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Compreensão e Interpretação de Texto:

Compreensão – a informação está no 

texto = aspectos visíveis

Interpretação – a informação está além do 
texto = atrelada ao texto



Compreensão:

Segundo o texto/ O autor do texto diz que/

O texto informa que/ No texto/ 

De acordo com o texto/ O autor sugere que/ 

Na opinião do autor do texto

Interpretação:

Depreende-se/ Infere-se/ Conclui-se do

texto que/ O texto permite deduzir que



Coesão e coerência

Coesão – estrutura ( ligação entre as partes     do 
texto = elementos coesivos )

Coerência – ideias ( sentido dentro do texto)

Elipse e Zeugma

Elipse – caracteriza-se  pela  omissão de  um  termo facilmente 
identificado. Em “Saímos cedo do trabalho”, temos  a  elipse do 

pronome pessoal nós, que está  subentendido na flexão  verbal.  
Zeugma – caracteriza-se pela  omissão de  um termo  na oração; 

porém, ocorre a omissão de  um  termo  anteriormente expresso.

     Compramos café  e leite; Marcos, torradas e queijo.



Denotação e Conotação

Denotação – Sentido próprio ( dicionário)

Conotação – Sentido figurado

Sinônimos e Antônimos

Sinônimos = Iguais

Antônimos = Diferentes



Homônimos e Parônimos

Homônimos = Iguais ( Homógrafos/ 
Homófonos/ Homônimos Perfeitos

Parônimos = Diferentes

Polissemia = mais de um sentido



Os quatro porquês da Língua Portuguesa!

____ você não resolveu todas as questões da 
prova? Creio que é _____ você não sabe o 
_____das regras, eis _________ deverá 

estudá-las mais.

a) Porque – porque – porquê – por que 

b) Por que – porque – porquê – por que 

c) Por que - por que – porquê – por que 

d) Porquê - por que - por quê – porque

e) Por quê – porquê - por que - porque 



Complete as lacunas utilizando por que, por quê, 
porque, porquê.

a) Não sei o _______de tanta euforia.
b)   Você não compareceu à reunião __________?
c)   Os caminhos _______ percorremos são 

tortuosos.
d)   __________ não desiste dessa aventura 

maluca?
e)   Voltamos ______ estávamos com muita 

saudade.



Fonética – estuda como os sons da fala são 
produzidos

Dígrafos – 2 letras 1 som ( consonantal e Vocálico )

Dífono:  dois sons para uma letra: X = KS (aumenta 

o número de fonemas quando se lê)

Táxi: /táksi/  Tóxico: /tóksico/



Consonantais   Eventuais     Etimológico        Vocálico nasal

   
   LH             SC               H + Vogal        Início e meio
   NH            XC                                       am,em,im,om,um
   CH            QU                                       an,en,in,on,on
   RR            GU
   SS
   XS
   SÇ

ATENÇÃO: quando am, em/en aparecem no FINAL da 
palavra, considera-se DITONGO FONÉTICO



Encontro consonantal – 2 letras 2 sons

é a sequência de duas ou mais consoantes

numa palavra, sem a existência de uma 
vogal intermediária. 

Ex: BLu - sa           li - VRo

coR – Das              eS – Cre – ver

Cuidado!

Então



Encontros vocálicos:

- ditongo: v + sv ou sv + v  na mesma sílaba (noi-te)
  Pode ser:
  oral: sé-rie
  nasal: não
  crescente: sv+v – á-gua/ de-lí-cia
  decrescente: v+sv – a-mei/ ou-to-no
- tritongo: sv+v+sv  na mesma sílaba
  oral: Paraguai
  nasal: saguão
- hiato: encontro de dois sons fortes, pronunciados um 

numa sílaba e o outro na seguinte. Ex. Ra-ul/ sa- í-da/ 
hi-a-to



ACENTUAÇÃO

PROPAROXÍTONAS – todas são acentuadas.

Ex.: escrevêssemos, ridículo.

PAROXÍTONAS – contrário das oxítonas/ ditongo 
crescente.

Ex.: lápis, negócio.

OXÍTONAS - acentuam-se as terminadas em
O(S), E(S), A(S), EM, ENS/ DITONGO CRESCENTE  

( ÉIS/ ÓI / ÉU (s) )

Ex.: consertá-lo, refém, papéis.



MONOSSÍLABAS – acentuam-se as tônicas 
terminadas em O(S), E(S), A(S)/ DITONGO 
CRESCENTE  ( ÉIS/ Ói/ ÉU (s) )

Ex.: três, nó, céu.

HIATO – acentuam-se as letras I e U desde que
- formem sílabas sozinhas ou seguidas de S;
- formem hiato com a vogal anterior;
- não sejam seguidas de NH (bainha);
- não sejam paroxítonas antecedidas de ditongo 

(feiura).
Ex.: caíram, Camboriú.



ACENTO DIFERENCIAL

pôr (verbo) por (preposição)

pôde (verbo – passado) pode (verbo – presente)

têm (sujeito plural)  tem (sujeito singular)

vêm (sujeito plural)  vem (sujeito singular)
Ele mantém, eles mantêm; 

Ele detém, eles detêm; 

Ele retém, eles retêm; 

Ele contém, eles contêm; 

Ele entretém, eles entretêm; 

Ele provém, eles provêm;

Ele intervém, eles intervêm; 

Ele convém, eles convêm.



   Ambas as palavras contêm exemplo 

   de hiato em: 

   a) árduo / mãe 
b) área / chapéu 
c) diário / quota 
d) pavio / moer 
e) luar / anzóis 



"Aí" é acentuada pelo mesmo motivo de: 

   

   a) aqui 
b) dá
c) é 
d) baú 
e) porém 



MORFOLOGIA (morfo = forma, logia = estudo), o estudo 
da forma.

SUBSTANTIVO – é dita a classe que dá nome aos seres, mas não 
nomeia somente seres, como também sentimentos, estados de 
espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos, etc.

Exemplo: Democracia, Ana, cadeira, amor, sabor, carinho, etc.
 
ARTIGO – classe que abriga palavras que servem para determinar ou 

indeterminar os substantivos, antecedendo-os.
Exemplo: o, a, os, as, um, uma, uns, umas.
 
ADJETIVO – classe das características, qualidades. Os adjetivos 

servem para dar características aos substantivos.
Exemplo: querido, limpo, horroroso, quente, sábio, triste, amarelo, etc.



PRONOME– Palavra que pode acompanhar ou substituir 
um nome (substantivo) e que determina a pessoa do 
discurso.

Exemplo: eu, nossa, aquilo, esta, nós, mim, te, eles, etc.
 
VERBO– palavras que expressam ações ou estados que 

se encontram nesta classe gramatical.
Exemplo: fazer, ser, andar, partir, impor, etc.
 
ADVÉRBIO– palavras que se associam a verbos, adjetivos 

ou outros advérbios, modificando-os.
Exemplo: não, muito, constantemente, sempre, etc.
 
NUMERAL– como o nome diz, expressam quantidades, 

frações, múltiplos, ordem.
Exemplo: primeiro, vinte, metade, triplo, etc.



PREPOSIÇÃO – Servem para ligar uma palavra à 
outra, estabelecendo relações entre elas.

Exemplo: em, de, para, por, etc.
 
CONJUNÇÃO – São palavras que ligam orações, 

estabelecendo entre elas relações de 
coordenação ou subordinação.

Exemplo: porém, e, contudo, portanto, mas, que, 
etc.

 
INTERJEIÇÃO – Podemos definir as interjeições 

como palavras ou expressões que evocam 
emoções, estados de espírito.

Exemplo: Nossa! Ave Maria! Uau! Que pena! Oh! 



   

   Em "Imaginou- o, assim caído..." a palavra 
destacada, morfológica e sintaticamente, 
é:

   a) artigo e adjunto adnominal.
b) artigo e objeto direto.
c) pronome oblíquo e objeto direto.
d) pronome oblíquo e adjunto adnominal.
e) pronome oblíquo e objeto indireto.



MODO INDICATIVO (6)

                       Presente                         Pret. Perfeito                        Pret. imperfeito  

                      Agora                                 ontem                                 antigamente 

                       

             Pret. + que perfeito              Futuro do  presente              Futuro do pretérito

                       (-ra)                                  amanhã (-rei)                           (-ria)

MODO SUBJUNTIVO (3)
           Presente                          Pretérito Imperf.                                 Futuro

           Tomara que...                    Se (-ss)                                             Quando



Pres. Ind.
Eu consigo
Tu consegues
Ele consegue
Nós conseguimos
Vós conseguis 
Eles conseguem

Imp.Afirm.
__________
Consegue tu
Consiga você
Consigamos
Consegui
Consigam

Pres. Subj.
Que eu consiga
Tu consigas
Ele consiga
Nós consigamos
Vós consigais
Eles consigam

Imp.Neg.
_________
Não consigas 
Não consiga
N consigamos
Não consigais
Não consigam



ATENÇÃO!!
A palavra “a” desempenha 4 funções 

morfológicas:
1. Artigo: A menina leu todo o livro.
2. Pronome oblíquo: trocar por “ela”: Vou 

salvá-la. (Vou salvar ela.)
3. Pronome demonstrativo: trocar por 

“aquela” (a de, a que) – Maria é a de 
vestido azul. (aquela de vestido azul)

4. Preposição: une palavras. Ficou a ver 
navios.



Reconheça as vozes verbais das frases a seguir. 
(VA) voz ativa        (VP) voz passiva       (VR) voz reflexiva

a) ( ) Eu me arrumei imediatamente.
b) ( ) O domador soltou o tigre.
c) ( ) Ele será acompanhado diariamente.
d) ( ) A menina se contemplava no espelho.
e) ( ) Grandes ideais são destruídos por governos maus.
f) ( ) O diretor deu o recado aos rapazes do time.
g) ( ) Você se machucou!
h) ( ) Juca cortou-se com a faca.
i) ( ) Os carros serão lavados.
j) ( ) Roberto matou-se.



"Paula mirou-se no espelho das águas": 
A oração contém um verbo na voz:

   a) ativa
b) passiva analítica
c) passiva pronominal
d) reflexiva recíproca
e) reflexiva



Estrutura e formação das palavras

Derivação:
Derivação prefixal: quando acrescentamos um prefixo à palavra 

primitiva.
EX.: RE(prefixo) + fazer (palavra primitiva) = refazer (deriv. 
prefixal)

 

Derivação sufixal: quando acrescentamos um sufixo à palavra 
primitiva.
EX.: ponta (palavra primitiva) + EIRO(sufixo) = ponteiro (deriv. 
sufixal)



Derivação parassintética (ou parassíntese): ocorre

quando a um determinado radical acrescentam-se, ao mesmo tempo, 
um prefixo e um sufixo.
EX.: RE (prefixo) + pátria (palavra primitiva) + AR (sufixo) = 
repatriar (parassíntese)

Derivação prefixal e sufixal: sufixo + prefixo ao mesmo radical. 

Pode-se tirar um dos dois, a palavra terá sentido.

    EX.: IN (prefixo) + feliz (palavra primitiva) + MENTE (sufixo) =

    infelizmente ( prefixal e sufixal)

Derivação regressiva: nesse caso, ao contrário dos anteriores, a 
palavra não aumenta sua forma, e sim diminui.

    EX.: O resgate dos passageiros foi feito.



Derivação imprópria: é a passagem de uma palavra que pertencente a 
determinada classe gramatical (substantivo, adjetivo, advérbio, etc.) para 
outra classe.

EX.: fumar (é verbo) --> o fumar (é substantivo) claro (é adjetivo) --> ela fala 
claro (é advérbio). Note que a palavra muda de classe gramatical sem 
sofrer modificação em sua forma.

Composição
Composição justaposição: quando as duas (ou mais) palavras que se juntam 

não perdem nenhum fonema, mantendo, por isso, a pronúncia que 
apresentam antes da composição.

EX.: passatempo (passa + tempo); couve-flor (couve + flor); girassol (gira + 
sol); pé de moleque (pé + de + moleque)

 
Composição por aglutinação: quando pelo menos uma das palavra que se 

unem perde um ou mais fonemas, sofrendo, assim, uma mudança em sua 
pronúncia.

EX.: petróleo (petra + óleo); fidalgo (filho + de + algo).



Correlacione:

1. Composição por Justaposição   2. Composição por Aglutinação

01. (  ) pau-de-arara                  02. (  ) planalto
03. (  ) arco-íris                          04. (  ) vaivém
05. (  ) mestre-sala                    06. (  ) vinagre
07. (  ) couve-flor                       08. (  ) passatempo
09. (  ) auriverde                        10. (  ) pernalta
11. (  ) guarda-marinha             12. (  ) pernilongo
13. (  ) pontapé                          14. (  ) caneta-tinteiro



Correlacione as derivações, sendo:
1. Prefixal      2. Sufixal    3. Prefixal e Sufixal  
4. Parassintética

01. (  ) transpor                 02. (  ) budismo
03. (  ) endurecer              04. (  ) malandragem
05. (  ) bilabial                   06. (  ) entardecer
07. (  ) estupidez               08. (  ) abster
09. (  ) adjunto                  10. (  ) tristeza
11. (  ) fervoroso               12. (  ) enforcar
13. (  ) deslealdade           14. (  ) romano
15. (  ) desigualdade         16. (  ) anteontem



Concordância Verbal

_________ tempos em que _______ os 
pais ______ os olhos, e os filhos os 
entendiam.

a) Houve – bastava – levantar

b) Houve – bastava – levantarem

c) Houve – bastavam – levantarem

d) Houveram – bastava – levantarem

e) Houveram – bastavam – levantar



Utilizando a norma culta da língua, a opção correta 
seria a seguinte:

a) Não entendi. Houveram modificações em seu 
comportamento.

b) Não entendi. Verificou-se modificações em seu 
comportamento.

c) Não entendi. Existiu modificações em seu 
comportamento.

d) Não entendi. Ocorreram modificações em seu 
comportamento.

e) Não entendi. Aconteceu modificações em seu 
comportamento.



  “Com sorte, a pessoa podia apaixonar-se 
depois de casada”.

   Se substituíssemos a palavra “pessoa” 

   por “noivos”, quantas outras palavras 
sofreriam ajustes de concordância?

a) Uma b) Duas c) Três d) Quatro e) Cinco



Complete os espaços com uma das opções entre parênteses.

a) Sabes quantos meses ______ que não vou ao cinema? Pois hoje ______ fazendo 
dois meses e meio. (faz-fazem; está-estão)

b) _____________-se todas as proposições iniciais. (mantém-mantêm)
c) Fui eu quem ____________ a favor dos ocupantes. (intervim-interveio)
d) Embora se ____________ de pessoas honestas, participaram de negócios 

escusos. (trate-tratem)
e) Entre mim e vocês não _____________ desentendimentos. (existe-existem)
f) _______-se obtido ótimos resultados. (tem- têm)
g) Caso ___________ novidades, avisem-me. (haja-hajam)
h) Caso ___________ novidades, avise-me. (ocorra-ocorram)
i) Duas horas ______ suficiente para escrever um bom texto. (é-são)
j) Aquele presidente ______ as esperanças do povo. (foi-foram)
l) Grande parte dos convidados ____________ mal. (passou-passaram)
m) Dirigimo-nos a Vossa Senhoria para solicitar-____ ____ apoio à nossa iniciativa. 

(lhe- vos; seu- vosso)
n) Aos dias de amargura ______________ de suceder momentos de intensa 

felicidade. (haveria-haveriam)
o) Diante de certos sofrimentos, ____________ palavras de consolo. (falta-faltam)
p) Cada vez mais me ___________ pânico essas concentrações de massa. 
   (causa-causam)



Classifique os pronomes oblíquos em objeto direto ou objeto indireto

a) Alguns fatos relatou-nos aquele turista.

b) O diretor ofereceu-lhe um cargo.

c) Procurei-o a noite toda.

d) Assaltaram a gramática, assassinaram-na.

e) Entregaram-me a documentação.

f) Amo-a muito.

g) Vou fazê-lo com carinho.

h) Deixei-o cair.

i) Não te entregarei agora o livro de Português.

j) Põe-na na pasta.



Análise Sintática Interna

Classifique os sujeitos das frases abaixo:

a) Minha vida era um palco iluminado. 
b) Aconteceram coisas horríveis naquele verão. 
c) O dois é um número inteiro. 
d) Bois, vacas e bezerros andavam misturados. 
e) Falei com ela ontem à tarde. 
f) Falaram muito mal de você na reunião. 
g) Choveu pouco no último verão. 
h) Precisa-se de digitadores. 
i) Faz dois anos que ele saiu. 
j) Havia cinco alunos na biblioteca. 
l) Está frio. 
m) Acredita-se em ETs. 
n) Há dois meses que não vejo Reinaldo.



Classifique os verbos sublinhados segundo a indicação abaixo
( 1) verbo intransitivo                           (3) verbo transitivo direto

(2 ) verbo transitivo indireto       (4) verbo de ligação

(  ) Os índios fabricavam enfeites e cestos.  
(  ) Eles não produziam lixo.
(  ) Esses homens precisam de máscaras.    
(  ) As margens do rio estavam sujas.
(  ) Gostamos do professor de matemática   
(  ) A gurizada brincava ao léu.                              
(  ) Em breve, ombreará com os mestres.      
(  ) Acredito em sua palavra.
(  ) O lixo sempre traz epidemias.                  
(  ) Os índios cuidavam do seu rio.
(  ) As árvores e as plantas cresceram.         
(  ) Os homens procuravam alimentos.
(  ) Meus amigos gostam muito de peixe.     
(  )Apareceram , um dia, os meus livros.                               
(  ) De lá você enxergará o horizonte.



Observe os termos destacados e identifique a alternativa que 
apresenta a classificação correta da função sintática.

Sempre esteve acostumada ao luxo. 
Naquela época ainda obedecia aos pais. 
Esta roupa não está adequada à ocasião. 
Os velhos soldadinhos de chumbo foram esquecidos. 

a) complemento nominal – complemento nominal – objeto indireto 
– complemento nominal.

b) objeto indireto – objeto indireto – objeto indireto – 
complemento nominal.

c) objeto indireto – complemento nominal – complemento nominal 
– adjunto adnominal.

d) complemento nominal – objeto indireto – complemento nominal 
– adjunto adnominal.

e) adjunto adnominal – objeto indireto – complemento nominal – 
adjunto adnominal.



Assinale a opção que classifica corretamente a função dos
 termos destacados nas orações:

“Conheço aqueles dois rapazes”.
“Talvez alguém descubra a verdade”.
“O cofre foi arrombado pelos bandidos”.

a) adjunto adnominal – adjunto adverbial – objeto indireto.
b) objeto direto – adjunto adverbial – objeto indireto.
c) adjunto adnominal – adjunto adverbial – agente da 

passiva.
d) adjunto adnominal – sujeito – agente da passiva.
e) objeto direto – sujeito – objeto indireto.



Observe os termos destacados:

“Alugam-se vagas”.
“Precisa-se de faxineiros”.
“Paraibana expansiva machucou-se”.
Eles exercem, respectivamente, a função sintática 

de:
a) objeto direto – objeto indireto – objeto direto.
b) sujeito – sujeito – sujeito.
c) sujeito – objeto indireto – objeto direto.
d) sujeito – objeto indireto – sujeito.
e) sujeito – sujeito – objeto indireto.



“Tinha grande amor à humanidade”.
“As ruas foram lavadas pela chuva”.
“Ele é rico em virtudes”.

As palavras em destaque são, respectivamente:
a) complemento nominal, agente da passiva, 

complemento nominal.
b) objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto 

adverbial
c) complemento nominal, agente da passiva, 

objeto indireto.
d) objeto indireto, agente da passiva, objeto 

indireto.



Função sintática dos pronomes relativos

a) O homem, que é um ser racional, aprende com seus erros. sujeito 
que = homem.

b) Os trabalhos que faço me dão prazer. objeto direto que = os 
trabalhos

c) Os filmes a que nos referimos são italianos. objeto indireto  que = 
os filmes.                              

d) O homem rico que ele era hoje passa por dificuldades. pred. do 
sujeito que = rico

e) O filme a que fizeram referência foi premiado. complemento 
nominal = o filme

f) O filme cujo artista foi premiado não fez sucesso. adj. adnominal
g) O bandido por quem fomos atacados fugiu. ag. da passiva
h) A escola onde estudamos foi demolida. adj. Adverbial



Análise Sintática Externa

As conjunções coordenativas são classificadas

Aditivas  adição, soma    e, nem, mas também
Adversativa    suposição, contraste     mas, porém, 

contudo, todavia, entretanto, não obstante
Alternativas    alternância, exclusão  ou, ou...ou, 

ora...ora, já...já, quer...
Conclusivas    conclusão explicação   logo, pois 

(posposto ao verbo), portanto, então, por isso
Explicativas    justificativa pois (anteposto ao 

verbo), porque, que, porquanto



Orações Subordinadas Adverbiais

Causais           causa, motivo      porque, como, já que, visto que
Condicionais     condição    se, caso, desde que, contanto que
Consecutivas   consequência   que (precedido de tão, tal, tanto), 
de modo que
Comparativas   comparação como, que (precedido de mais ou
 menos), assim como
Conformativas     conformidade     como, conforme, segundo 
Concessivas    contradição   embora, se bem que, mesmo que,
 ainda que, conquanto 
Temporais     tempo    quando, assim que, antes que, depois que
Finais      finalidade         para que, a fim de que, que 
Proporcionais    proporção    à medida que, à proporção que



Orações Sub. Adjetivas

 
     Explique a diferença de sentido entre os pares de orações 

adjetivas e  classifique-as em EXPLICATIVA ou RESTRITIVA:

     a. I. O homem, que se considera racional, muitas vezes age 
animalescamente. 

        II. O homem que se considera racional muitas vezes age 
animalescamente.

 

b. I. Mandei um telegrama para o meu irmão que mora em 
Roma.

         II. Mandei um telegrama para o meu irmão, que mora em 
Roma.



Orações Sub. substantivas

1. subjetiva - sujeito do verbo da oração principal. 
Ex. : É necessário que vocês passem na prova do Tiradentes.
2. objetiva direta - OD do verbo da oração principal  necessita da presença de
um verbo trans. direto na or. Principal.  
Ex. : Espero que ele volte.
3. objetiva indireta - OI do verbo da oração principal  necessita de um verbo
 trans. direto ou trans. direto e indireto na or. Principal.
Ex.: Necessito de que ele volte.
4. completiva nominal - CN de um subst. ou adj. da oração principal. 
Ex.: Tenho necessidade de que ele volte.
5. predicativa - predicativo da oração principal. Funciona como predicativo do 

sujeito da or. principal com verbo de ligação. 
Ex.: Minha esperança é que ele volte.
6.apositiva - aposto de um termo da oração principal.        
Ex.: Espero somente isto: que ele volte.



Crase
          

            Preencha as colunas com a, as, à, às:

      a) Monumento erigido ___ memória do mestre.
b) Dirigi-me ___ piscina.
c) O Brasil manifestou ___ Argentina toda solidariedade.
d) Fiéis ___ aspirações.
e) Chegaram ___ Estocolmo.
f) Quando voltarás ___ Curitiba da Rua das Flores?
g) Graças ___ Deus obedecemos ___ sinalização.
h) ___ minha mãe, que lhe dei eu?
i) Voltamos ___ casa antes da chuva.
j) Após ___ compras, retornemos ___ casa de tua avó.
k) De volta ___ terra, o pescador descansou.
l) A medalha foi dada ___ aluna mais aplicada, mas não ___ qualquer 
aluna.
m) Pedrinho traja-se ___ antiga.
n) Fui ___ São Paulo, ___ tardinha.
o) Sentei-me ___ beira do rio e passei ___ meditar.
p) Vaguei ___ míngua e sem conforto.
q) Eis a menina ___ quem dei um presente.
r) Visava ___ vaga de chefe mais do que aspirava ___ de diretor.
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