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• TEMPO DE AULA: 50min (TARDE)
• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
• CONTEÚDO: MODO VERBAL
• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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NA AULA ANTERIOR
• LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE
TEXTO: NATAL NA BARCA
• TEXTO DRAMÁTICO

EXEMPLO DE TEXTO DRAMÁTICO
MIGUEL: Quem és tu?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Sou o Super-Homem.
MIGUEL: O Super-Homem? (…) E voas, e tudo?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não sei se consigo.
MIGUEL: Kriptonite?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não... O médico diz que é
depressão. Falta de confiança em mim próprio.
Sabes – tenho andado em baixo.
MIGUEL: Por quê?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não sei bem... É esta
época que a gente vive... O médico diz que eu
posso fazer o que quiser – é só querer... (...) Ando
a antidepressivos, a ver se isto passa (...) Bem,
está bem, vou lá ver se salvo a tua rapariga...
(O Super-Homem Frágil sai de cena muito
lentamente e sem grande vontade.)

Nuno Artur Silva, As incríveis aventuras d’o
rapaz de papel, Ed. Cotovia e Bedeteca de
Lisboa.
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EXERCÍCIO
1. Encontra no texto as seguintes informações:
a) Adjetivo que caracteriza o Super-Homem. _______________________________________
b) Verbo que o Super-Homem não sabe se consegue fazer. ___________________________
c) Substantivo que denomina uma doença que Miguel pensa que pode estar afetando o super-herói.
_____________________
d) Substantivo que denomina o diagnóstico do médico para a situação._____________________
e) Substantivo que dá nome ao medicamento que o super-herói toma para resolver a sua situação.
________________________
2. Qual é gênero do texto apresentado? Justifique sua resposta apontado duas característica do
gênero:
R: ___________________________________________________________________________
3. Selecione dos pares seguintes o termo adequado e completa as frases apresentadas:
a) “Super-homem” é um _____________________ de “super-herói.” (hiperônimo/hipônimo)
b) “Gigante” é um _____________________ de “anão”. (sinônimo/antônimo)
c) “Uau!” é uma _____________________. (interjeição/onomatopeia)
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EXERCÍCIO
1. Encontra no texto as seguintes informações:
a) Adjetivo que caracteriza o Super-Homem. R: FRÁGIL
b) Verbo que o Super-Homem não sabe se consegue fazer. R:VOAR
c) Substantivo que denomina uma doença que Miguel pensa que pode estar afetando o super-herói.
R. KRIPTONITE
d) Substantivo que denomina o diagnóstico do médico para a situação. R: DEPRESSÃO
e) ) Substantivo que dá nome ao medicamento que o super-herói toma para resolver a sua situação.
R: ANTIDEPRESSIVO.
2. Qual é gênero do texto apresentado? Justifique sua resposta apontado duas característica do
gênero:
R: DRAMÁTICO. PRESENÇA DE DIÁLOGOS E AÇÕES, SEM NARRADOR.
3. Selecione dos pares seguintes o termo adequado e completa as frases apresentadas:
a) “Super-homem” é um _____________________ de “super-herói.” (hiperônimo/hipônimo)
b) “Gigante” é um _____________________ de “anão”. (sinônimo/antônimo)
c) “Uau!” é uma _____________________. (interjeição/onomatopeia)
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d) A palavra “super-heroína” corresponde à flexão em _____________________ do nome “superherói”. (número/gênero)
e) “Depressivo” é um _____________________. (adjetivo/advérbio)
f) “Depressão” é um _____________________. (nome abstrato/nome concreto)
g) As palavras destacadas “Eu salvo” e “Tu estás salvo” são ___________ (homônimo/parônimo)
4. Preencha os espaços do texto com uma das conjunções ou locuções conjuntivas apresentadas
abaixo:
– PORQUE – VISTO QUE – QUANDO – POR ISSO – NO ENTANTO – MAS
Miguel tem um problema a resolver, ___________ não sabemos exatamente qual é: suspeitamos
apenas que está relacionado com uma rapariga. Ficamos sabendo disso ___________ o SuperHomem Frágil disse que vai salvar a rapariga do Miguel. ___________ este não parece acreditar
muito no sucesso do super-herói, ___________ comenta que não lhe parece que vai sair desta. O
Super-Homem está com uma depressão, ___________ toma antidepressivos ___________ sai de
cena, faz isso sem grande energia.
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d) A palavra “super-heroína” corresponde à flexão em _____________________ do nome “superherói”. (número/gênero)
e) “Depressivo” é um _____________________. (adjetivo/advérbio)
f) “Depressão” é um _____________________. (nome abstrato/nome concreto)
g) As palavras destacadas “Eu salvo” e “Tu estás salvo” são ___________ (homônimo/parônimo)
4. Preencha os espaços do texto com uma das conjunções ou locuções conjuntivas apresentadas
abaixo:
– PORQUE – VISTO QUE – QUANDO – POR ISSO – NO ENTANTO – MAS
Miguel tem um problema a resolver, MAS não sabemos exatamente qual é: suspeitamos apenas
que está relacionado com uma rapariga. Ficamos sabendo disso PORQUE o Super-Homem Frágil
disse que vai salvar a rapariga do Miguel. NO ENTANTO este não parece acreditar muito no
sucesso do super-herói, VISTO QUE comenta que não lhe parece que vai sair desta. O SuperHomem está com uma depressão, POR ISSO toma antidepressivos QUANDO sai de cena, faz isso
sem grande energia.
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05. Preenche o texto seguinte com as expressões de tempo apresentadas abaixo:
Expressões de tempo
AGORA – PRESENTEMENTE – LOGO À NOITE – NESTE MOMENTO – QUANDO TINHA CINCO
ANOS – NOS PRÓXIMOS ANOS.
Querido diário, ___________, descobri o Astérix e os seus amigos gauleses. ___________, que
estou mais velho, ainda devoro freneticamente os álbuns do Tintin, Spider-Man, Quarteto
Fantástico, etc. ___________, acabei de ler um álbum do Calvin & Hobbes. ___________, está
em voga “mangá”, a banda desenhada japonesa. ___________, pretendo iniciar a leitura de um
álbum dessa corrente. Tenho alguma curiosidade em ver o que esta forma de expressão artística
nos trará ___________.
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05. Preenche o texto seguinte com as expressões de tempo apresentadas abaixo:
Expressões de tempo
AGORA – PRESENTEMENTE – LOGO À NOITE – NESTE MOMENTO – QUANDO TINHA CINCO
ANOS – NOS PRÓXIMOS ANOS.
Querido diário, QUANDO TINHA CINCO ANOS, descobri o Astérix e os seus amigos gauleses.
AGORA, que estou mais velho, ainda devoro freneticamente os álbuns do Tintin, Spider-Man,
Quarteto Fantástico, etc. NESTE MOMENTO , acabei de ler um álbum do Calvin & Hobbes.
PRESENTEMENTE, está em voga “mangá”, a banda desenhada japonesa. LOGO À NOITE ,
pretendo iniciar a leitura de um álbum dessa corrente. Tenho alguma curiosidade em ver o que
esta forma de expressão artística nos trará NOS PRÓXIMOS ANOS.
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Verbo é a palavra que exprime um fato representado no tempo e que varia em
número, pessoa, tempo e modo.
CANTAR – QUERER – PARTIR
EU canto – Tu queres – Eles partem

1. Grife os verbos das orações a seguir.
a) Os alunos leram um livro.
b) Muitas pessoas viajam nas férias.
c) Hoje é dia 7 de fevereiro.
d) Talvez eu participe do campeonato.
e) Gosto muito de meus pais.
f) Seremos bons amigos.
g) Fiz todas as atividades.
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Verbo é a palavra que exprime um fato representado no tempo e que varia em
número, pessoa, tempo e modo.
CANTAR – QUERER – PARTIR
EU canto – Tu queres – Eles partem

1. Grife os verbos das orações a seguir.
a) Os alunos leram um livro.
b) Muitas pessoas viajam nas férias.
c) Hoje é dia 7 de fevereiro.
d) Talvez eu participe do campeonato.
e) Gosto muito de meus pais.
f) Seremos bons amigos.
g) Fiz todas as atividades.
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2. Assinale a alternativa que possui uma locução verbal.
a) Somente as mulheres participarão da dança.
b) Os jovens tocam violão muito bem.
c) Fiquei alegre com a boa notícia.
d) Ele ficou sabendo da festa.

3. Identifique a conjugação dos verbos nas orações a seguir.
a) Cantamos uma música romântica.
b) Sonhei com você.
c) Somos bons amigos.
d) Não fui à escola ontem.
e) Não partiremos o bolo agora.
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2. Assinale a alternativa que possui uma locução verbal.
a) Somente as mulheres participarão da dança.
b) Os jovens tocam violão muito bem.
c) Fiquei alegre com a boa notícia.
d) Ele ficou sabendo da festa.

3. Identifique a conjugação dos verbos nas orações a seguir.
a) Cantamos uma música romântica. 1ª AR
b) Sonhei com você. 1ª AR
c) Somos bons amigos. 2ª ER
d) Não fui à escola ontem. 3ª IR
e) Não partiremos o bolo agora. 3ª IR
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4. Identifique o modo dos verbos nas orações a seguir.
a) Choveu muito ontem.
b) Faz frio.
c) Não arrumamos o quarto.
d) Talvez eu experimente desse sorvete.
e) Abra essa porta, garoto!
f) Toquem a viola e dancem.
g) Resolveremos as atividades após o jantar.
h) Gritamos muito.
i) Ah! Se meu time vencesse...
j) Não jogue lixo nas ruas.
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4. Identifique o modo dos verbos nas orações a seguir.
a) Choveu muito ontem. INDICATIVO
b) Faz frio. INDICATIVO
c) Não arrumamos o quarto. INDICATIVO
d) Talvez eu experimente desse sorvete. SUBJUNTIVO
e) Abra essa porta, garoto! IMPERATIVO
f) Toquem a viola e dancem. IMPERATIVO
g) Resolveremos as atividades após o jantar. INDICATIVO
h) Gritamos muito. INDICATIVO
i) Ah! Se meu time vencesse... SUBJUNTIVO
j) Não jogue lixo nas ruas. IMPERATIVO
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5. Identifique no texto os verbos:
(Próximo dali dois ladrões observam...)
Ladrão1 - Aquela vaca está completamente doida. Quanto mais erva come, mais diz que não quer
comer.
Ladrão2 - Ó seu estúpido, o problema não é o animal berrar que não quer comer mais erva. O
problema é que as vacas não falam!
Ladrão1 - Não tinha pensado nisso...
Polegarzinho - Socorro! Tirem-me daqui! Não quero mais erva na cabeça!
Ladrão 1 – Ainda por cima tem erva dentro da cabeça. O bicho está mesmo desesperado.
Ladrão2 - Desesperados estamos nós, que não conseguimos roubar nada há mais de uma semana.
Aquela vaca pode ser a nossa salvação.
6. Qual é o gênero do texto: justifique sua resposta com duas característica desse gênero:
R:
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5. Identifique no texto os verbos:
(Próximo dali dois ladrões observam...)
Ladrão1 - Aquela vaca está completamente doida. Quanto mais erva come, mais diz que não quer
comer.
Ladrão2 - Ó seu estúpido, o problema não é o animal berrar que não quer comer mais erva. O
problema é que as vacas não falam!
Ladrão1 - Não tinha pensado nisso...
Polegarzinho - Socorro! Tirem-me daqui! Não quero mais erva na cabeça!
Ladrão 1 – Ainda por cima tem erva dentro da cabeça. O bicho está mesmo desesperado.
Ladrão2 - Desesperados estamos nós, que não conseguimos roubar nada há mais de uma semana.
Aquela vaca pode ser a nossa salvação.
6. Qual é o gênero do texto: justifique sua resposta com duas característica desse gênero:
R: DRAMÁTICO. PRESENÇA DE RUBRICA E TEXTO DIALOGADO.
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CONTO DE FICÇÃO
CIENTÍFICA

17/06/2020

• TEMPO DE AULA: 50min (TARDE)
• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
• CONTEÚDO: MODOS VERBAIS
• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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GÊNERO: Conto de Ficção Científica
A ficção científica é um gênero ficcional cujas
narrativas se referem a componentes científicos
tido como essenciais ao andamento da trama.
Esse gênero consiste de uma elaboração de fatos
e princípios científicos em forma de narrativa,
que pode igualar-se aos temas fantásticos. No
entanto, em sua consistência narrativa deve
haver
algum
nível
de
plausível
de
verossimilhança.
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Suas raízes na história da literatura remontam ao
início do XIX, com a novela gótica Frankenstein,
da autora inglesa Mary Shelley, o terror
psicológico de Robert Louis Stevenson (O Médico
e o Monstro), os romances de Júlio Verne
(Viagem ao Centro da Terra), baseados nas
invenções científicas, e as novelas de crítica social
de H. G. Wells (A Guerra dos Mundos).
A popularização massificada da Ficção Científica
teve início a partir de 1926, quando Hugo
Gernsback fundou a Amazing Stories Magazine,
dedicada exclusivamente a histórias do gênero.
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CARACTERÍSTICAS DO CONTO DE FICÇÃO CIENTÍFICA
Algumas das características da história de ficção
científica são o desenvolvimento da história no futuro
ou na ficção e a existência de tecnologias relacionadas
à ciência, mas ainda não comprovadas cientificamente
ou que ainda não existem atualmente.
A ficção científica abrange a criação e representação
de universos imaginários cujos valores fundamentais
surgem da ciência: física, biologia, tecnologia, etc.
A posição do ser humano contra o avanço da
tecnologia; a existência de outros universos e seres; A
intervenção de elementos naturais para garantir a
superioridade humana, são alguns dos tópicos
abordados pela ficção científica ao longo da história.
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Principais características de uma história de ficção
científica
1- Existência de tecnologias fictícias ou ainda a serem
desenvolvidas – como a máquina do tempo, o
teletransporte, carros voadores, etc.
2- Maior impacto em menos páginas. A história de
ficção científica tende a ser breve na descrição ou
explicação do ambiente em que se desenvolve.
3- Plausibilidade: a história de ficção científica
esclarece em seus primeiros parágrafos que se criará
uma narrativa totalmente distante da realidade
conhecida ou se o enredo enfoca algum elemento
científico, biológico ou físico com maior relevância na
história levantada do que na realidade.
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4- Presença de personagens fictícios ou
inexistentes, seres fantásticos, monstros, humanos
super desenvolvidos, robôs, etc.
5- Ambientes futuros, espaciais ou fictícios:
geralmente as histórias são ambientadas nas
galáxias, planetas e dimensões desconhecidas.
6- Suporte científico mínimo: mesmo que fosse uma
história que ocorra fora do nosso planeta ou em
outro plano temporal, há certas leis que devem ser
aplicadas e apoiadas para proporcionar um maior
nível de credibilidade na história, dando ao leitor
maiores emoções.
7- Capacidade de continuidade: a ficção científica
transcende sua condição única. Das histórias e
romances vêm capítulos que mais tarde se tornam
sagas e outras entregas, tanto na literatura quanto
no cinema e na televisão.
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8 – Versatilidade geográfica: A ficção científica não tem
fronteiras; algumas histórias de maior entretenimento
buscam introspecção ou aprofundamento psicológico em
ambientes futuristas.
9- Ensino e capacidade reflexiva: as histórias de ficção
científica foram consideradas premonitórias em termos do
tratamento do futuro. Elementos que facilitariam a vida na
sociedade foram visualizados como avanços tecnológicos e
hoje tem grande peso no dia-a-dia. O telefone, robôs,
computadores e até eletrodomésticos como microondas,
são exemplos.
10- Eles podem ajudar a inovar: a ficção científica lança as
bases para a inovação contínua na sociedade real. Como
todo o resto, as intenções por trás dos personagens de uma
história de ficção científica, como as dos participantes da
sociedade de hoje, podem ser positivas e negativas para o
futuro.
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