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TEMPO DE AULA: 45 MIN
ACOLHIMENTO

CONTEÚDO: SINTAXE – FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO
GÊNEROS TEXTUAIS: MICROCONTOS

TEMPO PARA O REGISTRO ESCRITO

DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS
D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de 
um texto.
D7- Identificar a tese de um texto.
D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre partes e 
elementos do texto.
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O Mistério da Herança

Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande
fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos
finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a
ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda
mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu
assim: 'Deixo meus bens a minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a
conta do padeiro nada dou aos pobres.' Morreu, antes de fazer a pontuação.
Texto adaptado de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite. Comunicação/Expressão
em língua nacional. São Paulo: Nacional, 1973. 6º ano, p.84
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1.  Observe o uso da vírgula e determine quem é o herdeiro:

a) 'Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, 
nada dou aos pobres. ___ _____________________________________

b) 'Deixo meus bens a minha irmã não, a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, 
nada dou aos pobres. __________________________________________

c) 'Deixo meus bens a minha irmã não, a meu sobrinho jamais, será paga a conta do padeiro, 
nada dou aos pobres. __________________________________________

d) 'Deixo meus bens a minha irmã não, a meu sobrinho jamais, será paga a conta do padeiro 
nada, dou aos pobres. _________________________________________
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1.  Observe o uso da vírgula e determine quem é o herdeiro:

a) 'Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, 
nada dou aos pobres. ___ Irmã _____________________________________

b) 'Deixo meus bens a minha irmã não, a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, 
nada dou aos pobres. ____Sobrinho______________________________________

c) 'Deixo meus bens a minha irmã não, a meu sobrinho jamais, será paga a conta do padeiro, 
nada dou aos pobres. _____Conta do padeiro_____________________________________

d) 'Deixo meus bens a minha irmã não, a meu sobrinho jamais, será paga a conta do padeiro 
nada, dou aos pobres. _______Aos pobres__________________________________
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02. Qual é o assunto principal do texto?
a) ( ) a herança               b) ( ) a pontuação           c) ( ) a injustiça

03. Quantos personagens estão disputando a herança?
a) ( ) 6                              b) (   ) 4                              c) ( ) 10

04. Esse texto é ?
a) ( ) informativo          b) ( ) descritivo                c) ( ) narrativo


