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Honestidade muda vida de moradores de rua
            
           Casal que encontrou e devolveu R$ 20 mil, em São Paulo, visita parentes em Andirá e 
sonha acordado com o recomeço: emprego, casa, comida e estudos

        Andirá – O que você faria se encontrasse R$ 20 mil na rua? Essa pergunta correu todo 
o Brasil após a notícia de que um casal de moradores de rua em São Paulo havia devolvido 
todo o dinheiro encontrado em um saco de lixo. A quantia havia sido furtada de um 
restaurante japonês.
        Com a atitude, Sandra Regina Domingues, de 32 anos, e Rejaniel de Jesus Silva, 36, 
deixaram de ser anônimos catadores de lixo e se tornaram famosos em todo o país. Um 
acontecimento que eles jamais poderiam imaginar. ''A honestidade virou notícia. O que era 
pra ser um minuto de fama, acabou virando mais de 10 dias'', conta Rejaniel, sorridente, ao 
receber a equipe da FOLHA na casa dos sogros em Andirá (Norte), onde se hospedou por 
alguns dias. Eles retornaram na semana passada a São Paulo e estão ansiosos com o 
recomeço de vida. 
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        ''As pessoas que têm dúvida se eu deveria ou não ter devolvido o 
dinheiro, na verdade, são burros, pois o dinheiro que vem muito fácil 
vai fácil. É claro que minha vida seria diferente se eu tivesse R$ 20 mil. 
Compraria um barraco, um celular e roupas novas, mas e depois? Por 
eu ter devolvido, eu ganhei muito mais. Consegui um emprego e vou 
ter salário, podendo voltar a ter uma vida decente'', comemora. 
        O empresário que teve o dinheiro de volta garantiu emprego para 
os dois em seu restaurante e comprou passagens para que eles 
pudessem visitar a família de Sandra, em Andirá. Rejaniel também 
pôde reencontrar os pais e irmãos em São Luís (MA). 
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Uma senhora que acompanhou a história do casal na mídia ofereceu uma casa para eles tomarem 
conta. Desde então, os planos que antes não existiam para Rejaniel e Sandra começaram a ganhar 
forma. ''Com o salário, quero ajudar minha sogra a arrumar a casinha dela e pretendo voltar a 
estudar. Quero pelo menos terminar o Ensino Fundamental, fazer um curso de informática e 
aprender inglês'', salienta. 
        É claro que uma notícia dessa também gerou certa ''polêmica'' pelo fato de Rejaniel não ter 
ficado com o dinheiro. Para todas essas pessoas, ele faz questão de reforçar a maior lição que tirou 
das ruas e da educação dada pela mãe. ''A honestidade pode nos levar a lugares inesperados e 
oferecer algo melhor em troca. Em nenhum momento eu pensei em ficar com o dinheiro, nem 
mesmo quando eu peguei toda aquela quantia nas mãos'', ressalta ele, que já fez sua primeira 
aquisição com o dinheiro que o empresário lhe arrumou para viajar. ''Comprei uma vara de pescar. 
É meu passatempo preferido'', diz, com ar de quem não enriqueceu de um dia para o outro, mas de 
quem está voltando a reconhecer o que é felicidade.
        [...] 

                                             Micaela Orikasa. Honestidade muda vida de moradores de rua. Folha de Londrina.
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Entendendo o texto

01 – O texto “Honestidade muda a vida de moradores de rua” é uma reportagem, um 
texto jornalístico. Com que objetivo as reportagens costumam ser escritas?

      São escritos em linguagem jornalística com o objetivo de informar, emitir opinião, etc. 
São publicados na imprensa escrita, isto é, em jornais e revistas, inclusive de mídia digital. 
As reportagens têm como objetivo transmitir ao público-leitor informações sobre 
determinado assunto ou acontecimento, que sejam de interesse das pessoas em geral.
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02 – Onde essa reportagem foi publicada? Como você verificou essa 
informação?

No jornal online Folha de Londrina. Essa informação pode ser 
encontrada no crédito do texto.
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03 – Em que outros meios de comunicação as reportagens podem ser 
encontradas?

Em jornais e revistas, na internet, no rádio e na televisão.
 

8



04 – De que fato trata a reportagem?

      Um casal de moradores de rua encontrou no lixo a 
quantia de R$ 20.000,00 e devolveu o dinheiro.
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05 – Que pessoas se envolveram nesse fato?

Os catadores de lixo Rejaniel de Jesus Silva e Sandra Regina 
Domingues.
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06 – Em sua opinião, por que esse fato mereceu ser levado ao 
conhecimento do público?

Por ser algo incomum de acontecer. Geralmente, as pessoas que 
encontram dinheiro ou objetos de valor não costumam devolvê-los.
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07 – Releia a frase que aparece entre o título e o primeiro parágrafo do texto.

“Casal que encontrou e devolveu R$ 20 mil, em São Paulo, visita parentes em 
Andirá e sonha acordado com o recomeço: emprego, casa, comida e estudos”

Essa informação recebe o nome de olho. O olho tem função de resumir o assunto 
da reportagem ou  Concluir as ideias apresentadas na reportagem?

  Resumir o assunto da reportagem.
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08 – Você acredita que a atitude do casal foi correta? Por quê?

Resposta pessoal do aluno.
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09 – O que aconteceu com eles depois que devolveram o dinheiro?

O empresário que recuperou o dinheiro ofereceu um emprego 
para o casal e deu passagens para que eles pudessem visitar suas 
famílias, uma no Sul e outra no Nordeste do país, e uma pessoa 
também lhes ofereceu trabalho (uma casa para tomarem conta).
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10 – O que Rejaniel quis dizer com a frase: “A honestidade pode 
nos levar a lugares inesperados e oferecer algo melhor em troca”? 
Você concorda com esse ponto de vista?

Ele quis dizer que a honestidade nos traz recompensas. Resposta 
pessoal do aluno.
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11 – Como podemos saber se Sandra e Rejaniel são pessoas reais e não 
personagens?
     

Porque o texto é uma reportagem. Nesse gênero textual, são narrados 
fatos do dia-a-dia com pessoas reis
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12 – Releia uma fala de Rejaniel:
        ''Com o salário, quero ajudar minha sogra a arrumar a casinha 
dela e pretendo voltar a estudar. Quero pelo menos terminar o 
Ensino Fundamental, fazer um curso de informática e aprender 
inglês''. Na sua opinião, o que esse modo de pensar de Rejaniel 
revela?

Que ele é solidário (vai ajudar a sogra, que também é necessitada) e 
valoriza os estudos, visando melhorar de vida.
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13 – Busque as informações no texto e relacione as colunas. Se precisar, 
peça ajuda ao professor.
a)   Andirá.
b)   São Luís.
c)   Equipe da Folha.

(   ) Profissionais do jornal Folha de Londrina.
(   ) Cidade localizada no estado do Paraná.
(   ) Capital do estado do Maranhão.
 C

A
B
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  ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA
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S I N Ô N I M O S   E  A N T Ô N I M O S
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Os sinônimos (do grego syn: com + onyma: nome) - são palavras que 

têm sentido idêntico ou muito semelhante ao de outras palavras. Para 

que as palavras possam ser consideradas sinônimas de outras, elas devem 

ter a mesma classe gramatical e ter valor semântico (significado/sentido) 

semelhante para as condições de produção dos discursos, ou seja, em 

que situação/circunstância ocorre a fala ou a escrita. 
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carro – automóvel
alegre – contente
bonito – belo
após – depois
córrego – riacho

casa – residência

percurso – trajeto

questionar – perguntar

brincadeira – diversão

carinho- afeto
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Os antônimos significam palavras contrárias, inversas de sentido.

feio - bonito
claro – escuro
dia – noite
bondade – maldade
bonito – feio
limpo – sujo
correto – errado
largo – estreito
alto – baixo
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FALSOS SINÔNIMOS

Os falsos sinônimos são aquelas palavras que, de tão 

parecidas com outras, acabam confundindo os falantes. Eles 

costumam apresentar sons e características morfológicas 

similares, mas isso não significa que sejam iguais. 
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EXEMPLOS DE FALSOS SINÔNIMOS

Ao invés de    x    Em vez de

Ao invés de = significa “ao contrário de”.

Ao invés de ficar triste, a menina ficou alegre com a notícia que recebeu.

Confundiu-se e, ao invés de subir as escadas, desceu.

Em vez de = significa “em lugar de”, expressa ideia de “substituição”.

Em vez de descansar, ficou jogando até o dia raiar.

Preferi ficar em casa em vez de ir à festa da Carolina.
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                             Onde x Aonde:
Onde = em que lugar. Expressa ideia de permanência:
Ex.: Onde você mora?
Ex.: Não sei onde fica a cidade natal de meus pais.

Aonde = a que lugar. Expressa ideia de movimento.
Ex.: Aonde você vai com tanta pressa?
Ex.: Ainda estamos decidindo aonde iremos depois da aula.
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Conflito x Confronto
Conflito = confusão. Divergência de postura, de ideias.
Ex.: O conflito entre as lideranças esquentou o debate.
Ex.: O conflito de ideias entre os políticos nos deixou confusos.

Confronto = enfrentamento, combate, comparação, acareação.
Ex.: O confronto entre as facções deixou uma pessoa ferida.
Ex.: O confronto dos depoimentos elucidou o caso.
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De encontro a  x  Ao encontro de:
 De encontro a = contra, confrontar.
Ex.: O aumento da taxa vai de encontro a tudo que reivindicamos.
Ex.: Sua atitude vai de encontro aos meus princípios.

Ao encontro de = a favor, ir no sentido de algo ou alguém.
Ex.:As obras sociais da igreja vão ao encontro dos mais pobres.
Ex.:Aprovaram leis que vão ao encontro das necessidades do 
povo.
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Todo  x  Todo o
Todo (a) = qualquer, cada.
Ex.: Toda criança tem direito à educação e ao lazer.
Ex.: Todo brasileiro tem o dever de zelar pela ordem da nação.

Todo o = inteiro.
Ex.: Todo o colégio se mobilizou nesta arrecadação.
Ex.: Toda a sociedade está revoltada com o aumento da violência.
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1. Complete as frases com os antônimos da palavras em destaque.

a) O que não é grande é _________.
b) O que não está vazio está ___________.
c) O que não é velho é __________.
d) O que não é barato é ____________.
e) O que não é forte é ____________.
f) O que não é novo é __________.
g) O que não é claro é __________.
h) O que não é alto é __________.
i) O que não é bom é _________.
j) O que não está alegre está __________.
k)O que não é gordo é ____________.
l) O que não está chorando está ___________.
m)Um sobe, mas o outro _________.
n) Quando não é noite é _________.
o) O café quente, o sorvete __________.
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2. Reescreva as frases, trocando as palavras em destaque por antônimos.

a) Ele disse que ficou alegre com a notícia.

b) A torcida considera a diferença entre os times muito grande.

c) Estas flores têm um cheiro ruim.

d) Os jacarés permaneceram deitados de barriga para cima.

e) Vocês estão muito desanimados com esta situação.

f) Seus cabelos estão muito compridos.

g) Espere o forno esfriar para tirar o bolo.
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3. Copie e leia o parágrafo a seguir.

Mariana é uma bela moça. Desde pequenina sempre foi bela. A irmã de Mariana 
também é bela.

Como você viu, a palavra bela foi usada mais de uma vez. Veja como poderíamos 
proceder caso quiséssemos evitar a repetição dessa palavra.

Mariana é uma bela moça. Desde pequenina sempre foi bonita. A irmã de 
Mariana também é formosa.

 O que foi feito para evitar a repetição da palavra bela?
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4. Copie no caderno as frases a seguir, completando-as com sinônimos das palavras em 
destaque.

a) Ele é um cachorro muito comilão. É tão _____________ que come num minuto toda 

ração do prato.

b) Júnior foi muito rápido na corrida. Ele ganhou até do Cláudio que sempre foi o mais 

________ da turma.

c) Lucas mora próximo à escola. Juliana e Marcela também moram ___________ de 

onde estudam.

d) Minha tia reside na Rua Pará e minha avó ____________ na Rua Paranaguá.

e) O time dos meninos ganhou o jogo. Os __________ jogaram muito bem

guloso

ligeiro
vizinhos

mora
garotos
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5. Reescreva as frases no caderno, substituindo as palavras em 
destaque por um sinônimo.

a) Tânia me auxiliou na pesquisa

b) Verônica é muito carinhosa com seus filhos.

c) O cabelo de Mariana está comprido.

d) No início do ano, Marcelo se tornou meu amigo.

e) O gato saltou o muro
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6. (Criciúma 2016) Identifique os sinônimos, relacionando as colunas.

Coluna 1 Palavra
1. Capaz
2. Façanha
3. Economizar
4. Deficiência

Coluna 2 Sinônimo
(  ) falha
(  ) apto
(  ) proeza
(  ) poupa
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7.  A alternativa que apresenta erro quanto à correlação entre a palavra e 
seu antônimo é:

a. ( ) grande – baixo
b. ( ) rápido – devagar
c. ( ) crente – descrente
d. ( ) ativo – inativo
e. ( ) frio – quente

A
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8. (São José 2014) Assinale a alternativa em que as 
palavras sublinhadas são sinônimas, ou seja, têm o 
mesmo significado.

a. ( ) Ele é ágil e esperto.
b. ( ) Este rio é largo e fundo.
c. ( ) Estou cansado, impaciente.
d. ( ) Esta resposta está exata, correta.
e. ( ) Ele precisa aguardar e ficar sentado.

D
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9.  Observe as frases abaixo e preencha os espaços corretamente.

1. Tijucas conta com várias comunidades rurais.
2. É belo o casarão em que viveram os Gallotti.

Assinale a alternativa correta, em relação a estas frases:
a. ( ) Em 1 o antônimo de rurais é urbanas.
b. ( ) Em 1 o sinônimo de várias é diferentes.
c. ( ) Em 2 o sinônimo de belo é agradável.
d. ( ) Em 2 o antônimo de casarão é casa grande.
e. ( ) Em 2 o antônimo de viveram é moraram.

A
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10) Antônimos são palavras que possuem significados opostos, 
contrários. Dê o antônimo das palavras abaixo. 

a) mal 
b) ausência  
c) fraco   
d) claro  
e) subir  
f) cheio 
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