecycle.com.br/cache/images/materias/Atitude/2014-07/propagandas/modo-vida/50-650-2.jpg


 

 

 
https://www.douradosagora.com.br/media/images/1154/25730/521f0a6c63f93c509fe765748ab73ea7d282070f51bb5.png 

 
 

 
Fontes: https://portal.fiocruz.br/noticia/tabagismo-responde-por-seis-milhoes-de-mortes-por-ano-no-mundo e  https://amazonasatual.com.br/wp-

content/uploads/2017/05/cigarro.jpg 
 

 As três imagens acima se referem a campanhas publicitárias que objetivam sensibilizar os leitores para 

os riscos quanto ao uso do tabaco (cigarro e narguilé). Desse modo, podemos concluir que um anúncio 

publicitário mescla as linguagens verbal (frases de efeito) e não verbal (cores, imagens, fotografias), de forma 

simples e direta. Os textos que compõem um anúncio publicitário são relativamente curtos, porém 

persuasivos e atrativos. 

 Também faremos nesta aula uma breve revisão de Preposições (classe de palavras invariável que liga 

dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regente e o regido) e Locuções 

prepositivas (conjunto de duas ou mais palavras que atuam como uma preposição). 

 Exemplos de Preposições: a, em, entre, com, contra, de, desde, por, perante, etc. 
 Exemplos de Locuções prepositivas:  

  Em + a = Na  Em + esse = Nesse 
  Em + o = No  Em + essa = Nessa 
  De + o = Do  De + aquele = Daquele 
 

  

 Com base no estudo do gênero anúncio publicitário e da revisão de preposições, você vai resolver os 
exercícios propostos para essa aula. Bom trabalho! 

https://www.douradosagora.com.br/media/images/1154/25730/521f0a6c63f93c509fe765748ab73ea7d282070f51bb5.png
fontes:%20https://portal.fiocruz.br/noticia/tabagismo-responde-por-seis-milhoes-de-mortes-por-ano-no-mundo
https://amazonasatual.com.br/wp-content/uploads/2017/05/cigarro.jpg
https://amazonasatual.com.br/wp-content/uploads/2017/05/cigarro.jpg


 

 

Aula 28 
 

 Olá, estudante! Continuaremos lendo e analisando anúncios publicitários, gênero que estudamos na 

aula anterior. Mas agora vamos focalizar o uso dos Verbos Transitivos Diretos e Indiretos e dos Verbos de 

Ligação, está bem? Então, vamos a mais dois exemplos de anúncios publicitários: 

 

Previna-se! A vida é melhor com 
saúde e proteção! 

 
A vida é melhor sem a Dengue. 

 
Acabe com a água parada! 

 
Elimine criadouros do mosquito. 

 
https://www.saudades.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/10577/codNoticia/416441 

 

 
https://pt-static.z-dn.net/files/d38/86d37b0d6639384cfb7a44f4b914a85a.jpg  

 

 No primeiro texto, temos o verbo prevenir-se, que é reflexivo, pois o sujeito pratica e recebe a ação do 
verbo. Também é verbo transitivo indireto, pois quem se previne, se previne de algo. Veja: 
 Eu me previno. 
 Tu te prevines. 
 Eles se previne. 
 Nós nos prevenimos. 
 Vós vos prevenis. 
 Eles se previnem. 

 Já o verbo É (= Verbo ser) é um verbo de ligação, pois liga o sujeito ao seu predicativo.  Verbos de 
ligação: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Exemplos: 

 

  A vida é maravilhosa. 
  Se nos cuidarmos, ela permanecerá maravilhosa. 
 As pessoas andam descuidando! 

  

 Compreendeu a função desses dois tipos de verbos, muito utilizados em anúncios publicitários? Pois 

bem, os exercícios desta aula vão abordar esses verbos. Boa sorte!  

https://www.saudades.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/10577/codNoticia/416441
https://pt-static.z-dn.net/files/d38/86d37b0d6639384cfb7a44f4b914a85a.jpg


 

Aula 29 

 Olá, estudante! Você já ouviu podcasts? Se você ainda não está por dentro dessa nova forma de obter 

informações, saiba que Podcast é o método de distribuição de arquivos multimídia, como programas de áudio 

ou vídeo, pela Internet, para reprodução em dispositivos móveis e computadores pessoais. Esse recurso 

permite escutar direto do aplicativo do celular (o agregador de podcasts) ou baixar para ouvir offline. 

 Como um gênero oral, que fica registrado via gravação, os Podcasts: 

 Utilizam-se de elementos extralinguísticos, relacionados à fala: entonação, pausas, respeito aos 

turnos de fala. 

 A adequação vocabular deve ser realizada dependendo do tema a ser abordado em cada podcast 

(exemplos: filmes, literatura, história, tecnologia, política, saúde, esportes), bem como o público-alvo 

que se deseja atingir (exemplos: jovens, empresários, esportistas, pessoas interessadas em tratamentos 

estéticos, público em geral etc.). Também há espaço para a apresentação e uso das variações 

linguísticas! 

 Infelizmente, não há como reproduzir aqui exemplos de podcasts. Mas, caso você tenha computador ou 

telefone celular e acesso à internet, vamos sugerir alguns podcasts muito interessantes para você conferir: 
 

1 - Site de Podcasts Escriba Café 

Episódio: História da Aviação (duração 39’14’’), de Christian Gurtner 

Acesso: https://escribacafe.com/historia-da-aviacao-b6d779c289ad/ 
 

2 - Série de Podcasts “Inglês básico todos os dias”  
Episódio 144 - Fiz um churrasco ontem (duração 3’54’’) 
Acesso: https://podcasts.apple.com/us/podcast/fiz-um-churrasco-ontem-i-wish-ingl%C3%AAs-b%C3%A1sico-
todos-os-dias-144/id1029149499?i=1000474504867  
 

 Enfim, um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas com a vantagem de que não tem uma 

hora certa para ir ao ar, podemos ouvi-lo quando e onde quisermos! Se você ainda não conhece esse gênero, 

uma boa dica é conhece-lo e utilizá-lo como meio para ampliar seus conhecimentos e se divertir! Até a 

próxima! 

Aula 30 

 Olá, estudante! Você já leu, em sua trajetória escolar, muitos textos literários, mas certamente já teve 

dúvidas em relação ao tipo (ou gênero) de alguns que parecem muito próximos. Por exemplo: os textos 

narrativos como os apólogos, os contos e as crônicas. Ora cada um desses tem suas especificidades, e hoje 

vamos retomar as características da crônica! Veja: 

 Tema ou assunto vinculado ao cotidiano nos microssistemas. 
  Situações corriqueiras, narradas com criatividade. 
  Pode assumir diferentes tons: crônica reflexiva, humorística, lírica, filosófica, etc. 
  A linguagem geralmente é simples e coloquial.  
  Via de regra, as crônicas são divulgadas em blog, jornais e revistas impressos ou eletrônicos e em 
blogs. 

 
 Leia e a crônica a seguir e atente para as características citadas acima. Atente também porque os 
exercícios desta aula terão como base essa crônica de Fernando Sabino. Certamente você se emocionará 
muito! 
 

https://escribacafe.com/historia-da-aviacao-b6d779c289ad/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/fiz-um-churrasco-ontem-i-wish-ingl%C3%AAs-b%C3%A1sico-todos-os-dias-144/id1029149499?i=1000474504867
https://podcasts.apple.com/us/podcast/fiz-um-churrasco-ontem-i-wish-ingl%C3%AAs-b%C3%A1sico-todos-os-dias-144/id1029149499?i=1000474504867


 

A última crônica 
Fernando Sabino 

 
 A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade 
estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com 
êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas 
recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de 
ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de 
esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco 
a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta 
se repete na lembrança: “assim eu quereria o meu último poema”. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço 
então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. 
 Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao 
longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se 
acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido 
pobre, que se instalou também à mesa: mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de 
curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, 
célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. 
 Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o 
garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe 
limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, 
concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, 
a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado o garçom encaminha a ordem do freguês. O 
homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho – um bolo simples, amarelo-
escuro, apenas uma pequena fatia triangular. 
 A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à 
sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um 
discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de 
uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os 
observa além de mim. 
 São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto 
ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa 
o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito 
compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam, discretos: “Parabéns pra você, parabéns pra 
você…”. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com 
as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura – ajeita-lhe a fitinha no 
cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como 
a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se 
encontram, ele se perturba, constrangido – vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e 
enfim se abre num sorriso. 
 Assim eu quereria minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso. 
 

(Elenco de cronistas modernos. 21ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.) 

 

 E então, gostou da crônica? É importante que tenha ciência que um texto literário possui muitas 

nuances, muitas informações implícitas, portanto muitas leituras possíveis! Sendo assim, leia essa crônica ao 

menos mais uma vez, para melhor compreendê-la e apreciá-la.  

Bom trabalho na resolução dos exercícios referentes às aulas desta semana, e até a próxima! 



 

 
 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

Aula 26: 
 
01) A intertextualidade presente nessa aula se verifica: 

a) Entre o texto dramático, os quadrinhos e a sinopse, pois tratam do mesmo tema, 
porém se utilizam de diferentes gêneros discursivos. 

b) Apenas entre o texto dramático e os quadrinhos. 
c) Apenas entre a sinopse do filme e os quadrinhos. 
d) Há intertextualidade apenas entre o texto dramático e a sinopse, pois ambos tratam 

de Romeu e Julieta. 
 

2) De que forma é possível perceber a intertextualidade com a história de Romeu e Julieta no 
texto dramático de William Shakespeare e nos quadrinhos da Turma da Mônica? Cite os 
elementos que aproximam esses textos: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
Aula 27: 
 
1) De acordo com os elementos composicionais do anúncio publicitário, é possível afirmar que: 
(    ) Apresenta linguagem verbal e não-verbal, com intenção de vender algum produto ou de 
sensibilizar sobre alguma situação prejudicial ao ser humano. 
(   ) Apresenta linguagem verbal e não-verbal, com intencionalidade  apenas de vender um 
produto e lucrar com isso. 
 
01 – Relacione as colunas, indicando qual preposição da segunda coluna é adequada para 
completar o sentido do verbo indicado na primeira coluna: 
(a) Assistir (ver).   (     ) Preposição “com” para completar o sentido. 
(b) Gostar.    (     ) Preposição “em” para completar o sentido. 
(c) Morar.    (     ) Preposição “de” para completar o sentido. 
(d) Casar-se.     (     ) Preposição “a” para completar o sentido. 
 
 
Aula 28:  
 
1) Observe abaixo a conjugação do verbo prevenir-se, que é reflexivo (pois o sujeito pratica e 
recebe a ação do verbo). Também é verbo transitivo indireto, pois quem se previne, se previne 
de algo. 
 
Eu me previno. / Tu te prevines. / Eles se previne. / Nós nos prevenimos. / Vós vos prevenis. / 
Eles se previnem. 
 
Agora conjugue o verbo Testar, que também é reflexivo:      

Escola/Colégio: 

Disciplina: Língua Portuguesa Ano/Série: 7º 

Estudante: 



 

Eu _________________________ 
Tu _________________________ 
Ele _________________________ 
Nós ________________________ 
Vós ________________________ 
Eles ________________________ 
 
2) Utilizando os verbos de ligação (ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, 
virar, continuar, viver), produza três frases com o objetivo de fazer a prevenção à Dengue: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Aula 29: 
 
01 – Com relação às características de um Podcast, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Utiliza-se de elementos extralinguísticos. 
b) A linguagem oral utilizada apresenta entonação e pausas. 
c) Há adequação vocabular, de acordo com a temática e o público a quem se destina. 
d) O conhecimento de mundo abordado é diferente do dos interlocutores. 

 
02 – Ainda sobre os Podcasts, assinale a alternativa correta: 

a)  Podem ter diferentes conteúdos e ser direcionados para diversos públicos. 
b) Só podem abordar conhecimentos científicos. 
c) Não podem ultrapassar 10 minutos de duração. 
d) Não podem ser utilizados como recurso para complementação dos estudos.  

 
Aula 30: 
 
01 – Com relação às características de uma crônica, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Tema ou assunto vinculado ao cotidiano nos microssistemas.  
b) Situações corriqueiras, narradas com criatividade.  
c) Pode assumir diferentes tons: crônica reflexiva, humorística, lírica, filosófica, etc. 
d) A linguagem geralmente é formal e complexa. 

 
02 – Observe o seguinte fragmento extraído do texto “A última crônica” de Fernando Sabino, e 

marque um X na resposta correta: 
 
“Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de 
mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de 
gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço 
na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa: mal ousa 
balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres 
esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da 
sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome.” 
 
A frase em destaque revela que a voz do narrador está: 
(   ) Em primeira pessoa, pois ele é o observador e narrador dos fatos. 
(   ) Em terceira pessoa, pois ele apenas conta o que aconteceu com outros.  


