
 

 

 

 

 

Olá estudantes! 
Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Portuguesa sobre alguns gêneros textuais 
e gramática. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. 
Relembrando que teremos 04 aulas e vamos tratar sobre: 
 

AULA: 25 Relato de Experiência e Oração Subordinada 

AULA: 26 Orações Coordenadas e anúncio publicitário.  

AULA: 27 Tirinha, notícia, reportagem, preposição, conjunção e artigos.  

AULA: 28 Crônica e conjunções.  

 
 

Oração Subordinada 
 
Para começar, quais orações subordinadas substantivas nós vimos até agora? Você se recorda? 

Se não se recorda, não tem problema. Vamos recordar! 
 

Primeiramente, nós vimos as orações subordinadas substantivas subjetivas, aquelas que 
funcionam como sujeito da oração principal.  

Exemplo: É provável / que ela venha jantar. 
                 O.P.                Sujeito da oração principal / O.S.S. Subjetiva 
 

 
Segundo, vimos as predicativas, aquelas que funcionam como predicativo do sujeito da 

oração principal.   

Exemplo: Meu desejo era / que me dessem um presente. 
                         O.P         V. Ligação             Predicativo do sujeito / O.S.S. predicativa  
 

 
Terceiro, vimos as orações subordinadas substantivas completivas nominais, ou seja, aquelas 

que funcionam como complemento de um nome da oração principal.  

Exemplo: Temos necessidade / de que nos apoiem. 
                 O.P   Complemento de um nome por meio de preposição / O.S.S. Completiva nominal  
 

 
Quarto, vimos as orações subordinadas substantivas objetivas diretas e indiretas, essas 

funcionam como objetos da oração principal. A objetiva direta não apresenta preposição enquanto 
a indireta apesenta uma preposição exigida pelo verbo da oração principal.      

Exemplos: Nós desejamos / que sua vida seja boa.  
                          O.P.                   Objeto direto / O.S.S. Objetiva direta  
Exemplo:  Recordo-me / de que tu me amavas 
                         O.P.                   Objeto indireto / O.S.S. Objetiva indireta 
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Você percebeu como as orações substantivas são fáceis de classificá-las. Basta prestar 
atenção nas funções sintáticas de cada oração. Nesta aula, iremos inserir mais um tipo de oração 
subordinada substantiva, a apositiva. Você sabe o que é um aposto? Porque se você souber a 
classificação, fica bem mais fácil também.  
 
Veja um exemplo de aposto: 

Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça.  
Segunda-feira é uma explicação de qual dia foi o ontem, por isso, é o aposto.  

 
Aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo 

ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois-pontos ou 
travessão. 
 

Então, no caso das orações subordinadas substantivas apositivas, a segunda oração irá 
funcionar como aposto da oração principal, ela sempre será introduzida por dois pontos.  
Veja o exemplo:  

Desejo-te uma coisa: que tenhas muita sorte. 
O. P.                                Aposto / Oração S. S. Apositiva.  
 

 
Muito fácil, basta observar se tem dois pontos e se o que vem depois se trata de uma explicação. 

 
E o relato de experiência, você sabe o que é?  
O relato de experiência é um gênero do campo escolar e acadêmico que possui a finalidade 

de relatar uma experiência que seja relevante para a área de atuação do(a) autor(a).  
O relato precisa apresentar os seguintes elementos composicionais: Introdução; 

Contextualização; Objetivos; Resultados; Discussão e Considerações finais. 
É uma forma simples de escrever, você conta ao interlocutor, por meio da escrita, o que você 

fez, relatando passo a passo.  
 
 

Aula 26 – retomada de conteúdo. 
 

Você se recorda o que é um anúncio publicitário? Esse conteúdo foi visto na primeira aula do 
trimestre. 

 
Veja o exemplo, esse gênero discursivo é muito utilizado para vender um produto ou uma 

ideia. No exemplo retratado, se trata de uma ideia. Fazer com que as pessoas percebam como evitar 
o contágio por coronavírus.  



 

O anúncio traz em sua composição um slogan “A 
prevenção está em nossas mãos” e depois diversos 
textos informativos ou explicativos sobre a 
temática do slogan, ampliando ainda mais o tema. 
Além disso, veja como são exploradas tanto a 
linguagem verbal como a não verbal. Tem se uma 
imagem de uma pessoa lavando as mãos e ao 
mesmo tempo, o slogan que brinca com os efeitos 
de sentido da palavra mãos. As palavras “Mãos” 
passa a ter o sentido de agir, fazer alguma coisa 
para que o vírus não se propague. 
 
É comum nos anúncios vir um título como uma 
frase chave; um texto que amplia o assunto; um 
slogan e a assinatura.   
Toda vez que alguém faz um anúncio publicitário, é 
muito importante pensar no público-alvo, suas 
preferencias, nível sociocultural, poder aquisitivo, 
hábitos etc. É preciso pensar também onde irá 
circular, se na televisão, no rádio, em um outdoor, 
revista, jornal etc. Enfim, são esses dados que, 
muitas vezes, direcionam o formato e a linguagem. 
 

Para dar continuidade a nossa revisão, você se recorda o que são orações coordenadas? 
 

São aquelas que funcionam de forma independente dentro dos períodos, podendo 
apresentar conjunções que ligam uma oração a outra, chamadas de oração coordenada sindética, 
ou não apresentar conjunções nenhuma, chamadas de orações coordenadas assindéticas.  
 

❖ Orações coordenadas sindéticas 
As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que 
as introduz. Podem ser: 
Aditivas: estabelecem ideia de adição, soma. 
Exemplo: Não compraremos o sítio, nem (compraremos) a casa. 
São conjunções aditivas: e, nem, mas, também. 
Adversativas: estabelecem oposição, adversidade. 
Exemplo: Gostaria de ter passado, mas não estudei para a prova. 
São conjunções adversativas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. 
Alternativas: estabelecem alternância. 
Exemplo: Siga a trilha ou peça informações. 
São conjunções alternativas: ou...ou, ora...ora, já...já, quer...quer, siga...siga. 
Conclusivas: estabelecem conclusão. 
Exemplo: São todos cegos, portanto não podem ver. 
São conjunções conclusivas: portanto, logo, por isso, pois, assim. 
Explicativas: estabelecem explicação. 
Exemplo: Senti calor, porque estava de roupas pretas. 
São conjunções explicativas: que, porque, pois, porquanto. 
 
 



 

 
 
 
 

Exemplo de oração coordenada assindética: 
Tudo passa, tudo corre: é a lei.  
 
São todas orações independentes e sem conjunções.  

 
Aula 27 – revisão  
 

Vamos estudar mais um pouco! 
Você se recorda da diferença entre notícia e reportagem? Em mais de uma aula esse conteúdo foi 

retomado. Lembra? 
 

A notícia tem a mesma forma composicional que a reportagem, porém enquanto a 
linguagem da notícia é mais simples, clara e objetiva, a da reportagem é mais formal, dinâmica, mais 
extensa, pois traz conteúdos e opiniões com interpretações sobre os fatos. Ambas pertencem ao 
jornalismo.  
 

E as preposições! Você se recorda? 
Vamos lá! 

 

• Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração, temos as essenciais. 
Preposições essenciais são palavras que funcionam puramente como preposição: a; ante; 
após; até; com, contra; de; desde; em; entre; para; por; perante; sem; sob; sobre; trás. 

• E as acidentais: afora; como; conforme; consoante; durante; exceto; feito; fora; mediante; 
menos; salvo; segundo; senão; tirante; visto.  

 
As preposições podem se referir ao espaço e ao tempo ou estabelecer relações diversas. 
Assunto: A aula será sobre a importância da vírgula. 
Autoria:  Este livro de Machado de Assis é ótimo.  
Causa: Minha barriga dói de fome. 
Companhia: Ontem sai com meu cachorro.  
Conteúdo: Coloque a mesa a panela com arroz. 
Destino: Os jogadores estão indo para Brasília. 
Distância: A próxima cidade fica a 53 km. 
Especialidade: Ele é especialista em química. 
Finalidade: Comprei estas bolas coloridas para enfeitar o pinheirinho. 
Instrumento: A Maria cortou o dedo com a faca. 
Lugar: Eles estiveram em Paris. 
Matéria: Meu sofá é de madeira.  
Meio: Nós iremos percorrer a Europa de trem. 
Modo: A decisão será tomada por votação. 
Oposição: Aquele grupo é contra a votação. 
Origem: Esta encomenda veio de Londrina. 
Posse: Estes CDS são da minha mãe. 
Preço: A passagem de avião fica por R$ 350,00. 
Tempo : Meus pais chegarão em duas horas. 



 

 
 
 

Aula 28 – Revisão 
 
Para começarmos a revisão, leia o texto abaixo: 
 

TESTEMUNHA TRANQUILA 
Stanislaw Ponte Preta 

O camarada chegou assim com ar suspeito, olhou pros lados e – como não parecia ter 
ninguém por perto – forçou a porta do apartamento e entrou. Eu estava parado olhando, para ver 
no que ia dar aquilo. Na verdade, eu estava vendo nitidamente toda a cena e senti que o camarada 
era um mau-caráter. 

E foi batata. Entrou no apartamento e olhou em volta. Penumbra total. Caminhou até o 
telefone e desligou com cuidado, na certa para que o aparelho não tocasse enquanto ele estivesse 
ali. Isto – pensei – é porque ele não quer que ninguém note a sua presença: logo, só pode ser um 
ladrão, ou coisa assim. 

Mas não era. Se fosse ladrão estaria revistando as gavetas, mexendo em tudo, procurando 
coisas para levar. O cara – ao contrário – parecia morar perfeitamente no ambiente, pois mesmo na 
penumbra se orientou muito bem e andou desembaraçado até uma poltrona, onde sentou e ficou 
quieto: 

— Pior que ladrão. Esse cara deve ser um assassino e está esperando alguém chegar para 
matar – eu tornei a pensar e me lembro (inclusive) que cheguei a suspirar aliviado por não conhecer 
o homem e – portanto – ser difícil que ele estivesse esperando por mim. Pensamento bobo, de 
resto, pois eu não tinha nada a ver com aquilo. 

De repente ele se retesou na cadeira. Passos no corredor. Os passos, ou melhor, a pessoa 
que dava os passos, parou em frente à porta do apartamento. O detalhe era visível pela réstia de 
luz, que vinha por baixo da porta. 

Som de chave na fechadura e a porta se abriu lentamente e logo a silhueta de uma mulher 
se desenhou contra a luz. Bonita ou feia? – pensei eu. Pois era uma graça, meus caros. Quando ele 
acendeu a luz da sala é que eu pude ver. Era boa às pampas. Quando viu o cara na poltrona ainda 
tentou recuar, mas ele avançou e fechou a porta com um pontapé... e eu ali olhando. Fechou a 
porta, caminhou em direção à bonitinha e pataco... tacou-lhe a primeira bolacha. Ela estremeceu 
nos alicerces e pimba... tacou a outra. 

Os caros leitores perguntarão: — E você? Assistindo àquilo sem tomar uma atitude? — a 
pergunta é razoável. Eu tomei uma atitude, realmente? Desliguei a televisão, a imagem dos dois 
desapareceu e eu fui dormir. 

E aí, pelas características do texto, conseguiu perceber que se trata de uma crônica? Esse 
gênero textual pertence tanto a esfera jornalística como a literária, traz assuntos do cotidiano, com 
uma escrita leve e, quase sempre, com a presença do humor. A crônica pode ser narrativa, 
argumentativa, filosófica e poética.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Vamos ver se você compreendeu nossa revisão com alguns exercícios:   
 
1. Ela sempre soube que o maior desejo dele era este: ser aviador. 
A oração em destaque classifica-se como subordinada substantiva: 
a) completiva nominal 
b) objetiva direta 
c) subjetiva 
d) apositiva 
e) predicativa 
 
2. O relato de experiência circula no meio: 
a) acadêmico e jornalístico. 
b) escolar e jornalístico. 
c) jornalístico e literário. 
d) acadêmico e escolar. 
 
3. Classifique as orações em períodos simples ou compostos. 
a) Levantou e começou o barulho. 
b) A vizinha mudou na casa nova, mas não tem água. 
c) Eu acertei os números, portanto mereço o prêmio. 
d) A vida não é um conto de fadas. 
e) Carlos devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. 
 
4. Leia o anúncio e classifique as orações:  
 

 
 
 
 
 
“Tomou doril / a dor sumiu!” 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
  
 

  
5. Leia a tirinha e escreva qual é a oração subordinada substantiva que está presente no último 
quadrinho da tira.  
 
 
 
 



 

 
 
  
                    
 
 
 
 

 

 

https://www.indagacao.com.br/2018/12/liceu-piauiense-2019-as-palavras-molho-1-quadrinho-demais-2-quadrinhos-e-satisfeito-3-quadrinho-
sao.html 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

6. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas:  

I. O. S. Substantiva Subjetiva 

II. O. S. Substantiva Predicativa 

III. O. S. Substantiva Objetiva Direta 

IV. O. S. Substantiva Apositiva 

V. O. S. Substantiva Objetiva Indireta 

a) (    ) Meu desejo é que haja paz. 

b) (    ) Meu desejo é um só: que haja paz! 

c) (    ) Convém que haja paz. 

d) (    ) Necessito de que haja paz. 

e) (    ) Eu acho que necessitamos de paz. 

 

7. No último quadrinho, aparece um pronome indefinido (tudo) e outro demonstrativo (isso), o 

que esses pronomes retomam no texto?   

 

 

 

 

 

 

Tirinha de João Montanaro para a revista Recreio de fev/2012 – Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/11835/tirinhas-humor-nas-
aulas 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

https://novaescola.org.br/conteudo/11835/tirinhas-humor-nas-aulas
https://novaescola.org.br/conteudo/11835/tirinhas-humor-nas-aulas


 

 

 

8. No segundo quadrinho, quem é o sujeito das ações e quantas orações temos nestes enunciados?  

Como você descobriu o sujeito? Explique. 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________   

 

9. Volte a leitura da crônica “Testemunha tranquila de Stanislaw Ponte Preta” para responder as 

questões:  

 a) A partir do título “Testemunha tranquila”, reflita: quais motivos levariam a testemunha ser 

tranquila 

_______________________________________________________________________________ 

 

b) É possível sabermos o gênero da testemunha? Por quê? 

_______________________________________________________________________________ 

 

c) No trecho “O camarada chegou assim com ar suspeito, olhou pros lados e [...] forçou a porta do 

apartamento e entrou.” A conjunção “e” foi utilizada com qual finalidade? 

 ______________________________________________________________________________  

 

d) Ainda no mesmo trecho “O camarada chegou assim com ar suspeito, olhou pros lados e – como 

não parecia ter ninguém por perto – forçou a porta do apartamento e entrou.” Os travessões 

foram utilizados para substituir qual outro tipo de pontuação? 

_______________________________________________________________________________ 

 

e) Uma das características da crônica é a linguagem simples, descontraída, favorecendo uma 

sensação de conversa com o leitor. Retire do trecho, a palavra que sugere essa sensação: 

“O camarada chegou assim com ar suspeito, olhou pros lados e – como não parecia ter ninguém 

por perto – forçou a porta do apartamento e entrou.” 

 ______________________________________________________________________________  



 

 

 

f) “E foi batata”. Qual o sentido produzido por essa expressão. 

 ______________________________________________________________________________  

 

g) No trecho “Isto – pensei – é porque ele não quer que ninguém note a sua presença: logo, só 

pode ser um ladrão, ou coisa assim.” Temos duas conjunções com funções diferentes. Quais são 

elas e quais suas funções? 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 


