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• TEMPO DE AULA: 50min (TARDE) 

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: GÊNERO BIOGRAFIA E AUTOBIOGRAFIA

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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LINGUÍSTICAS 

• &

• NÍVEIS DA LINGUAGEM



O TEXTO BIOGRÁFICO
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Biografar é contar a história da vida de alguém. 

O gênero BIOGRAFIA (bio é vida e grafia é escrita) é uma mistura 
entre jornalismo, literatura e história, em que se relata a vida de 
uma pessoa, enfatizando apenas os principais fatos. 

 É uma narrativa não ficcional, ou seja, os fatos não precisam ser 
totalmente reais;

 A história pode ser contada em ordem cronológica - do 
nascimento à morte - ou através de temas (amores, derrotas, 
traumas etc) em ordem aleatória ou psicológica;

 Pode ser um romance escrito, filmado, documentado ou 
dramatizado; 

 Também pode vir em forma de cordel, repente, poema, letra de 
música, entre outros gêneros, tc.



Conhecer a biografia de uma personalidade permite entender um 
pouco melhor o tempo em que ela viveu, o que a fez ser famosa, 
como alcançou o sucesso, atos que podem servir de exemplo, 
coisas que ela fez e que você jamais faria. 

As principais características do gênero textual Biografia são:
• Informações quanto ao nome da pessoa, data e local de seu 
nascimento;
• Fatos importantes da vida dessa pessoa;
• Texto narrado em terceira pessoa.
• Uso frequente de pronomes pessoais e possessivos;
• Predomínio de verbos no Pretérito Perfeito e Pretérito 
Imperfeito. (Se achar necessário, nesse momento, exemplifique a 
diferença entre Pretérito Perfeito e Pretérito Imperfeito);
• O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente 
pontuado de lembranças, porém com o compromisso de dizer a 
verdade.
• O biografado é, em geral, uma pessoa importante, cuja vida e a 
obra têm interesse. 5





Gênero Autobiografia
A autobiografia é uma narrativa de caráter pessoal e o seu 
traço mais significativo é a participação do autor como 
personagem principal da história contada. 

Escrever uma autobiografia significa falar de si mesmo.

Por isso o texto pode ser um resgate memorialístico 
(baseado na realidade) ou literário quando constrói a trama 
com os fios da ficção.

As autobiografias podem assumir diversos formatos como 
diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre 
outros.

 Normalmente a narração é feita na primeira pessoa do 
singular e aborda questões íntimas e pessoais.
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EXERCÍCIO
Leia o texto para responder as questões que seguem:
O Diário de Anne Frank é um livro escrito por Anne Frank entre 12 
de junho de 1942 e 1.º de agosto de 1944 durante a Segunda Guerra 
Mundial.
No auge da Segunda Guerra Mundial uma garota ganha em seu 
aniversário de 13 anos um caderno de autógrafos. Tinha um fecho, 
capa dura de tecido xadrez vermelho e branco. O nome da garota 
era Anne Frank e ela gostava muito de escrever. Por isso, transforma 
o caderno em um diário. Menos de um mês depois, Anne, a irmã 
Margot e os pais vão para um esconderijo secreto, onde passam 
mais de dois anos, com outras quatro pessoas, para não serem 
enviados para um campo de concentração. Os nazistas acham o 
esconderijo e o grupo não escapou do holocausto. Anne, que era 
judia, morreu pouco antes de fazer 16 anos . Porém o diário onde 
foram narrados os momentos sobre a vida de Anne Frank e os 
acontecimentos vivenciados no anexo secreto sobreviveu em 1947 e 
se tornou um dos livros mais lidos do mundo, traduzido para mais 
de 60 idiomas.
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RESPONDA AS QUESTÕES

1. A biografia é sobre a vida de Anne Frank que foi:
A) Uma famosa estrela de TV.
B) Uma jornalista famosa.
C) Uma anônima que ficou conhecida após a publicação de seu diário.
D) Uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial

2. Segundo o texto, Anne Frank
A) Ganhou um diário de presente dos avós paternos em seu 13º aniversário.
B) Relatou em um caderno o período que viveu com os pais e a irmã em um esconderijo.
C) Passou dois anos sozinha escondida dos nazistas em um esconderijo secreto,
D) Após dois anos que ganhou o caderno de autógrafos teve que viver como refugiada de guerra.

3. É possível de se saber sobre Anne Frank que
E) Ela e a família fugiram da Alemanha nazista.
F) Ela e a família foram capturados pelos nazistas.
G) Ela e a família sobreviveram à guerra.
H) Ela e a família morreram no esconderijo.
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4. Dentre as características abaixo, marque 
aquela que NÃO diz respeito à 
AUTOBIOGRAFIA:

A) É um texto escrito em primeira pessoa.
B) Narra os principais acontecimentos da vida 
do narrador.
C) Faz parte da categoria de gêneros da 
escrita de si.
D) É um texto escrito em terceira pessoa.

5. Dentre as características abaixo, marque 
aquela que NÃO diz respeito à BIOGRAFIA:

A) É um texto escrito em terceira pessoa
B) Narra os principais acontecimentos da vida de 
alguém
C) Faz parte da categoria de gêneros que contam 
sobre a vida de outra pessoa
D) É um texto escrito em primeira pessoa
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Na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM de 2019, apareceu a seguinte 
questão:

Biografia de Pasárgada
     Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego do D. Pedro II a Ciropédia fiquei 
encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da 
Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar, e vi 
Pasárgada e vivi durante alguns anos em Pasárgada.
     Mais de vinte anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente 
este grito de evasão: “Vou-me embora pra Pasárgada!” Imediatamente senti que era a célula de 
um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns cinco 
anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Desta vez, o poema saiu 
quase ao correr da pena. Se há belezas em “Vou-me embora pra Pasárgada!”, elas não passam de 
acidentes. Não construí o poema, ele construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, 
utilizando as reminiscências da infância — as histórias que Rosa, minha ama-seca mulata, me 
contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta etc.
BANDEIRA, M. Itinerário de Pasárgada. São Paulo: Global, 2012.

O GÊNERO AUTOBIOGRAFIA NO ENEM
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05. O texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas 
mais conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em “Vou-me embora pra 
Pasárgada!”

A) acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional.
B) decorre de uma inspiração fulminante, num momento de extrema emoção.
C) ratifica as informações do senso comum de que Pasárgada é a representação de um lugar 
utópico.
D) resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a 
literatura grega.
E) remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e 
econômicas.
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PONTUAÇÃO



Entenda a importância dos sinais de pontuação 
para a construção do sentido no texto

•Os sinais de pontuação são recursos da escrita utilizados para marcar a entonação necessária 
para que o texto produza sentido.

•Ao contrário da linguagem oral, em que locutor e interlocutor estão presentes, proporcionando  
um conjunto de situações que incluem o olhar, o gesto  e toda uma conjuntura  em que os  
falantes se encontram; na escrita isso não é possível, sendo assim,   a solução que utilizamos para 
marcar uma gama de possibilidades, entre as quais envolvem pausa, ritmo, musicalidade e 
muitos outros recursos é  a utilização dos sinais de pontuação.

•Em outras palavras, a pontuação busca suprir os recursos não disponíveis na escrita, fazendo   
com que o texto seja uma unidade constituída de sentido e significados para o leitor. 



1. RETICÊNCIAS ( ... )

É um sinal gráfico utilizado nas seguintes circunstâncias:

a) Indicar dúvidas ou hesitação:
EX: Sabe... andei pensando em uma coisa... mas não é nada demais.

b) Interromper uma frase incompleta sintaticamente:
EX: Quem sabe se tentar mais tarde...

c) Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão:
EX: “Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces duns longes cor-de-
rosa...” (Cecília - José de Alencar)

d) Suprimir palavras em uma transcrição:
EX: “Quando penso em você (...) menos a felicidade.” (Canteiros - Raimundo Fagner)
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2. PONTO E VÍRGULA ( ; )

É um sinal gráfico usado em duas situações:

a) Para separar os itens de uma sequência de outros itens:
EX: Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer-se as seguintes perguntas:
I- O que dizer;
II- A quem dizer;
III- Como dizer;
IV- Por que dizer;
V- Quais objetivos pretendo alcançar com este texto?

b) Para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tenha 
utilizado a vírgula:
EX: “O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era 
pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica 
de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca; os lábios grossos, o 
inferior um tanto tenso." (O Visconde de Inhomerim - Visconde de Taunay)
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3. TRAVESSÃO ( — )

Esse sinal gráfico é usado nas seguintes situações: 

a) Para iniciar a fala de um personagem no discurso direto:
EX: A mãe perguntou ao filho:
— Já lavou o rosto e escovou os dentes?

b) Para indicar mudança do interlocutor nos diálogos:
EX: — Filho, você já fez a sua lição de casa?
— Não se preocupe, mãe, já está tudo pronto.

c) Para unir grupos de palavras que indicam itinerários:
EX: Disseram-me que não existe mais asfalto na rodovia Belém—Brasília.

d) Para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas:
EX: Pelé — o rei do futebol — anunciou sua aposentadoria.
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EXERCÍCIO

NATAL NA BARCA
Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era 
silêncio e treva. E que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 
quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho, uma mulher com uma 
criança e eu.
O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um 
vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança 
enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-
lhe o aspecto de uma figura antiga.
Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca. Mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até 
aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão 
despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer 
nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio.
Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os quatro, silenciosos 
como mortos num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era 
Natal.
A caixa de fósforos escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. 
Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água.
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— Tão gelada — estranhei, enxugando a mão.
— Mas de manhã é quente.
Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no banco ao 
seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei em que suas roupas (pobres roupas 
puídas) tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade.
— De manhã esse rio é quente — insistiu ela, me encarando.
— Quente?
— Quente e verde, tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa pensei que a roupa fosse 
sair esverdeada. É a primeira vez que vem por estas bandas?
Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas. E respondi com uma outra pergunta:
— Mas a senhora mora aqui por perto?
— Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje…
A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito. Cobriu-lhe a cabeça com o xale e 
pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre 
o xale preto, mas o rosto era tranquilo.
— Seu filho?
— É. Está doente, vou ao especialista, o farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje 
mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só febre…
— Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha a expressão doce. — Só sei 
que Deus não vai me abandonar.
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— É o caçula?
— É o único. O meu primeiro morreu o ano passado. Subiu no muro, estava brincando de mágico quando de 
repente avisou, vou voar! E atirou-se. A queda não foi grande, o muro não era alto, mas caiu de tal jeito… Tinha 
pouco mais de quatro anos.
Atirei o cigarro na direção do rio, mas o toco bateu na grade e voltou, rolando aceso pelo chão. Alcancei-o com 
a ponta do sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, 
doente, embora. Mas vivo.
— E esse? Que idade tem?
— Vai completar um ano. — E, noutro tom, inclinando a cabeça para o ombro: — Era um menino tão alegre. 
Tinha verdadeira mania com mágicas. Claro que não saía nada, mas era muito engraçado… Só a última mágica 
que fez foi perfeita, vou voar! disse abrindo os braços. E voou.
Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços (os tais laços 
humanos) já ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante. Mas agora não tinha forças para 
rompê-los.
— Seu marido está à sua espera?
— Meu marido me abandonou.
Sentei-me e tive vontade de rir. Era incrível. Fora uma loucura fazer a primeira pergunta, mas agora não podia 
mais parar.
— Há muito tempo? Que seu marido…
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— Faz uns seis meses. Imagine que nós vivíamos tão bem, mas tão bem. Quando ele encontrou por acaso essa 
antiga namorada, falou comigo sobre ela, fez até uma brincadeira, a Ducha enfeiou, de nós dois fui eu que 
acabei ficando mais bonito... E não falou mais no assunto. Uma manhã ele se levantou como todas as manhãs, 
tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair ainda me acenou, eu estava na 
cozinha lavando a louça e ele me acenou através da tela de arame da porta, me lembro até que eu quis abrir a 
porta, não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela no meio… Mas eu estava com a mão molhada. 
Recebi a carta de tardinha, ele mandou uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto da 
minha escolinha. Sou professora.
Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível. Ia contando as sucessivas 
desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles. Como se 
não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o marido e ainda via 
pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava sem a menor revolta, confiante. 
Intocável. Apatia? Não, não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. 
Inconsciência? Uma obscura irritação me fez andar.
[...]

TELLES, Lygia Fagundes. Antes do baile verde. 7 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982, p. 74-76. Fragmento. 
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— A senhora é conformada.
— Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou.
— Deus — repeti vagamente.
— A senhora não acredita em Deus?
— Acredito — murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber por quê, perturbei-me. Agora 
entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas...
Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo. E começou com voz quente de 
paixão:
— Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua afora, enfiei 
um casaco e saí descalça e chorando feito louca, chamando por ele! Sentei num banco do jardim onde toda 
tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo, pedindo com tamanha força, que ele, que gostava tanto de mágica, 
fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez, não precisava ficar, se mostrasse só um instante, ao 
menos mais uma vez, só mais uma! Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como 
dormi. Então sonhei e no sonho Deus me apareceu, quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com sua 
mão de luz. E vi o meu menino brincando com o Menino Jesus no jardim do Paraíso. Assim que ele me viu, 
parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto... Era tamanha sua alegria que acordei 
rindo também, com o sol batendo em mim.
Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta 
do xale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o xale novamente e voltei-me para o rio. O menino estava 
morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, 
apertando-o contra o peito. Mas ele estava morto. 29



Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente: era como se estivesse mergulhada até o pescoço 
naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim
— Estamos chegando — anunciou.
Apanhei depressa minha pasta. O importante agora era sair, fugir antes que ela descobrisse, correr para 
longe daquele horror. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro 
apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia:
- Chegamos!... Ei! chegamos!
Aproximei-me evitando encará-la.
— Acho melhor nos despedirmos aqui — disse atropeladamente, estendendo a mão.
Ela pareceu não notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse apanhar a sacola. Ajudei-a, 
mas ao invés de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o xale que 
cobria a cabeça do filho.
— Acordou o dorminhoco! E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre.
— Acordou?!
Ela sorriu:
— Veja...
Inclinei-me. A criança abrira os olhos — aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente. E bocejava, 
esfregando a mãozinha na face corada. Fiquei olhando sem conseguir falar.
— Então, bom Natal! — disse ela, enfiando a sacola no braço. {...}

Texto extraído do livro “Para gostar de ler – Volume 9 – Contos”, Editora Ática – São Paulo, 1984, pág. 67.
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01. Em que período do ano a história acontece?
R: 

02. O que aconteceu de diferente naquele dia numa trajetória outras vezes realizadas?
R:

03. No seu entendimento o que ocorreu com o filho doente da passageira foi:
A) A narradora se equivocou ao constatar que a criança estava morta.
B) A mãe tinha tanta fé na cura do filho que ocorreu um milagre.
C) A narradora queria tanto reviver a criança que conseguiu um milagre.
D) O milagre ocorreu porque era o dia e a hora do nascimento de Cristo.

04. “[...] Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje…” Nesse trecho, as 
reticências indicam
E) Dúvida.
F) surpresa.
G) supressão do texto.
H) interrupção da fala.
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01. Em que período do ano a história acontece?
R: NO NATAL

02. O que aconteceu de diferente naquele dia numa trajetória outras vezes realizadas?
R: UMA CRIANÇA FOI REAVIVADA.

03. No seu entendimento o que ocorreu com o filho doente da passageira foi:
A) A narradora se equivocou ao constatar que a criança estava morta.
B) A mãe tinha tanta fé na cura do filho que ocorreu um milagre.
C) A narradora queria tanto reviver a criança que conseguiu um milagre.
D) O milagre ocorreu porque era o dia e a hora do nascimento de Cristo.

04. “[...] Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje…” Nesse 
trecho, as reticências indicam
E) Dúvida.
F) surpresa.
G) supressão do texto.
H) interrupção da fala.
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05. Quem eram os passageiros da barca naquela noite?
R. 

06. Nessa descrição “A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada 
em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o 
aspecto de uma figura antiga.” a narradora deixa implícita a semelhança da mulher com:
A) Alguém que ela já havia visto antes.
B) Uma figura religiosa, provavelmente, Maria, mãe de Jesus.
C) A lembrança que ela tinha da própria mãe.
D) Todas as mulheres que ela já vira viajando naquela barca.

07. Indique nos trechos destacadas abaixo quem são as personagens que falam:
a) — Tão gelada — estranhei, enxugando a mão. _____________________________
b) — Mas de manhã é quente. ____________________________________________

08. Transcreva do texto a frase que resume a FÉ da passageira:
R: 
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05. Quem eram os passageiros da barca naquela noite?
R. UM VELHO, UMA MULHER COM UMA CRIANÇA E A NARRADORA

06. Nessa descrição “A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada 
em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o 
aspecto de uma figura antiga.” a narradora deixa implícita a semelhança da mulher com:
A) Alguém que ela já havia visto antes.
B) Uma figura religiosa, provavelmente, Maria, mãe de Jesus.
C) A lembrança que ela tinha da própria mãe.
D) Todas as mulheres que ela já vira viajando naquela barca.

07. Indique nos trechos destacadas abaixo quem são as personagens que falam:
a) — Tão gelada — estranhei, enxugando a mão. PERSONAEM-NARRADORA
b) — Mas de manhã é quente. PASSAGEIRA DA BARCA COM A CRIANÇA DOENTE

08. Transcreva do texto a frase que resume a FÉ da passageira:
R: “Só sei que Deus não vai me abandonar.”
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09. Segundo a narrativa, como morreu o primeiro filho da passageira do barco?
R:

10. No trecho “— Vai completar um ano. — E, noutro tom, inclinando a cabeça para o 
ombro: — Era um menino tão alegre. “ os travessões foram usados:
A) Para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas.
B) Para iniciar a fala de um personagem no discurso direto.
C) Para unir grupos de palavras que indicam itinerários.
D) Para indicar mudança do interlocutor nos diálogos.
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09. Segundo a narrativa, como morreu o primeiro filho da passageira do barco?
R: MORREU EM DECORRÊNCIA DE UMA QUEDA DE CIMA DE UM MURO QUANDO TINHA QUATRO 
ANOS DE IDADE.

10. No trecho “— Vai completar um ano. — E, noutro tom, inclinando a cabeça para o 
ombro: — Era um menino tão alegre. “ os travessões foram usados:
A) Para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas.
B) Para iniciar a fala de um personagem no discurso direto.
C) Para unir grupos de palavras que indicam itinerários.
D) Para indicar mudança do interlocutor nos diálogos.
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