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TEMPO DE AULA: 45 MIN
ACOLHIMENTO

CONTEÚDO: PONTUAÇÃO: 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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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
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05. Se você fosse dar outro título ao texto, qual nome você daria?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

06. Qual a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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LEIA O TEXTO

“Esse presente é para meu neto não para minha neta também não penso em
dá-lo para Renata minha melhor amiga não é para meu filho jamais será
dado para minha nora Elisa.”



8

07. Como você pontuaria esse texto se você fosse:
a) o neto:

b) a neta:

c) Renata:

d) O filho:

e) Elisa:
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FRASE

A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa
que Frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos
completos em um contexto de comunicação, de interação verbal.
Observe algumas características das frases:
O início e o final da frase são marcados, na escrita, por pontuação
específica (. ! ? …);
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Tipos de Frases

Frases interrogativas: Entonação de pergunta. Geralmente, é finalizada com
ponto de interrogação (?).
Exemplo: Que dia você volta?

Frases exclamativas: Entonação expressiva, reação mais exaltada. Geralmente,
finalizada com ponto de exclamação ou reticências (! …).
Exemplo: Que horror!
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Frases declarativas: Não são marcadas pela entonação expressiva ou
intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são
finalizadas com o ponto final (.).
Exemplo: Amanhã não poderei levantar.

Frases imperativas: Enunciado que traz um verbo no modo imperativo.
Geralmente sugere uma ordem e é finalizado pelos pontos de exclamação e final
(! .).
Exemplo: Fale mais baixo!


