
 

 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

Língua Portuguesa 

Volume 2 – Ensino Médio 

‘’Roteiro de Estudo’’ 

 

Leitura, compreensão e interpretação de textos em todas as avaliações 

Ensino Médio - Volume – 2 

 

• . Identificar as cartas argumentativas (definição, características, organização e circulação) 

- páginas 16 à 21. 

- Realizar atividades das páginas 18 e 19. 

 

• Analisar e relacionar ideias e relações de um texto: coerência - páginas 69 à 75. 

- Realizar atividades das páginas 70 e 71. 

 

• Identificar as ideias e relações de um texto: coesão (articuladores textuais e 

recursos coesivos - páginas 80 à 84. 

- Realizar atividades das páginas 82 à 84.  

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Confira o gabarito na hora da checagem 

para saber se sua atividade está correta. 



 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

Língua Portuguesa 

Volume 2 – Ensino Médio 

‘’Leitura e interpretação de texto’’  

 

 

Leia a reportagem a seguir e responda as questões: 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.atribuna.com.br/noticias/cienciaesaude/a-epidemia-do-coronav%C3%ADrus-no-brasil-est%C3%A1-muito-longe-do-pico-diz-m%C3%A9dico-f%C3%A1bio-mesquita-

1.98566 - Acesso em 30 de abril de 2020. 

 

 

Responda as questões a seguir: 

1. Quem escreveu a matéria? 

2. Que jornal noticiou essa reportagem? 

3. Em que cidade esse jornal circula? 

4. Cite: dia, mês e ano da publicação da matéria. 

5. Qual título da reportagem? 

6. Qual é o assunto tratado na matéria? 

7. Qual é o nome do entrevistado? Que função ele exerce? 

8. O que o entrevistado diz a respeito do ‘’Corona Vírus’’? 

9. Qual a mensagem da OMS (Organização Mundial da Saúde)? 

10. Após a leitura, escreva qual a lição que essa pandemia nos deixou: 
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Carta pessoal 

A carta pessoal costuma apresentar a seguinte estrutura: 

• Local e data; 

• Saudação inicial; 

• Corpo da carta (texto organizado em parágrafos); 

• Despedida; 

• Assinatura. 

 

 
ATIVIDADE 

 

De acordo com a estrutura textual citada, escreva uma carta direcionada 

a um amigo ou familiar, baseado nas seguintes questões: 

- Quais são suas perspectivas para o 

futuro? 

- Como você está lidando com o 

distanciamento social? 

- Qual o seu sentimento em relação 

ao isolamento? 

- Como você imagina que o mundo 

estará no futuro? 

- Qual é a sua mensagem para este momento? 

 
 

Recomendações: 
 

- Capriche na letra; 
 

- Verifique se o leitor de seu texto compreenderá o que você escreveu; 
 

- Não se esqueça de acentuar as palavras e de usar a pontuação adequada; 
 

- Seu texto deverá ter no mínimo 15 linhas e pelo menos 3 parágrafos. 
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Carta de leitor 

 
Tipo de carta vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores 

podem expressar suas opiniões. É um espaço reservado onde às opiniões, 

sugestões, criticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são 

publicadas e podem ser visualizadas por qualquer individuo. 

Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo 

que a carta do leitor assegure uma resposta (feedback) de seus leitores. É um 

importante instrumento de comunicação cujo leitor pode interagir com o meio de 

comunicação, expondo assim, seu ponto de vista sobre uma matéria, 

reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. 

Características: 

 
• Textos escritos em primeira pessoa; 

• Temas atuais; 

• Linguagem simples, clara e objetiva; 

• Presença de destinatário e remetente; 

• Texto expositivo e argumentativo. 

 

 
Estrutura: 

 
• Vocativo (nome da revista ou jornal a quem se dirige); 

• Local e data (cabeçalho); 

• Introdução (assunto que será apresentado e explorado pelo leitor); 

• Desenvolvimento (argumentação sobre a sua ideia central); 

• Conclusão (fechamento que pode incluir uma sugestão para o assunto 

abordado). 



• Despedida (saudações finais; Ex.: atenciosamente, cordialmente, abraços, 

etc) 

• Assinatura (o leitor assina o seu nome, o qual pode aparecer em forma de 

sigla. Ex.: Afonso Miguel Pereira dos Santos ou A.M.P.S); 

• Cidade e local que reside. 

 
 

ATIVIDADE 
 

De acordo com as explicações acima, redija uma carta de leitor 

direcionada a uma autoridade (prefeito, governador, etc.) ou ao jornal local 

tratando a respeito do tema a seguir: 
 



“... Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei 

a obra, alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: 

-Pronto!" 

 

 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

Língua Portuguesa 

Volume 2 – Ensino Médio 

‘’Produção de texto narrativo’’ 
 
 

 

Narração 

Consiste em contar um fato, uma história, um acontecimento real ou 

imaginário. 

Elementos da narrativa 

• Personagens, aqueles que vivem o enredo da história 

• Tempo: é o período ou época em que se passam os fatos; 

• Espaço: lugar onde os fatos ocorrem 

• Enredo: a própria estrutura narrativa, ou seja, o desenrolar dos 

acontecimentos. 

 
Foco narrativo 

É a posição que o narrador assume diante do fato. 

 Narrador personagem é aquele que conta uma história, ou seja, ele 

narra os fatos de que participou como personagem da história. 

A narrativa cujo narrador é personagem tem seus verbos e pronomes 

em primeira pessoa. Exemplo: 

 
 
 
 
 

Narrador observador é aquele que conta a história como um mero 

observador, que não participa dela. 

A narrativa cujo narrador é observador tem seus verbos e pronomes em 

terceira pessoa. Exemplo: 

Aurélia concentra-se de todo dentro de si; ninguém ao ver essa 

gentil menina, na aparência tão calma e tranquila, acreditaria que 

nesse momento ela agita o resolve o problema de sua existência; 

e prepara-se para sacrificar irremediavelmente todo o seu futuro. 



ATIVIDADE 

Pense em um acontecimento importante para você e escreva uma 

narrativa, observando a estrutura acima. 

 
Recomendações: 

 

- Capriche na letra; 
 

- Verifique se o leitor de seu texto compreenderá o que você escreveu; 
 

- Não se esqueça de acentuar as palavras e de usar a pontuação adequada; 
 

- Seu texto deverá ter no mínimo 15 linhas e pelo menos 3 parágrafos. 



Quando Maria percebeu, o jovem João se aproximar, e foram 

caminhando juntos. 
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Conceito de coesão 

Coesão relaciona-se com união, com ideias amarradas ou ligadas. Para 

que esse processo ocorra, é preciso observar duas coisas: 

a) a maneira como, em um texto, um termo liga-se a outro, ou como um termo 

retorna algo que já foi dito, ou antecipa o que se vai dizer: 

b) o modo como as ideias progridem, avançam, se desdobram no texto. 

 
 

Observe o exemplo: 

Da maneira como está escrita, a frase dá poucas pistas ao leitor. 

Repare agora: 

 
 

Ele a acompanhou até que ela chegou ao trabalho para mais um dia de 

labuta. 

 
Conceito de coerência 

A palavra texto, em seu sentido original, tem relação com tecido, pano, 

estofo. Significa obra feita de muitas partes reunidas, partes entrançadas, 

entrelaçadas. Ou seja relação lógica e harmônica entre idéias, atos, situações 

etc.{...}. Observe o exemplo.

Ele a acompanhou até que ela chegou ao trabalho para mais um dia 

de labuta. 

Hoje cedo vi lágrimas nos seus alhos. 

Hoje cedo vi lágrimas nos seus olhos. 

Você não melancia uma coisa dessas! 

Você não merecia uma coisa dessas! 



 

ATIVIDADES 

 
1. Leia o quadrinho abaixo e responda à questão a seguir: 

 

Nessa fala, expressa no segundo quadrinho, a palavra destacada refere-se: 
 

a) Ao menino. 

b) À menina. 

c) Às duas crianças. 

 
 

2. Apenas uma das alternativas completa coerente e adequadamente a frase 

abaixo. Assinale-a. 

 
a) desfilando pelas passarelas internacionais; 

b) desista da ação contra aquele salafrário; 

c) estejamos prontos em breve para o trabalho. 
 

 

3. Na frase: 

coesivo que melhor uniria estas duas orações é: 

a) e; 

b) afinal; 

c) entretanto. 

O elemento‘’Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim.’’ 

‘’Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito 

suas desculpas. Obrigada”. 

“Todos querem que nós  .” 



 
4. Assinale a única alternativa em que NÃO HÁ nenhum problema de 

coerência semântica e textual: 

a) João saiu para fora para pegar o embrulho de pão. 

b) O homem é flagrado nu no corredor do condomínio que reside. 

c) A mulher, após descobrir a traição se suicidou. 

 
5. Leia a charge abaixo e responda à questão a seguir: 

 
 

 
Na tirinha acima, o personagem que está à direita, defende a tese de que: 

a) As datas comemorativas estão se rendendo ao capitalismo. 

b) A mídia apoia as datas comemorativas. 

c) O dia dos namorados é dia de dar flores. 
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