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Formação Acadêmica 

• Licenciatura Plena em Letras – Universidade Federal do Piauí – UFPI com
conclusão em janeiro de 1987;

• Curso de Pós-Graduação (Linguística Aplicada ao Ensino da Língua
Portuguesa) – Associação Teresinense de Ensino Faculdade Santo
Agostinho – FSA - com conclusão em 2007.

3



PROFESSOR ERNANI TERRA E PROFESSOR FERNANDO
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PROFESSOR FERNANDO SANTOS
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1. A aula de Português é chata!

2. Não consigo aprender português porque a gramática é 
muito complexa!

3. Os textos de interpretação são extensos e difíceis de 
interpretá-los!

4. Por que preciso aprender português?!
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VAMOS ENTENDER A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA NO NOSSO DIA A DIA
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Vejamos uma entrevista de emprego feita inusitavelmente por

uma dentista e direcionada a uma candidata à atendente, num

consultório odontológico:
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1. Você tem experiência como atendente, secretária ou recepcionista?

- Sim, trabalhei como auxiliar de administração no escritório de
contabilidade de um supermercado. Eu era encarregada de anotar todo
o balanço no final de cada mês, anotava chegada de mercadorias e ficava
responsável no recebimento de notas fiscais.
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2. E por que você saiu desse escritório?

- Remanejamento de funcionários e contenção de despesas.
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3 - Sim, entendo. E por que veio se candidatar ao emprego de atendente?

- Eu estava lendo a seção de empregos num jornal e parei no anúncio
referente a essa vaga de atendente que tem a ver com minha função.
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4 - E por que você acha que irei aceitá-la trabalhar aqui em meu
consultório?

- Por causa das minhas funções que eu desempenhava com
responsabilidade, e pela facilidade de comunicação com o público
tanto na forma de compromisso profissional quanto no tratamento
afetivo.
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5 - Correto. Você sabe mexer no computador?

- Sim, sei.
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6 - Ligue-o pra mim, pode ser?

- Sim, claro.

(1 min depois)
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7.   O que você sabe fazer nele?

- No meu outro emprego, as minhas funções eram executadas no 
Excell e no Microsoft Word.
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8. No Word, não é? Hummm...vejamos...Você pode abrir o Word?

- Sim, claro.

5 segundos depois, com o Word aberto, a dentista quis fechar a entrevista 
com a seguinte solicitação (quase uma exigência) à candidata:
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9. Agora, com o teclado a sua disposição, digite pra mim por que você quer esse
emprego.

A candidata criou alguns cubinhos de gelo em quase todo o corpo. Apesar de algum
nervosismo, atendeu a exigência da dentista, produzindo o texto:

"Li o anuncio num jornal na sessão de empregos q oferecia uma vaga de atendente
de consultorio odontógico q tem haver c/ minhas abilidades.
Eu gostaria muito de ganhar o emprego pq naum quero ficar muito tempo longe do
mercado de trabalho, tenho 2 filhos, sou separada, muitas contas p/ pagar, busco
ser indepedente. O trabalho anterior me deu base p/ proseguir no ramo
de adiministração."
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"Li o anuncio num jornal na sessão de empregos q oferecia uma vaga de
atendente de consultorio odontógico q tem haver c/minhas abilidades.
Eu gostaria muito de ganhar o emprego pq naum quero ficar muito tempo longe
do mercado de trabalho, tenho 2 filhos, sou separada, muitas contas p/ pagar,
busco ser indepedente. O trabalho anterior me deu base p/ proseguir no ramo
de adiministração."
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SERÁ SE A CANDIDATA CONSEGUIU O EMPREGO?
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PROVAVELMENTE, NÃO CONSEGUIU O EMPREGO DESEJADO.
ELA PODE TER SE SAÍDO BEM NA LINGUAGEM FALADA, MAS
NA ESCRITA...
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VAMOS CORRIGIR OS ERROS?
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1) anuncio (faltou o acento agudo no U)

2) sessão (depende do contexto, pois existem ainda seção e cessão. No texto, o 
correto seria seção)

3) q (uso de abreviações encontradas em redes sociais, e-mails, mensagens 
instantâneas no MSN, por exemplo. O que custa escrever QUE?)

4) consultorio (onde está o acento agudo no O?)

5) odontógico (dois erros encontrados: uso incorreto do acento agudo no O e 
faltaram as letras L e O)
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6) haver (o certo é a ver)

7) abilidades (faltou H no início)

8) c/ (só pode ser tolerado em trocas informais pela internet; o mesmo acontece com 
o q de QUE)

9) pq naum (o internetês jamais é permitido num documento formal, principalmente 
numa entrevista de emprego realizada escritamente ou em redações; portanto, 
escrever PORQUE NÃO é o mais sensato)
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10) indepedente (independente, certo?)

11) proseguir (prosseguir)

12) adiministração (o D é mudo, sem o I; logo, administração)

26



É fundamental deixar claro, queridos alunos, que até um
acadêmico de mais alto nível pode cometer alguns deslizes na
escrita e na fala. É um ser humano também e, por isso, é natural
que isso pode acontecer.
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Portanto, convém saber que o nosso idioma conta muitos pontos na hora
de avaliar
currículos, de conquistar vagas em diversos concursos públicos, inclusive
em alguns vestibulares que adotam questões apenas discursivas, além de
ensinar a redigir uma carta de apresentação como possível porta de
entrada para um emprego de alto nível
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Todo mundo tem a falsa impressão de que conhece o Português
muito bem e acaba deixando de lado. Isso é um erro. Por ter um
peso muito grande, é ele que diferencia muitos candidatos.
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ANALISANDO TEXTOS VERBAIS, NÃO VERBAIS E MISTOS
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SINTAGMA

O sintagma consiste num conjunto de elementos que constituem
uma unidade significativa dentro da oração e que mantém entre si
relações de dependência e de ordem, organizados em torno de um
elemento fundamental denominado núcleo que pode, por si só,
constituir o sintagma.
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Considere as seguintes sentenças:

João guardou os livros na prateleira.

Meu filho adormeceu.

Você levará a marmita amanhã.
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Quando o núcleo é um elemento nominal (nome ou pronome), como

João, meu filho, você, trata-se de sintagmas nominais.

Em: guardou os livros na prateleira, adormeceu, levará a marmita

amanhã, o elemento fundamental é o verbo, de modo que se têm, no

caso, sintagmas verbais.
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A natureza do sintagma vai depender do tipo de elemento que

constitui seu núcleo.

Existem ainda os sintagmas adjetivais, cujo núcleo é um adjetivo e os

sintagmas preposicionados, geralmente formados de preposição +

sintagma nominal.
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A gramática sintagmática faz a análise da estrutura da frase de um modo

diferente das demais gramáticas, que fazem a análise

sintática tradicional.

Neste caso, considera-se que a frase é formadas por sintagmas, ou seja,

por segmentos que indicam uma relação de dependência uns dos outros
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Nessa relação de dependência, temos um elemento determinante

(subordinado) e outro determinado. Cada um destes elementos constitui um

sintagma.

Sendo assim, em qualquer enunciado, as palavras ligam-se formando

sintagmas, e estes sintagmas possuem uma relação de dependência com os

demais.
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Cada sintagma também possui um núcleo, que indicará de

que tipo de sintagma se trata: se o núcleo for um verbo, o

sintagma será verbal, se o núcleo for um nome o sintagma

será nominal.
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EXEMPLO :

As verdadeiras amizades nunca morrem.

Sintagma nominal: As verdadeiras amizades (núcleo = amizades). O
sintagma nominal pode apresentar-se sob diferentes formas e
exercer várias funções na frase, embora seja sempre o sujeito de
alguma oração.
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Observação :

O sintagma nominal tem por núcleo um nome (ou pronome), que pode

aparecer sozinho ou acompanhado de outras palavras, que a ele estarão

subordinadas.

 Os termos que se referem ao núcleo (determinantes) são normalmente

representados por artigos, pronomes adjetivos e numerais.
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O QUE É SINTAGMA VERBAL ?

Sintagma Verbal: é formado pelo verbo (núcleo do sintagma)
seguido ou não do sintagma preposicional (objeto indireto), do
sintagma nominal (objeto direto), do sintagma adverbial (adjunto
adverbial ou do sintagma adjetivo (predicativo).

EX. Ele confia em suas possibilidades.
( verbo) (sintagma nominal)
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Os sintagmas verbal e nominal são os básicos presentes em uma
frase, mas além deles podemos também encontrar:

Sintagma Adjetival: na frase, pode assumir a função de adjunto
adnominal, predicativo ou complemento nominal e tem como núcleo
um adjetivo.
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Sintagma Adverbial: na frase, assume a função de adjunto adverbial e tem
como núcleo um advérbio.

Sintagma Preposicional: ocorre mais comumente nas funções de complemento
nominal ou de objeto indireto, mas pode ocorrer em qualquer outra função
desde que seja iniciada por uma locução prepositiva. Tem como núcleo uma
preposição.
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Exemplos de enunciados (os núcleos estão em negrito)

a) As verdadeiras amizades nunca morrem.

As verdadeiras amizades – sintagma nominal

As verdadeiras – sintagma adjetival

Nunca morrem – sintagma verbal

Nunca – sintagma adverbial

50



b) Todos acompanhavam silenciosamente a romaria pela cidade.

Todos – sintagma nominal
acompanhavam silenciosamente a romaria - sintagma verbal
silenciosamente – sintagma adverbial
A romaria – sintagma nominal
pela cidade – sintagma preposicional
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c) A espécie daquela árvore corre risco de extinção.

A espécie daquela árvore – sintagma nominal

Daquela árvore – sintagma preposicional

Corre risco de extinção – sintagma verbal

Risco de extinção – sintagma nominal
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FUNÇÕES  DOS   SINTAGMAS :

Com exceção dos sintagmas verbais, que sempre estarão na função de
predicado, os demais sintagmas podem exercer diversas funções dentro da
oração (sujeito, complemento verbal, predicativo, etc.), dependendo da posição
que ocupam e do modo como se relacionam a um outro elemento.

Ex.O professor elogiou o aluno.

O aluno elogiou o professor.
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Nessas orações, temos dois sintagmas nominais(“o professor”e “o

aluno”), que se relacionam com um mesmo elemento (elogiou). No

entanto, eles se opõem por realizarem funções diferentes em razão

do modo como se combinam com o verbo e da posição que ocupam

no enunciado.
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No primeiro exemplo, o sintagma nominal “o aluno” é parte

integrante do sintagma verbal “elogiou o aluno”. Nessa oração, o fato

expresso pelo verbo é atribuído ao sintagma nominal “o professor”.
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No segundo exemplo, o fato expresso pelo verbo é atribuído ao

sintagma nominal ”o aluno”. Nesse exemplo, o sintagma nominal “o

professor” é parte integrante do sintagma verbal “elogiou o professor”.
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Caso a disposição dos sintagmas na oração fosse: “Elogiou o aluno o

professor”, teríamos uma frase ambígua ( não ficaria claro quem elogiou

quem), uma vez que, pela posição que os sintagmas nominais ocupam na

cadeia da fala, não poderíamos indicar qual faz parte do sintagma verbal

e qual é o agente do fato expresso pelo verbo.
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AGORA, MÃO NA MASSA !!!!!!!!

ATIVIDADES  :

1) Transforme os sintagmas verbais em sintagmas nominais:
a) Elaborar as perdas.
b) Reorganizar a imagem corporal.
c) Descobrir novas sensações e conceitos.
d) Sentir o fim da infância.
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2) Substitua o sintagma nominal em destaque por um sintagma verbal :
“O adolescente experimenta uma reorganização no modo de viver...”

3) O sintagma verbal repete-se no enunciado a seguir. Substitua o 
segundo, a fim de obter maior elegância da frase sem mudar seu 
sentido:

“O adolescente tem momentos nos quais tem vontades infantis.”
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4) Separe os sintagmas  verbal e nominal das seguintes frases:

a). Os marinheiros içaram velas novas.

Sintagma Nominal: ____________________________

Sintagma Verbal: _______________________________

b) A Rita ficou com uma estrela vermelha na mão.

Sintagma Nominal: __________________________________

Sintagma Verbal: ______________________________________
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c) A mão pegou na vassoura.
Sintagma Nominal: ________________________

Sintagma Verbal: ________________________

d) O sol espalhava os primeiros raios de luz.
Sintagma Nominal: _______________________

Sintagma Verbal: ________________________

e) O rapaz e rapariga fecharam a janela.

Sintagma Nominal: ______________________

Sintagma Verbal: ________________________
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