
 

 

 

 

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 

 Nesta aula vamos retomar um gênero muito divertido e gostoso de ler: as HQ (histórias em quadrinhos). 
HQ é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, 
normalmente na horizontal. 
Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e 
desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não-verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos 
nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para "dentro" da história contada. Para comunicar as falas 
das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também 
transmite intenções distintas. 

 
 

 Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. 
Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal; os balões com linhas tracejadas 
indicam que a personagem está sussurrando; os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam 
pensamentos; já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. 
 Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir 
os sons. Exemplo: “cabrum”, como o som de trovão; “tic-tac”, como o som dos ponteiros do relógio, entre 
outros. 
 O uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, também é bastante explorado sempre 
buscando a interação com o leitor.  

Fonte: https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/ 

 
 Também vamos retomar nesta aula um conteúdo gramatical importante: o adjunto adverbial. Para 
entender o que é adjunto adverbial, deve-se compreender que esse é um termo acessório da oração que se 
une ao verbo para precisar ou intensificar seu sentido. 
  

 Leia as frases a seguir:  (1) Pedro não trabalha hoje. / (2) Pedro não trabalha. 

AULA: 26 História em Quadrinhos / Adjunto adverbial 

AULA: 27 Notícia / Diferença entre fato e opinião 

AULA: 28 Notícia 

AULA: 29 Notícia / Pontuação 

AULA: 30 Entrevista Oral 
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 É possível notar que o termo em destaque em (1) especifica o sentido do verbo. No entanto, em (2), 

após a sua retirada, não houve prejuízo semântico no enunciado. Isso se deve ao fato de esse termo exercer 

uma função acessória, ou seja, ele é um termo acessório da oração. 

 Observe ainda que em (1) a palavra “hoje” possui um valor semântico que nos indica uma ideia de 

tempo. Isso porque esse termo é classificado como um adjunto adverbial e assemelha-se, portanto, aos 

advérbios, que normalmente constituem o núcleo desse termo acessório. 

 Assim, é chamado de adjunto adverbial o termo acessório da oração que possui valor adverbial e indica 

alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido dele, de um adjetivo ou de um 

advérbio. 

 Por possuir esse valor adverbial, o adjunto adverbial também apresenta classificações semânticas de 

acordo com a ideia que representa em relação ao termo com o qual se relaciona. 

 Vamos conferir a classificação do adjunto adverbial: 

a) Adjunto adverbial de causa: Elas tremiam de frio. / A casa ficou simples por causa do orçamento. 

 

b) Adjunto adverbial de companhia: Vivi com Pedro por dois anos. / Recebi a encomenda com um brinde. 

 

c) Adjunto adverbial de concessão: Apesar do orçamento, a festa foi maravilhosa. / Apesar de exausto, 

não conseguia dormir. 

d) Adjunto adverbial de dúvida: Talvez a gente planeje juntos a viagem. / O produto talvez venda muito. 

 

e) Adjunto adverbial de fim: Todos os funcionários esforçaram-se para o sucesso do projeto. / Volto daqui 

a meia hora para a reunião. 

 

f) Adjunto adverbial de instrumento:  Pintei a parede com o pincel. / Ela caiu com uma bolada no peito. 

 

g) Adjunto adverbial de intensidade: Temos nos esforçado muito. / Os dançarinos ensaiaram bastante. 

 

h) Adjunto adverbial de lugar: O espetáculo estreou em São Paulo. / A tinta respingou por toda parte. 

 

i) Adjunto adverbial de meio: Voltamos de carro para casa.  / A encomenda virá pelo correio. 

 

j) Adjunto adverbial de modo: A festa foi organizada cuidadosamente. / Esperavam tranquilamente para 

embarcar. 

 

k) Adjunto adverbial de negação: Não assisti ao filme todo. / Não há erros em sua redação. 

 

l) Adjunto adverbial de tempo: A encomenda chegará amanhã. / Ontem minha mãe escreveu-me. 

 

m) Adjunto adverbial de assunto: O livro falava sobre a Segunda Guerra. / Falávamos a respeito de futebol. 

 

n) Adjunto adverbial de condição: A aprovação não aconteceria sem dedicação. / Sem meu 

consentimento, você não viajará. 

 

o) Adjunto adverbial de afirmação: Sim, realmente irei viajar. / Todos comparecerão com certeza. 

 

p) Adjunto adverbial de conformidade: Realizou o projeto como combinado. / A reunião foi organizada 

conforme a orientação do diretor. 

q) Adjunto adverbial de interesse: A dançarina largou tudo pelo espetáculo. / João adiantou o serviço pela 
viagem. 

r) Adjunto adverbial de frequência: Sempre viajava para lá. / Havia aulas todos os dias. 

Atenção: Essas são algumas classificações dos adjuntos adverbiais. Há ainda várias outras que dependem da 

natureza semântica que expressam no enunciado. 



 

 

Aula 27 

 Você tem o costume de ler jornais (sejam eles impressos ou digitais)? E mais, acha importante ler jornal, 

por quê? 

 Nesta aula vamos ver que a leitura de jornais é importante para nos manter INFORMADOS dos 

acontecimentos que nos cercam. E que essas informações são obtidas através de um texto chamado NOTÍCIA 

DE JORNAL. 

 A notícia tem como objetivo relatar fatos recentes, verídicos e de interesse público. E pode ser 

veiculada de forma oral ou escrita.  

 Pode apresentar como estrutura padrão: Título; Olho; Lide ou lead (informações principais no primeiro 

parágrafo – o que, quem, onde, como, por que); Corpo (detalhamento dessas informações nos parágrafos 

seguintes).  

 Contém, em geral, texto mais impessoal e objetivo na 3ª pessoa, com frases curtas, termos de uso 

frequente, linguagem de acordo com a variedade urbana de prestígio. Além disso, lança mão de depoimentos, 

citações e dados para dar mais credibilidade aos fatos relatados e circula na esfera jornalística, em mídias 

impressas, radiofônicas, televisivas e digitais. 

 

 
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,nasa-detecta-derretimento-acelerado-de-gelo-da-antartida,1165698 

 Observe agora alguns pontos importantes aos quais temos que atentar ao analisarmos as notícias: 

• A fonte: é necessário saber quando e em qual jornal a notícia foi publicada.   

• O título da notícia (chamado de MANCHETE) é um chamamento para o leitor, o qual pode se 

interessar, ou não, pelo seu conteúdo. Deve ser curto e chamar a atenção para o fato informado, sem 

antecipar com precisão qual será o seu conteúdo. Deve trazer uma frase de impacto. 

 

 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,nasa-detecta-derretimento-acelerado-de-gelo-da-antartida,1165698


 

 

• O subtítulo é uma frase sem ponto-final, que aparece abaixo do título e serve para completar seu 

sentido ou dar outras informações. Usa letras menores que as do título e maiores que as do texto.  

 
• A imagem (é um recurso que pode ou não estar presente) é uma estratégia para chamar a atenção 

dos leitores e de registrar o fato em forma de imagem. 

• O assunto é o corpo da reportagem e apresenta um fato ocorrido em algum lugar e em uma data 

específica. 

• O lide define o primeiro parágrafo, que tem como função introduzir o leitor no texto e prender sua 

atenção. Para isso, fornece as informações principais a respeito da notícia. Explica o que aconteceu, com 

quem, como, quando, onde, por quê, e para quê. 

 

• O corpo é o desenvolvimento da notícia. No corpo são fornecidos detalhes ainda não introduzidos e 

informações complementares.  

• Na notícia, é importante também saber diferenciar fato de opinião. O fato é aquilo que realmente 

aconteceu e pode ser comprovado, ao passo que a opinião é o ponto de vista de alguém. 

 Após esse estudo sobre as notícias, realize os exercícios referentes a esta aula! E sempre que tiver 

contato com uma notícia, atente para as características desse gênero que aprendeu aqui! 

Aula 28 

 Nesta aula continuaremos nossa jornada de exploração do gênero notícia, ampliando o que vimos na 

aula anterior.  

 A Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo 

encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto de um texto informativo sobre um  



 

 

tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, 

meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. 

 Mas quais são mesmo as características mais relevantes da notícia? Veja: 

• Texto de cunho informativo; 
• Possui sequências descritivas e narrativas; 
•  Texto relativamente curto; 
•  É veiculada nos meios de comunicação; 
•  Linguagem formal, clara e objetiva; 
• Textos com títulos (principal e auxiliar); 
• Textos em terceira pessoa (impessoais); 
• Discurso indireto (geralmente, pois há possibilidade de reproduzir alguma fala relevante dos 
envolvidos no fato noticiado); 
• Fatos reais, atuais e cotidianos. 

 
 Mas, afinal, qual é a diferença entre notícia e reportagem? A diferenciação entre esses doit gêneros 
jornalísticos pode nos auxiliar a compreender melhor cada um deles: 
 O que é notícia? 
 A notícia é um fato considerado, por um determinado grupo de pessoas, relevante para o conhecimento 
geral da sociedade. Por isso, merecem publicação. 
 O que é reportagem? 
 Uma reportagem é um fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta com 
diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretações dos dados e 
acontecimentos. 
 
 Vamos agora à leitura! Preste muita atenção nesta notícia, pois você vai responder as atividades 

relacionadas a esta aula com base nela! 

NOVA DROGA 
Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele 
 

Para a circulação do remédio, ainda falta a definição do valor do remédio, processo que dura 
aproximadamente três meses.  
          A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (4), a 
droga Opdivo, da farmacêutica Brisol, o primeiro remédio para tratar dois tipos de câncer: o de 
pulmão e o melanoma (de pele). 
          Os imunoterápicos são medicamentos que agem ativando o sistema imunológico para 
combater a doença. Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente a 
sobrevida e tem poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias. 
          A provação do Opdivo é importante porque, entre os cânceres, o de pulmão é o que mais 
mata no mundo. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), surgirão 28.220 
casos da doença no Brasil em 2016. 
          Para a circulação do medicamento falta apenas definir o preço, que é determinado pela 
Anvisa e deve demorar cerca de três meses. 
          Nos EUA, cada aplicação custa cerca de US$ 15 mil (R$ 55 mil). No Brasil, esse custo 
costuma decair em aproximadamente 40%.  

Disponível em: <http://www.otempo.com.br>.  

 

 



 

 

Aula 29 

 

Nesta aula vamos aplicar o conhecimento que obtivemos nas duas últimas aulas para produzir uma notícia! 

Para essa produção, vamos partir de um texto literário. Um poema de Carlos Drummond de Andrade: 

 

Poema do Jornal 

 

O fato ainda não acabou de acontecer 
e já a mão nervosa do repórter 
o transforma em notícia. 
O marido está matando a mulher. 
A mulher ensanguentada grita. 
Ladrões arrombam o cofre.                         
A polícia dissolve o meeting.                        
A pena escreve.                                            
Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. 

 

Vocabulário: 
meeting = reunião 
linotipo = máquina de impressão de jornais 
 

A proposta é a seguinte: O poema cita como um dos crimes o arrombamento de um cofre. A partir desse fato, 
você entrará em campo com sua imaginação: 

 Quem poderiam ser as pessoas envolvidas?  

 O que haveria no cofre?  

 Onde e quando o fato ocorreu?  

 O que acontecerá com os ladrões?  
Escreva uma notícia sobre esse crime, dando todas as informações necessárias! 
Após escrever sua primeira versão, é importante verificar se você seguiu todos os passos e contemplou todos 
os elementos que a notícia possui. Para tanto, vai utilizar a grade de avaliação abaixo, que apresenta critérios 
de avaliação da notícia: 

GRADE DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO GÊNERO NOTÍCIA Está OK Precisa melhorar 

1. O título (manchete) é chamativo, com verbo no presente, e dá destaque 
a um fato importante que faz parte da notícia? 

  

2. O olho (ou subtítulo) auxilia no processo de completar ou 
complementar o sentido do título?  

  

2. Traz um lead no primeiro parágrafo, sintetizando as informações e 
despertando o leitor para a leitura? 

  

3. Dá conta de informar quem, o que, quando, onde, como, por que e por 
isso e em ordem de importância? 

  

4. O relato dos fatos é feito em 3ª pessoa, de modo neutro, impessoal e 
imparcial? 

  

5. O leitor tem visão clara acerca dos indivíduos e/ou da situação citados 
na matéria? 

  

6.  Não traz explicitamente a opinião de quem escreveu, nem dá 
tratamento sensacionalista ao fato? 

  

7. Traz dados precisos e/ou falas dos envolvidos para elucidar os fatos, 
utilizando aspas quando necessário? 

  

8. A linguagem é clara, objetiva, utilizando a norma urbana de prestígio?   

9. Usa letra maiúscula, observa ortografia, acentuação e pontuação?   

Depois de revisar sua produção, passe o texto a limpo no espaço destinado a isso na sua lista de exercícios!  



 

 
 

Aula 30 

 Você já assistiu ou ouviu uma entrevista? Certamente que sim! Pois é esse gênero que vamos explorar 

nesta aula! 

 A Entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa veiculado, sobretudo, pelos 

meios de comunicação: jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. 

 Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida: a entrevista jornalística, entrevista 

de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos 

jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. 

 Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o 

entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado (ou entrevistados), que responde às 

perguntas. 

Uma entrevista precisa ter: 
- Título; 
- Nome do entrevistado; 
- Foto do entrevistado; 
- Apresentação do entrevistado; 
- Nome do entrevistador; 
- Frases em destaque do entrevistado; 
- Texto formatado por turnos de fala do entrevistador e do entrevistado. 

 Para melhor compreensão do que estamos falando, nada melhor do que ler um trecho de uma 

entrevista, não é mesmo? Então vamos lá! 

Entrevista com Ziraldo 

Entrevistadora: MARINA VIDIGAL 

Em entrevista à CRESCER, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma 
passagem emocionante que passou com 'O Menino Maluquinho' 

Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto. Mais 
velho entre sete irmãos, o menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e 
salas de aula, tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista.  

(...)lançou mais de 150 títulos para crianças, incluindo O Menino Maluquinho, considerado um 
dos maiores fenômenos editoriais da literatura (...) 

 

CRESCER: Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? 

Ziraldo: Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas  

http://editora.globo.com/especiais/crescer_cuca_bacana/livro.asp?cod=459


 

 
 

lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança imaginava que na vida 
adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, 
conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho 
passasse a ser narrativo, revelando-se em  quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens  
sempre me encantaram. 

CRESCER: (...) Na sua opinião, o que torna O Menino Maluquinho tão fascinante? 

Ziraldo: Quando lancei O Menino Maluquinho, eu não tinha a menor ideia de que o livro teria 
tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o 
Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. As 
crianças leem a história e se identificam com o personagem, sentindo algo como: “Opa, isso é 
comigo!”, “Eu sei o que ele está sentindo”, “É isso que eu sinto!” (...) 

CRESCER: Foi por essas e outras que, ao longo da vida, você foi dedicando cada vez mais tempo 
para a literatura infantil? 

Ziraldo: Sem dúvida! De tudo o que fiz na vida, o que me deu a melhor resposta foram os livros 
infantis. Já visitei escolas do Brasil inteiro por conta dos meus livros. Não há estado para o qual 
eu não tenha ido. Interior de Pernambuco, de Porto Alegre, de Minas Gerais... Onde quer que eu 
vá, milhares de pessoas se reúnem para me ver, contar algo, pedir autógrafo...Chego nas escolas 
e as crianças vêm correndo me abraçar, falar comigo... Tudo isso é muito recompensador. Fico 
impossível! (risos) 

Adaptado: https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-
Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html. Acesos em 09/05/2020. 

 
 

Gostou de saber um pouco mais sobre o Ziraldo lendo essa entrevista? 
Então agora, vamos às atividades! 

Ótimo trabalho e até a próxima semana! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html
https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html


 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

Aula 26: 

1. Coloque V para verdadeiro e F para falso: 

a) Para produzir um som na história em quadrinhos utilizamos uma figura de linguagem chamada 
onomatopeia. (    ) 

b) O balão é um recurso utilizado para indicar a fala do narrador. (    ) 
c) Podemos usar a linguagem verbal e não verbal na HQ. (    ) 
d) Por meio da linguagem não verbal o narrador pode caracterizar os personagens. (     ) 

2. Assinale a resposta correta: Os balões reproduzem o discurso: 
(   ) Direto                       (   ) Indireto 

 

3. Nesses quadrinhos há um adjunto adverbial de intensidade e um de afirmação, os quais são: 
(    ) muita – com certeza 
(    ) meu – não 
(    ) pro – com   
 

Aula 27: 
1. Qual o objetivo principal do gênero textual notícia?  
(    )  Informar o leitor sobre um acontecimento. 
(    )  Narrar um fato fictício. 

2. A notícia é encontrada geralmente em que suportes? 
(      ) A notícia é encontrada nos livros, enciclopédias e dicionários. 
(      ) A notícia como texto jornalístico utiliza os principais meios de comunicação para informar os 
leitores: jornais, revistas, rádio, televisão, internet. 

Aula 28: 
Com base na leitura da notícia “NOVA DROGA - Anvisa aprova medicamento contra o câncer de 
pulmão e de pele”, que você leu na aula 28, responda: 
1 – O objetivo do texto é: 
a) persuadir 
b) alertar 
c) informar 
d) divulgar 
 

2 – Assinale a alternativa em que o termo sublinhado por ser substituído pelo termo entre colchetes, 
sem interferência de sentido: 

Escola/Colégio: 

Disciplina: Língua Portuguesa Ano/Série: 8º 

Estudante: 



 

 
 
a) “... que é determinado pela Anvisa ...”.  [sugerido] 
b) “... esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida ...”. [substancialmente] 
c) “... tem poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias.” [em consonância] 
d)  “Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca)...”. [dados] 
 

3 – Leia o lead de uma notícia abaixo e depois identifique os elementos que compõem essa parte de 

toda notícia: 

“Um homem fantasiado de Batman conseguiu ontem driblar a segurança do Palácio de Buckingham, 

residência da família real britânica em Londres, e pendurar uma faixa em uma de suas sacadas frontais, 

em protesto contra restrições judiciais ao direito de pais divorciados de verem seus filhos.” (...) 

Quem? ______________________________________________________________________________ 

Quando? _____________________________________________________________________________ 

Como? _______________________________________________________________________________ 

O quê? _______________________________________________________________________________ 

Por quê? _____________________________________________________________________________ 
 

Aula 29: 
Nas linhas abaixo, você irá passar a limpo a notícia que produziu a partir da leitura do “Poema de 
jornal”, de Carlos Drummond de Andrade. O poema cita como um dos crimes o arrombamento de um 
cofre e, a partir desse fato, você deveria ter produzido uma notícia contemplando: 

 Quem poderiam ser as pessoas envolvidas?  

 O que haveria no cofre?  

 Onde e quando o fato ocorreu?  

 O que acontecerá com os ladrões?  
Você também foi orientado a usar uma grade de critérios de avaliação para o gênero notícia, a fim de 
aprimorar sua produção. Feita a revisão, passe a limpo abaixo seu texto: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Aula 30: 

A partir da leitura realizada na aula 30 da “Entrevista com Ziraldo”, feita pela entrevistadora Marina 

Vidigal, responda: 

1) Como é feita a marcação dos turnos de fala nessa entrevista? Ou seja, como sabemos quando é 

a voz do entrevistado e a voz do entrevistador?  

_____________________________________________________________________________________ 

2) Quem define o tema e as perguntas da entrevista?  

_____________________________________________________________________________________ 

3) Das três perguntas realizadas pelo entrevistador, quais você acha que foram planejadas e qual 

foi improvisada?  Como você identifica essa diferença?     

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


