FERNANDO
SANTOS

PORTUGUÊS

ESTUDO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO:
CONT. SUBSTANTIVO ADJETIVO

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

2

O dono da bola
Ruth Rochabola

O nosso time estava cheio de amigos. O que nós não tínhamos era a bola de futebol.
Só bola de meia, mas não é a mesma coisa.
Bom mesmo é bola de couro, como a do Caloca.
Mas, toda vez que nós íamos jogar com Caloca, acontecia a mesma coisa. E era só o
juiz marcar qualquer falta do Caloca que ele gritava logo:
– Assim eu não jogo mais! Dá aqui a minha bola!
– Ah, Caloca, não vá embora, tenha espírito esportivo, jogo é jogo…
– Espírito esportivo, nada! – berrava Caloca. – E não me chame de Caloca, meu nome
é Carlos Alberto!
E assim, Carlos Alberto acabava com tudo que era jogo.
A coisa começou a complicar mesmo, quando resolvemos entrar no campeonato do
nosso bairro. Nós precisávamos treinar com bola de verdade para não estranhar na
hora do jogo.
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Mas os treinos nunca chegavam ao fim. Carlos Alberto estava sempre procurando
encrenca:
– Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo!
– Se eu não for o capitão do time, vou embora!
– Se o treino for muito cedo, eu não trago a bola!
E quando não se fazia o que ele queria, já sabe, levava a bola embora e adeus,
treino.
Catapimba, que era o secretário do clube, resolveu fazer uma reunião:
– Esta reunião é para resolver o caso do Carlos Alberto. Cada vez que ele se zanga,
carrega a bola e acaba com o treino.
Carlos Alberto pulou, vermelhinho de raiva:
– A bola é minha, eu carrego quantas vezes eu quiser!
– Pois é isso mesmo! – disse o Beto, zangado. – É por isso que nós não vamos
ganhar campeonato nenhum!
– Pois, azar de vocês, eu não jogo mais nessa droga de time, que nem bola tem.
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E Caloca saiu pisando duro, com a bola debaixo do braço.
Aí, Carlos Alberto resolveu jogar bola sozinho. Nós passávamos pela casa dele e víamos. Ele
batia bola com a parede. Acho que a parede era o único amigo que ele tinha. Mas eu acho que
jogar com a parede não deve ser muito divertido.
Porque, depois de três dias, o Carlos Alberto não aguentou mais. Apareceu lá no campinho.
– Se vocês me deixarem jogar, eu empresto a minha bola.
Carlos Alberto estava outro. Jogava direitinho e não criava caso com ninguém.
E, quando nós ganhamos o jogo final do campeonato, todo mundo se abraçou gritando:
– Viva o Estrela-d’Alva Futebol Clube!
– Viva!
– Viva o Catapimba!
– Viva!
– Viva o Carlos Alberto!
– Viva!
Então o Carlos Alberto gritou:
– Ei, pessoal, não me chamem de Carlos Alberto! Podem me chamar de Caloca!
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1) Quem é o protagonista, isto é, o personagem principal da história?
Carlos Alberto (Caloca).

2) Quem narra a história participa dela ou não?
Participa.
Veja as passagens “Nós passávamos pela casa dele…/
E, quando nós ganhamos o jogo final do campeonato…”)
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E Caloca saiu pisando duro, com a bola debaixo do braço.
Aí, Carlos Alberto resolveu jogar bola sozinho. Nós passávamos pela casa dele e víamos. Ele
batia bola com a parede. Acho que a parede era o único amigo que ele tinha. Mas eu acho que
jogar com a parede não deve ser muito divertido.
Porque, depois de três dias, o Carlos Alberto não aguentou mais. Apareceu lá no campinho.
– Se vocês me deixarem jogar, eu empresto a minha bola.
Carlos Alberto estava outro. Jogava direitinho e não criava caso com ninguém.
E, quando nós ganhamos o jogo final do campeonato, todo mundo se abraçou gritando:
– Viva o Estrela-d’Alva Futebol Clube!
– Viva!
– Viva o Catapimba!
– Viva!
– Viva o Carlos Alberto!
– Viva!
Então o Carlos Alberto gritou:
– Ei, pessoal, não me chamem de Carlos Alberto! Podem me chamar de Caloca!
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3) Carlos Alberto costumava fazer chantagem e impor condições
para emprestar sua bola de couro. Comprove a afirmação com
uma frase retirada do texto.
“Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo!”
4) Qual era a finalidade da reunião que Catapimba, o secretário do
time, resolveu fazer?
A reunião era para resolver o caso de Carlos Alberto, que só criava
confusão
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5) Qual era o nome do time?
Estrela-d’Alva Futebol Clube
6) Ao final, o time saiu campeão. Se Carlos Alberto tivesse
continuado com o mesmo comportamento de antes, você acha
que o time sairia vitorioso? Justifique sua resposta
Resposta pessoal.
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7) Relacione as ações às reações dos personagens:
(1) O juiz marca falta.
(2) Catapimba fez uma reunião para resolver o problema.
(3) Caloca se arrepende e pede para voltar ao time.
(4) O time conquista a vitória no campeonato.
( 2 ) Caloca retira-se do time, isolando-se dos colegas.
( 4 ) Todos se abraçam e gritam “viva”.
( 1 ) Caloca grita: “Assim eu não jogo mais! Dá aqui a minha bola!”
( 3 ) Os colegas recebem Caloca de volta ao time
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8) Carlos Alberto apresenta características diferentes no decorrer dos
três momentos da narrativa. Faça a devida associação:
(1) 1° momento
(2) 2° momento
(3) 3° momento
( 2 ) solitário
( 1 ) briguento
( 3 ) cooperativo
( 1 ) egoísta
( 1 ) zangado
( 3 ) arrependido
( 1 ) chantagista
( 3 ) amigável
( 1 ) encrenqueiro
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9. Em “tenha espírito esportivo, a palavra em destaque rerefe-se a quem?

10. Como se chama a classe de palavras encarregada de atribuir
características aos substantivos, ou seja, a classe que
indica suas qualidades e estados?
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
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SUBSTANTIVOS
Você já sabia que tudo que está ao nosso redor tem nome? Vejamos.
casa – menino – bola - árvore - gato - cão
Esses elementos são chamados de substantivos, porque nomeiam os seres:
animais, objetos, pessoas, lugares.

CLASSIFICAÇÃO

comuns, próprios, concretos, abstratos, coletivos, primitivos e derivados.
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1.Comuns são os substantivos que se referem a todos os seres
de uma espécie, sem particularizá-los.
Ex.: professor, aluno, bola, rapaz
Aquele professor é muito competente.
2. Próprios são os substantivos que nomeiam um ser em
particular, destacando-o na espécie ou no grupo; por isso, são
grafados com letra maiúscula.
Ex.: Fernando, Brasil, Teresina, Dente de Leite, Pedro
O professor Fernando ministrou aula hoje.
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3. Concretos – São aqueles que possuem existência de modo
independente, não necessitando de outros para existirem:
Ex.: mar – bosque – escola – pássaro – saci – Deus - fada
4. Abstratos - São os substantivos que nomeiam seres de existência não
autônoma, isto é, que dependem de outro para existir. Designam
sentimentos, ações e qualidades.
Ex.: amor – bondade – perdão – felicidade – orgulho - alegria
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5. Primitivos – Não derivam de nenhuma outra palavra da Língua Portuguesa:
terra – folha – ferro – casa - chave
6. Derivados – Formam-se através de palavras já existentes. Para entendermos
melhor citaremos os exemplos acima, seguidos de seus derivados:
terra - terreiro
folha - folhagem
ferro – ferradura
casa – casebre
chave - chaveiro
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7. Coletivos - São os substantivos que, mesmo estando no singular,
transmitem a ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie.
Substantivo coletivo
assembleia
alcateia
acervo
arquipélago
banda
bando
Batalhão
cardume
caravana

Conjunto de:
pessoas reunidas
lobos
livros
ilhas
músicos
desordeiros ou malfeitores
soldados
peixes
viajantes peregrinos
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Tipos de Adjetivos
Adjetivo Simples - apresenta somente um radical. Exemplos:
pobre, magro, triste.
Adjetivo Composto - apresenta mais de um radical.
Exemplos: luso-brasileiro, superinteressante.
Adjetivo Primitivo - palavra que dá origem a outros
adjetivos. Exemplos: bom, alegre, puro.
Adjetivo Derivado - palavras que derivam de substantivos ou
verbos. Exemplos: escultor (verbo esculpir), formoso
(substantivo formosura).
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Gênero dos Adjetivos
Adjetivos Uniformes - apresentam uma forma para os
dois gêneros (feminino e masculino).
Ex.: feliz, contente, triste, cruel
Adjetivos Biformes - a forma varia conforme o gênero
(masculino e feminino).
Ex.: carinhoso - carinhosa
bom - boa
20
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1.Retire do texto um substantivo que atenda a cada classificação
indicada:
a) comum e composto:
b) comum e coletivo:
c) comum, simples e derivado:
d) próprio:

_______________
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2. Relacione as duas colunas, de acordo com a classificação dos
substantivos.
(1) Comum (
(2) Próprio (
(3) Composto
(4) Coletivo (
(5) Derivado (

) homem
) fauna
( ) Paris
) Passatempo
) beleza
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3. Indique a alternativa em que todos os substantivos
são derivados:
a) ( ) flor-de-lis – pratinho – sapato
b) ( ) ferro – pedra – pão
c) ( ) ferreiro – sapateiro – pedreiro
d) ( ) livraria – livreiro – livro
e) ( ) frota – esquadra – congresso
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4. Retire os substantivos da tirinha e classifique-os.

27

A Paz
Composição: Gilberto Gil & João
Donato
A paz invadiu o meu coração
De repente, me encheu de paz
Como se o vento de um tufão
Arrancasse meus pés do chão
Onde eu já não me enterro mais
A paz fez um mar da revolução
Invadir meu destino; A paz
Como aquela grande explosão
Uma bomba sobre o Japão
Fez nascer o Japão da paz

Eu pensei em mim
Eu pensei em ti
Eu chorei por nós
Que contradição
Só a guerra faz
Nosso amor em paz.
5. Classifique os substantivos em destaque.
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6. Relacione as colunas de acordo com os susbtantivos coletivos:
a) Banca
b) Fauna
c) Flora
d) bando
e) alcateia
(
(
(
(
(

) lobos
) animais de uma região
) malfeitores ou desordeiros
) vegetais de uma região
) examinadores
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7. Escreva um substantivo derivado para cada primitivo a seguir:
a) livro
b) pedra
c) sapato
d) máquina
e) tinta
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8. (Consesp) A palavra livro é um substantivo
a) ( ) próprio, concreto, primitivo e simples.
b) ( ) comum, abstrato, derivado e composto.
c) ( ) comum, abstrato, primitivo e simples.
d) ( ) comum, concreto, primitivo e simples
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9. Marque a única opção em que o adjetivo “velho” tem função
de substantivo:
a)
b)
c)
d)
e)

O seu tio era velho.
O velho não gostava de jogar damas.
Era um armário velho e empoeirado.
Meu tênis velho é o que mais gosto.
Estava muito velho para correr tanto.
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10. Sobre os adjetivos, é correto afirmar:
a) Classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo,
atribuindo-lhe qualidades, estados, aparência etc.
b) Classe de palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do
adjetivo e do advérbio.
c) Classe de palavra que vem antes do substantivo, indicando se ele é
determinado ou indeterminado.
d) Classe de palavra invariável que exprime estados emocionais.
e) Conjuntos de verbos que, em uma determinada frase, desempenham
valor de um único verbo
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11. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos
adjetivos destacados nas frases:
I. Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo-claro.
II. Ele estava feliz porque foi aprovado no vestibular.
III. A torcida ficou feliz pela conquista do título.
IV. O mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um
dos maiores poetas brasileiros.
V. A menina bonita colocou um laço de fita no cabelo e foi para a
escola.
a) biforme, pátrio, derivado, primitivo e composto.
b) primitivo, composto, biforme, pátrio e derivado.
c) composto, primitivo, primitivo, pátrio e biforme.
d) composto, derivado, primitivo, pátrio e biforme
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