
 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

Vamos para o resumo da semana, então? 

Você muito provavelmente já leu uma sinopse. Lembra-se de quê? Um filme? Um livro? 

Sinopse é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária ou científica, um evento, um 

livro, etc. A sinopse pode ser chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto 

original, mas não é necessariamente um resumo.  

Veremos algumas características textuais da sinopse. Primeiramente, o tamanho pode variar. Em 

geral, é um texto curto, em torno de dez linhas. O fato de ser abreviado pode criar a ilusão de que a sinopse 

é fácil de escrever. Não é o caso. Há dificuldades de se unir clareza, concisão e objetividade. A linguagem da 

sinopse não deve ser rebuscada, mas direta e sucinta. 

Veja um exemplo de sinopse do filme O Rei Leão I: 

O Rei Leão, Mufasa, e a rainha Sarabi apresentam ao reino o 
herdeiro do trono, Simba. O recém-nascido recebe a bênção do sábio 
babuíno, mas ao crescer é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, que 
planeja livrar-se do sobrinho e herdar o trono. 

 

 
Vamos analisar agora a oração subordinada substantiva apositiva. Você se lembra o que é um aposto? 

Aposto é um termo que explica outro anterior. 

 

Na oração “O Rei Leão apenas desejava uma coisa: que fosse muito feliz com sua família.” a oração 

que vem depois dos dois pontos está exercendo a função de aposto. Por isso dizemos que é uma oração 

subordinada substantiva apositiva. 
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Há ainda dois outros tipos de orações que vamos compreender agora: a oração subordinada adjetiva 

explicativa e a oração subordinada adjetiva restritiva. 

No primeiro caso, oração subordinada adjetiva explicativa, temos uma oração que explica outra 

separada por vírgula. Já no segundo caso, não existe a separação por vírgula. Veja: 

1. O leão, que é o rei dos animais, está com fome. (explicativa) 

2. O leão que é o rei dos animais está com fome. (restritiva) 

Mas qual seria a diferença entre as duas orações? Como o nome já diz, a 1 é uma oração que está 

explicando que o leão é o rei dos animais. Todos os leões. Já a 2 é uma oração que diz que apenas o leão que 

for o rei é o que estará com fome. 

Não deixe de fazer os exercícios deste conteúdo para fixar seus conhecimentos adquiridos até aqui. 

 

Romances Realistas 

Você certamente já leu um romance. Um romance é um texto narrativo longo, com muitos personagens 

e uma trama bem elaborada. Agora, você já leu um romance realista? Sabe o que quer dizer “romance 

realista”? 

O romance realista é um tipo de obra literária relativa ao período chamado Realismo. E sabe quem é 

o maior escritor desse período? Machado de Assis. E nesta aula vamos estudar uma de suas obras: Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. 

Memórias póstumas de Brás Cubas é um romance que foi publicado pela primeira vez em 1880. A 

narração é em primeira pessoa. O narrador, Brás Cubas, é um defunto que vai contando as suas lembranças. 

Ao abrir o livro, o leitor já é surpreendido com a dedicatória: 

“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico com saudosa lembrança estas 

memórias póstumas.” 

Na página seguinte, o autor defunto chama o leitor para uma conversa ao pé do ouvido e avisa: “A 

obra em si mesma é tudo; se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se não te agradar, pago-te com um 

piparote, e adeus. Brás Cubas.” 

Essa característica peculiar do narrador conversar com o leitor é muito própria de Machado de Assis. 

Além disso, o autor é dono de uma refinada ironia e faz uma profunda crítica social em suas obras. Aliás, 

fazer um retrato da realidade tal como ela se apresenta para criticar os comportamentos sociais é uma das 

características do período do Realismo. 

O realismo, movimento estético do final do século XIX, surgiu como uma onda de oposição à 

subjetividade e ao individualismo da tendência artística anterior, o romantismo. Com a intenção de fazer da 

arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade, escritores, pintores, escultores, músicos e 

dramaturgos privilegiaram a objetividade em suas obras, atentos à veracidade das situações cotidianas. 



 

 

 

São características do Realismo: valorização da objetividade e dos fatos; impessoalidade, 

apagamento das ideias do autor; descrições de tipos sociais ou situações típicas; fim das idealizações: retratos 

de adultério, miséria e fracasso social; prevalência das formas do romance e do conto; frequentes críticas às 

hipocrisias da moralidade da nova classe dominante, a burguesia; aceitação da realidade tal como ela é, em 

oposição aos anseios de liberdade dos românticos; esteticismo: linguagem culta e estilizada, escrita com 

proporção e elegância; tentativa de explicar o real, recorrendo muitas vezes à ciência ou ao determinismo; 

abordagem psicológica das personagens como composição da realidade que veem. 

Agora que você já aprendeu um pouco sobre o Romance Realista, não deixe de fazer a atividade referente a 

este conteúdo para fixar o que já sabe. 

 

Artigo de opinião, Editorial e Carta do Leitor 

Outros gêneros textuais que vamos revisar são os gêneros de textos opinativos-argumentativos, ou 

seja, aqueles que defendem uma opinião com base em argumentos válidos. Esses gêneros estão circulando 

principalmente na imprensa, nos jornais, nas mídias. São Artigos de opinião, editoriais, cartas dos leitores, 

etc. 

 

Você já leu um artigo de opinião? Reparou como ele é estruturado? Chegou a pensar a quem se destina? 

Vamos estudar um pouco sobre a estrutura e as estratégias presentes em um artigo de opinião. 

 

Vamos começar afirmando que esse tipo de texto é um texto argumentativo. Ele circula em vários 

meios de comunicação como jornais, revistas e blogs. Sua principal função é apresentar e defender um ponto 

de vista por meio de argumentos, sobre algum assunto relevante para a sociedade. A linguagem utilizada 

sempre deverá seguir a norma-padrão. Além disso, um artigo de opinião pode ter como público todos os 

cidadãos brasileiros. 

Na sua estruturação, o artigo de opinião apresenta sua tese já na introdução, desenvolve os 

argumentos e conclui retomando a tese defendida desde o início. Toda fundamentação dos argumentos se 

dá com base na apresentação de dados, discursos de especialistas no assunto, fatos e exemplos que servem 

para embasar a sua opinião defendida na sua tese. 

Para articular bem as ideias, um artigo de opinião se estrutura em conectivos, conjunções, 

preposições que dão base à coesão e coerência necessárias ao texto. Identificar esses conectivos como 

operadores argumentativos ajuda na compreensão cada vez mais aprofundada do texto. 

Um artigo de opinião se estrutura em conectivos, conjunções, preposições que dão base à coesão e 

coerência necessárias ao texto. Identificar esses conectivos como operadores argumentativos ajuda na 

compreensão cada vez mais aprofundada do texto. 



 

 

 

Mas para que servem os conectivos? O que é coesão? E coerência? Os conectivos ligam as ideias em 

um texto fazendo com que elas tenham sentido e relações lógicas. Identificar uma relação de causa ou uma 

relação de consequência em um texto faz parte da interpretação e da coesão. A coesão diz respeito a essa 

relação lógica que se estabelece quando compreendemos o sentido articulado no texto. A coerência está 

relacionada ao fato de que essa lógica funcione no texto articulado com o contexto. Enquanto a coesão é 

interna entre os parágrafos do texto, a coerência é externa ao texto e está ligada ao mundo concreto e ao 

contexto do texto. 

Além disso, os conectivos também são palavras que tem função de eliminar repetições dando mais 

unidade, progressão e fluidez ao texto, por isso, são extremamente importantes. É no exercício constante da 

leitura e observação atenta ao funcionamento das palavras em um texto que nos damos conta de como elas 

se articulam. Apenas desse modo poderemos também ser escritores de nossos próprios textos com 

qualidade. 

 

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. 

Já a Carta do Leitor é um texto que o leitor do meio de comunicação em questão (jornal, revista, etc.) 

escreve para comentar uma matéria que leu. Ele pode se posicionar criticamente, enviar elogios e sugerir 

temas para próximas edições. Trata-se de um texto argumentativo também, mas de cunho pessoal onde a 

opinião do leitor prevalece. 

Para compreender melhor a explicação, não deixe de fazer os exercícios, pois assim seu 

conhecimento será aprofundado. 



 

 

 

Conto 

Continuando a revisão dos conteúdos já vistos, você se lembra dos contos que leu durante as aulas do 

trimestre? Vamos relembrar: 

 

A estrutura narrativa do conto possui:  

1. O conto é uma narrativa que apresenta os elementos básicos de todas as narrativas: narrador, 

personagem, tempo, espaço e enredo;  

2. A sequência narrativa apresenta: Apresentação; desenvolvimento; clímax e desfecho;  

3. As narrativas em formatos de contos são curtas e apresentam, geralmente, um único conflito. 

 

Agora, relembre o romance realista. Quando estudamos Machado de Assis, vimos que ele foi um 

autor importante do período do Realismo, certo? Mas você sabia que ele também foi um autor do 

Romantismo? Ele é considerado o autor mais importante da Literatura Brasileira. Escreveu romances, contos, 

poesias e cartas durante o século XIX, tanto no período do Romantismo quanto no do Realismo, com maior 

destaque para este último período literário. Além disso, foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, que 

reúne os autores mais importantes do Brasil em todos os tempos. 

Vamos ler e analisar um conto romântico de Machado de Assis, mas antes, vamos saber um pouco 

mais sobre esse período. 

Romantismo, período Literário do Século XIX, onde o nacionalismo e idealização eram característicos 

em suas obras. Também havia nos romances o amor platônico; com descrições idealizadas (mulher, natureza, 

etc.); e apresentavam ou um final feliz ou final trágico, em que os amantes morrem por amor. 

Além de estudar o período literário, a obra e o contexto histórico, é importante relembrar também 

o que são as Figuras de Linguagem. Você se lembra das figuras de linguagem? A linguagem figurada é aquela 

que se refere ao sentido conotativo da palavra. 

As figuras de linguagem mais recorrentes são: metáfora, metonímia, hipérbole, antítese, paradoxo, 

aliteração, assonância, anáfora. 

E lembra o que é uma metáfora? Uma figura de linguagem que usa uma palavra no lugar de outra 

para atribuir um sentido sem fazer uma comparação. “Ela é uma flor.” Flor significa como bela, delicada, 

perfumada, sensível, etc. 

 Agora, não deixe de fazer os exercícios para fixar todo o conhecimento aprendido durante a semana 

e relembrar o que já estudou ao longo do trimestre! 

Boa atividade e até a próxima semana! 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

1. Há oração subordinada substantiva apositiva em 

a) Você disse que estaria sempre aí pra mim... 
b) As estrelas que vemos parecem os reis do passado. 
c) Em verdade, tinha um filhote de leão ansioso para se tornar rei. 
d) Sempre desejava a mesma coisa: que a sua presença fosse notada... 
 
2. Analisando o trecho abaixo, podemos verificar uma O. S. Adjetiva restritiva ou explicativa? Explique. 

“A inesperada morte de seu pai e as armadilhas de Scar, que é seu tio, levam Simba a uma jornada heroica 

em busca do autoconhecimento...” 

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

Leia o trecho do romance a seguir e responda às questões.  

Sim, eu era esse garção bonito, airoso, abastado; e facilmente se imagina que mais de uma dama 

inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém a que 

me cativou logo foi uma... uma... não sei se diga; este livro é casto, ao menos na intenção; na intenção é 

castíssimo. Mas vá lá; ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a 

“linda Marcela”, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. 

Era filha de um hortelão das Astúrias; disse-mo ela mesma, num dia de sinceridade, porque a opinião 

aceita é que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, 

espingardeado, quando ela tinha apenas doze anos. Cosas de Espanã. Quem quer que fosse, porém, o pai, 

letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica, e mal chegava a entender a 

moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que 

lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de 

dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, --- uma 

pérola.  

Vi-a, pela primeira vez, no Rossio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a declaração da 

independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu; 

vínhamos da infância, com todos os arrebatamentos da juventude. 
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Vi-a sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa 

que nunca achara nas mulheres puras. --- Segue-me, disse ela ao pajem. E eu segui a, tão pajem como o 

outro, como se a ordem me fosse dada, deixei-me ir namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio 

caminho, chamaram-lhe “linda Marcela”; lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio João, e fiquei, confesso 

que fiquei tonto. 

Três dias depois perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças, nos cajueiros. 

Fomos; era em casa de Marcela.  

O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno, em que eu pouco ou nada 

comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a espanhola! Havia mais uma meia 

dúzia de mulheres, --- todas de partido, --- e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola... O entusiasmo, alguns 

goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única; à saída, à porta da 

rua, disse a meu tio que esperasse um instante, e tornei a subir as escadas. 

MACHADO DE ASSIS. Memórias de Brás Cubas. In: obra completa. 1. v. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1985. p. 532-4. 3v 

Releia o segundo parágrafo: “Vi-a sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um 
desgarre, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras...” 
 

3. Na caracterização de Marcela o narrador enfatiza a descrição física ou psicológica? 

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

4. No primeiro parágrafo, qual/quais frases e expressões que caracterizam Marcela e que opõem 
às personagens femininas tipicamente românticas? 

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
 
Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões. 
 

Outras virão 
 

Arnaldo Jabor – O Estado de S. Paulo 
 

As tragédias acontecem sempre: aviões caem, "titanics" afundam, mas sempre há uma tragédia não 
percebida entre nós, melhor, uma série de erros não anunciados que acabam desembocando na catástrofe 
de Santa Maria. Uma das piores do mundo. Mais um horror talvez evitável. Mas o defeito principal do País 
talvez seja a displicência, irmã da eterna incompetência que nos aflige desde a colônia. São as tragédias em 
gestação.  

Os problemas só surgem quando não há mais solução. Vejam os jornais, onde as notícias são sobre 
coisas que não deram certo, erros de cálculo, obras inacabadas, preços superfaturados, uma lista diária de 
fracassos, do que poderia ter sido e não foi. Ou então a inocência eterna: ninguém sabe de nada, ninguém 
pecou, ninguém roubou nunca. São os "desacontecimentos". [...]  

Mas fiquemos na pequena história do dia a dia, o "faits divers", mesmo que seja a espantosa 
calamidade que matou mais de 230 pessoas. Esse incêndio contou provavelmente com a colaboração de 
instalações precárias, fiscalização vencida, empregados mal preparados, idiotas semianalfabetos como os 
seguranças que trancaram portas, ridículas e irresponsáveis apresentações artísticas como esse conjunto de 



 

rock que soltou fogos de artifício para ocultar sua mediocridade e, lá, bem lá no fim, o inevitável "Acaso". 
Assim como somos um país em que os cargos técnicos são ocupados por alianças políticas, como o caso da 
energia, [...]. Interessa sempre o lucro pelo menor gasto possível. Teremos agora o segundo ato: mães e pais 
chorando em desespero, busca de culpados, advogados negando erros e, aos poucos, nos esqueceremos 
dessa desgraça a mais. Outras virão. Só nos resta dizer mais uma vez: "Que horror!" e continuar a vida, hoje 
em dia feita de pressa, medo e suspense, num país onde o óbvio nunca é feito: só as desnecessidades. 
 

Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,outras-virao-imp.29/01/2013. Acesso: 01 mai 2020. 

 
5. Qual das alternativas traz corretamente: título, autor, fonte e data da publicação, 

respectivamente? 
 

a) Outras (tragédias) virão – Arnaldo Jabor – 29 de janeiro de 2013 – O Estado de S. Paulo. 
b) Outras virão – 29 de janeiro de 2013 – Jornal Folha de S.Paulo – Arnaldo Jabor. 
c) Outras virão – Arnaldo Jabor – 01 de maio de 2020 – O Estado de S. Paulo. 
d) Outras virão – Arnaldo Jabor – 29 de janeiro de 2013 – O Estado de S. Paulo. 

 
 

6. Em qual das alternativas há uma relação de causa e consequência? 
 

a) “...o defeito principal do País talvez seja a displicência, [...] nos aflige desde a colônia.” 
b) “Interessa sempre o lucro pelo menor gasto possível.” 
c) “Os problemas só surgem quando não há mais solução. “ 
d) “...sempre há uma tragédia não percebida entre nós.” 

 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões. 
 

Tinham dado ave-marias; a Srª D. Ana Custódia saiu para ir levar umas costuras à loja que era na rua 
do Hospício. Pegou as costuras, entrouxou-as, pôs um xale às costas, um rosário ao pescoço; deu cinco ou 
seis ordens à sobrinha e caminhou para a porta. 

– Venha quem vier, não abras, disse ela com a mão no ferrolho; já sabes o costume. 
– Sim, titia. 
– Não me demoro nada... [...] 
Luísa Marques tinha dezoito anos. Não era um prodígio de beleza, mas não era feia; pelo contrário, 

as feições eram regulares, as maneiras gentis. O olhar meigo e cândido. Mediana estatura, delgada, 
naturalmente elegante, tinha proporções para vestir bem e primar pelos adornos. Infelizmente, não tinha 
adornos nem os vestidos eram bem cortados. Pobres, já se vê que deviam ser. [...] 

 
Assis, Machado de. Folha Rota. In: Histórias do Romantismo. São Paulo: Scipione, 2006. p. 131 

 
7. Quem conta a história? Descreva e caracterize o narrador. 

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
8. Quem são e quais as características das personagens? 

 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________  

 


