
 

 

 

Olá,estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua portuguesa sobre diversos gêneros 

textuais e algumas das suas principais características. Para ajudar em seus estudos, você está 

recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos 05 aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 

 

 

AULA 26  
 

 Em nossa aula passada, de número 25, começamos a estudar o gênero carta do leitor, 
realizamos leituras e análises. Nessa aula vamos continuar trabalhando com esse gênero 
textual, mas o nosso foco será nos aspectos linguísticos que compõem esses textos. 
 

Vamos lá? 
 

 Já aprendemos, na aula passada, que os nossos posicionamentos diante de um texto 
jornalístico podem gerar uma carta do leitor, certo? Agora eu te pergunto: “E se você fosse 
escrever como faria isso? Ou seja, quais as marcas linguísticas que seriam necessárias?” 
  Veja, para escrever uma carta do leitor é preciso observar e considerar alguns 
aspectos: 

 Qual pessoa de discurso é mais apropriada? 
 Como tratar o interlocutor deste tipo de carta? 
 Que tipo de despedida usar? 
 

Para entendermos melhor, vamos ler uma carta do leitor: 
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Maringá, 17 de novembro de 2009. 
 
Ao Sr. Editor da  Revista Biomédica Veterinária, 

 Escrevo para sugerir uma interessante e oportuna matéria sobre o 
transplante de órgãos em animais domésticos e os benefícios que esses estudos 
científicos podem trazer para esses animais e, possivelmente, à humanidade.  
 Essa pesquisa, desenvolvida em muitos centros veterinários do país, pode 

significar um grande avanço na prevenção e na cura de muitas doenças que 

acometem os nossos animaizinhos, como câncer, por exemplo. 

 



 

 
 

Quem não gostaria de discutir a importância de um projeto como esse para o 
prolongamento da vida animal e, consequentemente, a estabilidade emocional de seus 
donos? Certamente, esse tema é de interesse de seus leitores, assim como eu. O 
senhor poderia, inclusive, publicar entrevistas com renomados cientistas que 
pesquisam sobre esse tipo de transplante, também, com veterinários que realizam os 
procedimentos cirúrgicos e os donos desses animais, colhendo informações preciosas 
para nós, os leitores. 
  
 Espero que minha sugestão seja acatada e que, em breve, a pesquisa sobre 
transplante de órgãos em animais domésticos seja abordada por essa revista. 
 
Cordialmente, 
Mauro Silva 

 
Fonte: Texto produzido para material didático em sala de aula 

 

Agora, vamos analisar juntos! 
 

 A carta do leitor começa com a data e logo em seguida vem o vocativo. Você se lembra 
o que é isso?  
                   Vocativo: diz-se de ou forma linguística para chamamento ou interpelação ao 
interlocutor no discurso direto e não possui relação sintática com outro termo da oração. 
 Achou difícil? Veja essa explicação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Outro aspecto que predominantemente compõe a linguagem da carta do leitor é o uso 
da 1º pessoa do singular, isso indica a subjetividade, ou seja, a carta do leitor é um texto que 
apresenta o ponto de vista de quem está  escrevendo. 
 Outro aspecto que devemos considerar é o uso dos pronomes de tratamento porque 
eles demonstram, na carta, o grau de intimidade entre o destinatário e o leitor.  
 Veja:  

 
 
 
 
 
 
 

 
E então, gostou da nossa aula?  

 
Para reforçar o que estudamos, vamos fazer algumas atividades que estão na 

lista de exercícios. 

Vocativo são as palavras que utilizamos para “chamar” alguém. E nessa 

carta do leitor, qual o vocativo? 

 

Muito bem!!!! O vocativo é o Sr. Editor da  Revista Biomédica Veterinária 

porque estamos “chamando” ele, pois será a pessoa para quem iremos 

escrever.  

Lembre-se dessa dica: use vírgula após o vocativo. 

E nessa carta, qual o pronome de tratamento utilizado?  
 

Muito bem!!! Sr. que é a abreviação de “Senhor”. 
 

Chamar alguém de Senhor(a) implica respeito, enquanto que em uma carta 
mais pessoal poderíamos usar o pronome “você”, por exemplo.  



 

 
 

AULA 27 
 
 Nessa aula vamos estudar um gênero textual muito comum em nosso dia a dia: o cartaz 
de campanha.  

Vamos lá? 
 

 Geralmente, os cartazes são fixados em postes, muros e paredes de certos ambientes, 
e a sua finalidade é informar sobre um determinado evento, alertar a  população sobre 
algo, instruir ou tentar convencer  a adquirir certo produto etc. São utilizados de acordo com 
várias situações distintas, como por exemplo, uma campanha publicitária contra prevenção de 
doenças, combate aos problemas sociais, preservação do meio ambiente, campanhas em 
prol da solidariedade, incentivo à doação de órgãos e outros.  
 Como características desse gênero textual se destacam, principalmente, os verbos 
usados de forma imperativa porque dão conselho ou aviso; textos com frases curtas e simples 
e o uso da criatividade aliando a linguagem verbal à não-verbal. 
 Observe esse texto que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou como forma 
de combate ao racismo em eventos esportivos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora, vamos analisar juntos!!! 
 

 O que você  vê na imagem? Que relação há entre a imagem, cores e o slogan? Pense 
um pouco... 
 Esse é um exemplo do gênero cartaz, nele podemos evidenciar o uso de pouco texto, o 
destaque para as cores e as imagens e o objetivo de se fazer uma campanha. Podemos dizer 
que o símbolo da CBF em duas cores que se misturam com o slogan “Somos iguais” e a 
mudança de cores do brasão ressignificam para a ideia de não racismo.  
 

Agora, para reforçar o que estudamos você pode fazer as atividades propostas na lista de 
exercícios dessa aula. 

 
AULA 28 

 

 Nessa aula vamos estudar um gênero textual que tenho certeza que você já leu várias 
vezes e provavelmente goste muito: as tirinhas. 

 
Vamos lá? 

 

 As tirinhas pertencem a um supergênero chamado quadrinhos que agrega outros 
gêneros como, por exemplo, os cartuns, as charges e as tiras cômicas. Suas principais 
características é que são formadas por textos curtos, configurados no formato retangular,  

 

Disponível em: www.cbf.com.br. Acesso em 10/05/2020 

 
 

 

http://www.cbf.com.br/


 

 
 
vertical ou horizontal, com um ou mais quadrinhos, além de diálogos curtos, recursos icônico-
verbais  próprios (como balões, onomatopeias, metáforas visuais, figuras cinéticas etc.), 
personagens fixos ou não e desfecho inesperado. 
 

E você sabe qual a principal finalidade das tirinhas? 
 

 Proporcionar humor ou crítica (sempre de forma engraçada!). Mas para isso é 
superimportante compreender o sentido de cada um dos elementos que compõem esse texto 
e de que forma eles se inter-relacionam. 
 
 Um recurso bem comum nas tirinhas são as figuras cinéticas, ou seja, elementos que 
permitem ao leitor compreender o movimento dos personagens, das ações e dos objetos. 
Além disso, temos também as metáforas visuais que nos transmitem sensações, as 
onomatopeias, que são figuras de linguagem que reproduzem os sons e ruídos e os balões 
cujo formato indica quem fala e de que forma fala.  
 E então, o que achou?  
  
Agora, para reforçar o que aprendemos você pode fazer as atividades que estão na lista de exercícios 

dessa aula. 

 
AULA 29 

 
 Nessa aula vamos começar a estudar o gênero textual resenha de livros. Espero que ao 
final você compreenda como esse tipo de texto pode ajudar, principalmente, na sua vida de 
estudante (e leitor, é claro!!!). Além disso, vamos estudar um pouquinho sobre o predicado 
verbo-nominal. 
 

Vamos lá? 
 

 A resenha é um gênero textual que descreve e analisa uma obra, um texto ou um filme. 
E os resenhistas (pessoas que escrevem as resenhas), além de caracterizar sucintamente a 
obra analisada, apresentam uma série de juízos de valor (opinião) que procuram oferecer ao 
leitor uma avaliação mais geral da qualidade e da validade dessa obra. 
 Leia um fragmento dessa resenha: 
 

 

Fragosas brenhas do mataréu – Ricardo Azevedo | resenha 
Se a lida com as palavras é o que caracteriza o ofício da escrita e reinventar a língua é 

um de seus objetivos, Ricardo Azevedo (escritor e ilustrador brasileiro) nos oferece a 
chance de experimentar uma língua que é a nossa, mas outra. 

Fragosas Brenhas do Mataréu (2013), vencedor do Prêmio Jabuti de 2014 na 
categoria Infanto-Juvenil, é um romance em primeira pessoa contada por um adolescente 
português no século XVI, que vê sua vida se transformar após a mãe, Joana Machada, ser 
denunciada à inquisição por supostas práticas hereges (...) etc.  

Órfão, embarca em uma viagem marítima, mas naufraga na costa de certo país, recém 
descoberto – paraíso pra uns, para outros terras brasis (...). Como único sobrevivente, é 
forçado a entrar nas brenhas do mato fechado além da praia à procura de abrigo e comida. 
Tudo isso nas dez primeiras páginas. 

 
 
 



 

 
  
  
  

 

 Observe que o livro de Ricardo Azevedo Fragosas Brenhas do Mataréu (2013) é o que 
está sendo resenhado e que o foco principal do resenhista é na linguagem diferenciada 
utilizada no livro. Além disso, na resenha são apresentas tanto partes do enredo, quanto 
comentários sobre ele, evidenciando a opinião do autor sobre a obra.  
 A segunda parte dessa aula refere-se ao estudo do predicado verbo-nominal. Você sabe 
o que é isso? 

 
 
 
 
 

 
 

Veja esse exemplo: 
 

As atletas terminaram a prova exaustas. 
 

 Predicado verbo-nominal: terminaram a prova exaustas 
 Núcleo que indica uma ação: terminaram 
 Núcleo que indica uma qualidade ou estado: exaustas 
 

 Portanto, podemos dizer que nesse exemplo temos um caso de predicado verbo-
nominal porque há um verbo indicando uma ação “terminaram” e um adjetivo “exaustas” que 
atribui característica/estado ao sujeito “as atletas”. 

 
 

Agora, para reforçar o que estudamos, faça as atividades que estão na lista de 
exercícios e se referem a essa aula. 

Já na apresentação do livro, o escritor diz que embora tenha realizado extensa 
pesquisa em cartas e registros do século XVI sobre a língua escrita e falada, não se tratava 
de tentar reproduzir fielmente a língua da época. De forma diversa, seu trabalho 
foi reinventar e arremedar uma certa maneira de dizer e descrever a vida e as coisas do 
mundo. 

“Disse então a mameluca que então morreria e também um beija-flor de sua boca 
escaparia. – Desse jeito iremos nós beija-flores a bater asas e voar, voar, voar (…) 
Vosmecê e eu mesmazinha para sempre ao alcance um do outro  viveremos.” (p. 138) 

E não apenas o uso de palavras possivelmente utilizadas à época, ou de uma forma de 
falar, cheia de inversões que compõem estruturas algumas vezes bastante recortadas (...). 

O rapaz é uma personagem principal bastante interessante já que através de seus 
olhos, Azevedo consegue transmitir encantamento com cada descoberta que ele faz 
sobre esse novo lugar, com cada pergunta, com seu bom humor e um ponto de vista, em 
certa medida, ingênuo.  

(...) O narrador tem um estilo que se aproxima da oralidade da contação de estórias 
(talvez até dos ‘causos’ tão característicos do interior de Minas Gerais).  

Ainda que as inversões de ordem, o vocabulário que pode ter palavras hoje pouco 
utilizadas e as construções do autor para a língua falada pelas personagens possam ser 
inusitadas, a fluidez e a sonoridade da escrita de Azevedo garantem que logo nas primeiras 
páginas o leitor já tenha embarcado no jeito de pensar e falar de cada personagem, 
animados pela língua viva que cada um fala. 

 

Autor da resenha - Carlos Henrique de Oliveira Nunes – psicólogo.  
Disponível em: WWW.lituraterra.com.br. Acesso em 18/05/2020 

            O predicado é classificado em predicado verbo-nominal 
quando apresenta dois núcleos: 

 um verbo que indica uma ação. 
 um nome que indica uma qualidade ou estado. 



 

 

AULA 30 
 

 Na aula passada começamos a estudar sobre o gênero textual resenha de livros e 
também a respeito do predicado verbo-nominal e nessa aula continuaremos esses 
conteúdos. 
 

Vamos lá? 
 

 Já aprendemos que na resenha o resenhista descreve e analisa uma obra, texto ou 
filme. Agora vamos descobrir as características da linguagem mais comuns presentes nesse 
texto: 

O nível de linguagem da resenha vai depender do livro resenhado, do público-alvo e 
local de publicação, podendo ser formal ou informal; 
É comum o uso da 1ª pessoa do singular (eu) ou do plural (nós), podendo ser 
elaborada em 3ª pessoa (ele/ela/eles/elas); 
O uso de adjetivos é comum para  caracterização e juízo de valor; 
Trechos da obra podem ser recuperados para exemplificar. 

 

 Para citar um exemplo podemos estudar um fragmento da resenha do livro Fragosas 
brenhas do mataréu que lemos na aula 29. Veja: 

 

 
 

 
 
 
 

 Nesse fragmento podemos observar que a linguagem utilizada é mais formal, pois a 
resenha está publicada em um site de literatura e o público, é provavelmente, pessoas que 
se interessam por essa área do conhecimento. Entretanto, é também uma linguagem 
acessível porque essa é uma obra de literatura juvenil e muitos leitores podem ser dessa 
faixa etária. Ela é escrita em 1ª pessoa do plural (“nos oferece”, oferece para nós que somos 
os seus leitores). E o fato de escrever fazendo comparações engrandece a obra que está 
sendo resenhada, mostrando a sua opinião. Em outros trechos da resenha, você também 
pode encontrar fragmentos da obra original. Veja se consegue... 
  

 Para terminar a nossa aula observe essa imagem que resume o conteúdo sobre tipos 
de predicado: 
 

 

Agora, veja esses exemplos:  
 

1. Os homens ficaram 
calados 

Predicado nominal 

2. O mundo parou de 
repente 

Predicado verbal 

3. Abri o jornal desatento Predicado verbo-nominal 
 

 
Agora, para reforçar o que estudamos, faça as atividades da lista de exercícios 

referentes a essa aula. 

“Se a lida com as palavras é o que caracteriza o ofício da escrita e 
reinventar a língua é um de seus objetivos, Ricardo Azevedo (escritor e 
ilustrador brasileiro) nos oferece a chance de experimentar uma língua que é 
a nossa, mas outra.” 



 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

AULA 26  
1. Qual a finalidade da carta lida? 
2. Quem é o remetente e o destinatário (interlocutor) da carta? 
3. Copie da carta do leitor estudada verbos ou pronomes que indiquem a pessoa 
do discurso usada pelo autor.  
4. Formule três frases empregando vocativos. 
5. Produção textual: Escolha uma notícia de um jornal on-line e reflita sobre o 
tema. Depois, elabore uma carta do leitor.  
 

AULA 27  
Observe o cartaz abaixo e responda: 

 
 

1. Identifique o tema da campanha e a instituição responsável por promovê-la. 
2. Para quem esse texto é destinado? 
3. Qual a relação entre imagens e texto verbal? 

 
AULA 28  

 
1. O último quadrinho desse texto mostra que o menino 
a)  convidou o sapo para jogar com ele. 

Escola/Colégio: 

Disciplina: Ano/Série: 

Estudante: 



 

 
 
c)  deu outro sentido ao pedido feito. 
d) parou de jogar para dar atenção ao pedido. 
e) passou a jogar de costas para a televisão. 

 
Leia essa tirinha: 

 
2. Explique o humor desse texto estabelecendo uma relação com as 
onomatopeias utilizadas. 

 
AULA 29  

 
1. Que parte da resenha aparece neste parágrafo? Juízo de valor ou 
comentários da história? 

“Se a lida com as palavras é o que caracteriza o ofício da escrita e 
reinventar a língua é um de seus objetivos, Ricardo Azevedo (escritor e 
ilustrador brasileiro) nos oferece a chance de experimentar uma língua que é a 
nossa, mas outra.” 

 

2. Todas as orações a seguir apresentam predicado verbo-nominal, exceto: 
a) O menino voltou machucado. 
b) Cansados, os jogadores deixaram o campo. 
c) Chamavam-lhe de covarde. 
d) Assistiram ao espetáculo, felizes, Clarissa e Carolina. 
e) Era medrosa aquela criança. 

 
AULA 30  

 
1. Sobre o gênero resenha de livro, é verdadeiro que: 
a) Podem ser escritas em 1ª ou 3ª pessoa. 
b) É gênero que resume livros. 
c) Só apresenta opiniões boas sobre o livro. 
 

2. A resenha tem estilos diferenciados a depender do seu público-alvo e local de 
publicação. 
a) Falso. 
b) Verdadeiro. 

3. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo-nominal: 
a) Os viajantes chegaram cedo ao destino. 
b) Demitiram o secretário da instituição. 
c) Nomearam as novas ruas da cidade. 
d) Compareceram todos atrasados à reunião. 
e) Estava irritado com as brincadeiras. 


