
 

 

 

 

 

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 02 

aulas e vamos tratar sobre: 

 

 

  

 

Vamos para o resumo da semana, então. 

Você muito provavelmente já leu uma tirinha. Prestou atenção ao que estava escrito nos balões, não 

é? E nas imagens? Nas cores utilizadas? Nas expressões dos personagens ou em objetos e paisagens? Qual 

será a importância desses detalhes neste tipo de texto? 

 

A tirinha é um texto que vem da História em quadrinhos (HQ), é um recorte da HQ, e possui uma 

linguagem verbal e não verbal. Essas duas linguagens são inseparáveis nas tirinhas, nas HQs, nas charges, etc. 

A tirinha usa temas cotidianos e circula de modo impresso, em jornais, revistas, nas redes sociais e sites. O 

humor pode ser definido como “quebra de expectativa”. Dizendo de outro modo, quando algo inesperado 

acontece, há humor. 

Um dos pontos sobre a gramática que vamos relembrar nesta aula é o funcionamento das orações 

subordinadas substantivas objetivas diretas e as objetivas indiretas. 

Relembrando que a Oração Subordinada Substantiva: 

 É oração porque tem verbo. 

 É subordinada porque o sentido depende de outra oração. 

 É substantiva porque exerce a função de um substantivo. 

Agora, vamos relembrar duas funções: 

Objeto direto e objeto indireto. 

Relembrando... 

Na oração “Ela consegue conquistar o coração dele.” temos: 

Sujeito: Ela .......... Verbo: consegue (VTD) 

Objeto direto: conquistar o coração dele. 

AULA: 29 Tirinha 

AULA: 30 Notícia, reportagem, conjunções e preposições 

LÍNGUA PORTUGUESA 

2ª SÉRIE 

SEMANA 8 



 

 

 

 

Na oração “Gostaria de saber se você me ama.” temos: 

Sujeito: Eu (oculto).........Verbo: gostaria (VTI) 

Objeto indireto: de saber se você me ama. 

Não se esqueça que tanto o objeto direto quanto o objeto indireto das orações possuem verbos, então, 

também são orações. 

 Objeto direto: conquistar o coração dele. 

Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 

 Objeto indireto: de saber se você me ama. 

Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

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

 

Notícia, Reportagem, Conjunções e Preposições 

 

Você certamente já estudou sobre notícias e reportagens, e também sobre conjunções e preposições. 

Que tal relembrarmos?   

Vamos começar com os elementos essenciais das notícias.  

 Manchete ou título principal: geralmente apresenta-se grafada de forma bem evidente, com 

vistas a despertar a atenção do leitor. 

 Título auxiliar: funciona como um complemento do principal, acrescentando-lhe algumas 

informações, de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Também é conhecido como “linha fina” 

ou subtítulo. 

 Lide (do inglês lead): geralmente aparece no primeiro parágrafo, mas pode aparecer também 

na linha fina, e normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando 

se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: Quem? Onde? O que? Como? 

Quando? Por quê? 

 Corpo da notícia: relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de 

uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. 

 

E qual seria a diferença entre a notícia e a reportagem? Veja o quadro a seguir. 

 NOTÍCIA  REPORTAGEM 

Textos 
Informativos, com união de 
terceira e primeira pessoa. 

Idem  



 

Publicação 
Publicado na mídia (falada ou 
escrita). 

Idem  

Temas Fatos de relevância imediata. 
Diversos, como políticos, 
sociais, econômicos, culturais 
etc. 

Linguagem Formal, simples, clara e objetiva. Formal, clara e dinâmica. 

Conteúdo Fatos atuais e cotidianos. 

Interpretação dos fatos e 
dados narrados, apresentando 
desdobramentos, causas e 
consequências. 

 

Que tal relembrarmos agora quais são as conjunções e as preposições? As conjunções exercem a 

função de ligação entre orações e as preposições fazem ligações entre as palavras dentro de uma oração. Veja 

o quadro a seguir. 

As principais conjunções coordenativas são: 

CLASSIFICAÇÃO  CONJUNÇÕES  EXEMPLOS  

Aditivas  e, nem, mas também, como 
também, bem como etc.  

João gosta de maçã e 
banana.  

Adversativas  mas, porém, todavia, 
contudo, entretanto, no 
entanto etc.  

João gosta de maçã, 
entretanto não gosta de 
mamão.   

Alternativas  ou...ou; ora...ora; 
quer...quer; já...já etc.  

João, ou pega maçã ou 
pega banana.  

Conclusivas  logo, portanto, por isso, 
assim, por conseguinte etc.  

João gosta de comer 
frutas e verduras, logo é 
uma pessoa saudável.  

Explicativas  que, porque, porquanto, 
pois etc. 

João consome bastante 
frutas, porque quer ser 
saudável.  

  

Um outro elemento importante para se compreender na formação dos enunciados e que estudamos 

em gramática são as preposições. As preposições essenciais são: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, 

em, entre, para, por, perante, sem, sobre, sob, trás. Essa categoria de palavra também pode se referir ao 

espaço e ao tempo ou estabelecer relações diversas, tais como: 

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 saí com meu cachorro.  

Conteúdo – Coloque à 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. 

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. Qual a finalidade do gênero tirinha? Marque a alternativa incorreta. 

a) Ler para passar o tempo. 
b) Fazer críticas com humor. 
c) Divertir o leitor com fatos engraçados. 
d) Trabalhar a linguagem científica. 
 
2. Identificamos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta quando 
 

a) a segunda oração atua como objeto direto do verbo da oração principal. 
b) não vem precedida por preposição. 
c) apresenta objeto direto na oração. 
d) a segunda oração atua como objeto indireto do verbo da oração principal. 

 
3. O que produz o humor na tira? 

 
Adaptado de:<https://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com/2015/07/analise-tirinha-preposicao.html> 26 de mai. de 2020.  

 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
 
4. Qual é a relação de sentido estabelecida pela preposição usada na tira? 

a) Meio.  
b) Oposição. 
c) Causa. 
d) Modo. 
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