
 

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

Língua Portuguesa 

‘’Roteiro de Estudo e Atividades’’ (3º ano – ensino médio) 

 

ENSINO MÉDIO - VOLUME 3 

UNIDADE 1 

- Compreender e identificar a diologicidade da linguagem verbal (págs. 10 e 11), modernismo 

- Brasileiro (definição Carlos Drummond de Andrade) (págs. 11 e 12) 

- Identificar literatura de Cordel (definição e características) (págs. 21 a 24) 

 

UNIDADE 2 

- Analisar e comparar a frase, oração e período (ordem direta ou inversa) (págs. 31 a 39) 

- Perceber e diferenciar jornal, noticia e artigos de opinião (págs. 52 a 66) 

 

UNIDADE 3  

- Compreender e utilizar aspas (págs. 76 a 78) 

- Selecionar e produzir o artigo de opinião (estratégias argumentativas, produção, revisão, 

reescrita) (págs. 81 a 83, 98 a 101, 119 a 122 e 126 a 128) 

 

UNIDADE 4  

- Perceber, analisar e compreender o conto fantástico (definição e características) (págs. 129 a 

147)   

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ATIVIDADES SOBRE CORDEL: 

Conheça agora, alguns trechos de poesias pertencentes à Literatura de Cordel. 

Texto A: 

 

 

 
A chegada de Lampeão no céu 
Lampeão foi no inferno 
Ao depois no céu chegou 
São Pedro estava na porta 
Lampeão então falou: 
Meu velho não tenha medo 
Me diga quem é São Pedro 
E logo o rifle puxou 
 
São Pedro desconfiado 
Perguntou ao valentão, 
Quem é você meu amigo 
Que anda com este rojão 
Virgulino respondeu: 
Se não sabes quem sou eu, 
Vou dizer: sou Lampeão! 
 
São Pedro se estremeceu 
Quasi que perdeu o tino 
Sabendo que Lampeão 
Era um terrível assassino 
Respondeu balbuciando 
O Senhor ...está...falando... 
Com... São Pedro...Virgulino! 
 

Texto B: 

 
“A fé transporta montanhas” 
São palavras de Jesus. 
Salvador da humanidade, 
Que veio trazer a luz 
Aos cegos de consciência 
Que O puseram na cruz. 
 
Provando o valor da fé. 
Jesus mesmo demonstrou. 
Quando curava um enfermo, 
Entre os muitos que salvou, 
Dizia: - “Levanta e anda, 
A tua fé te curou”. 
 
Assim foi plantada a fé, 
Entre judeus e pagãos, 
Mostrando que os sacrifícios 
De Cristo não foram vãos 
Ficando até hoje como 
A bandeira dos cristãos. 

 



 
 

 

       

 

 
 

 

1 - Você gostou deste tipo de Literatura? Então, escolha um das estrofes dos textos acima 
e ilustre com imagens, utilizando uma das formas de expressão plástica (desenho, pintura, 
colagem).  

 
Conheça um pouco mais sobre a nossa Literatura Brasileira. Em especial, o poeta 
João Cabral de Melo Neto, nascido em Recife, que teve retratado também em sua 
obra a vida dos retirantes nordestinos, suas tradições e seu folclore. Como 
podemos observar em Morte e Vida Severina, sua obra mais conhecida, é um 
poema narrativo subintitulado auto de Natal pernambucano, que trata da 
caminhada de um retirante - Severino - do sertão até a zona litorânea, em busca 
de condições para sobreviver à seca. A semelhança com um auto natalino ocorre 
no final, quando, ao presenciar o nascimento de uma criança, o retirante renuncia 
à intenção de matar-se. 
 

Leia os textos abaixo e responda as questões 2 e 3: 
 

Texto A: 

O meu nome é Severino, 
como não tenho outro da pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria. 
Como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria 
do finado Zacarias. 
 
Mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 

Como então dizer quem falo 
ora a Vossas Senhorias? 
Vejamos: é o Severino 
da Maria do Zacarias, 
lá da Serra da Costela, 
limites da Paraíba. 
Mas isso ainda diz pouco: 
se ao menos mais cinco havia 
com nome de Severino 
filhos de tantas Marias 
mulheres de outros tantos 
já finados, Zacarias, 
vivendo na mesma serra 
magra e ossuda em que eu vivia. 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida, 

Agora, que você aprendeu um pouco mais sobre a Literatura de Cordel, conheça o que é xilogravura.  

Significa gravura em relevo sobre prancha de madeira. Estampa tirada por esse processo, em várias 

tiragens. Observe as ilustrações abaixo para você realizar as atividades propostas. 



morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte, 
de fome um pouco por dia 

(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 
 

 

Texto B: 

Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam a margem 

do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. [...] 

[Sinhá Vitória] distraiu-se olhando os xiquexiques e os mandacarus que avultavam na campina. 

Um mormaço levanta-se da terra queimada. 

Estremeceu, lembrando-se da seca, o rosto moreno desbotou, os olhos pretos arregalaram-se... 

(Graciliano Ramos) 

O texto acima é um fragmento da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. O livro retrata a vida 

de pessoas que vivem no sertão brasileiro e o sacrifício delas para sobreviver. Tendo como tema 

a luta pela sobrevivência diante do flagelo da estiagem, o autor traz em seus personagens muito 

da alma nordestina nos traços de Fabiano e Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino 

mais novo e a cachorra Baleia são os protagonistas do romance. 

2 - É correto afirmar que no poema dramático Morte e Vida Severina, de João Cabral de 
Melo Neto: 

I. É um auto de Natal pernambucano, onde conta o roteiro de um homem do Agreste em 
direção ao litoral em busca de uma vida melhor. 
 

II. Já, na apresentação do retirante, João Cabral levanta alguns problemas sociais típicos do 
Nordeste.  

 
III. A seca e a reforma agrária também são temáticas constantes do poema dramático. 

a- Estão corretas as alternativas I e II. 
b- Estão corretas as alternativas I e III. 
c- Estão corretas as alternativas I, II e III. 

 

3 - O texto é um trecho da obra de Vidas Secas (1938), que sobre a qual é INCORRETO 

afirmar que: 

 

I. Apesar de as personagens da história viverem no sertão nordestino, boa parte da trama se 

passa em São Paulo, que é o destino da maioria dos retirantes. 

II. Focaliza uma família de retirantes em precárias condições físicas e num estado degradante 

de condição humana. 

III. Podemos afirmar que ambos os textos apresentam a mesma temática, um texto fala com o 

outro, a isto chamamos de intertextualidade. 



 
a- Estão incorretas as alternativas I e II. 
b- Estão incorretas as alternativas II e III. 
c- Está incorreta somente a alternativa I 

 
 

II. ATIVIDADE SOBRE ASPAS:  

Aspas é um sinal de pontuação representado graficamente pelo 
símbolo “  ”.  
As aspas são usadas para destacar alguma parte do texto.  

São elas: Citações, Transcrições, Nomes de obras literárias ou 
artísticas,   
Estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares, 
Palavras e expressões com ironia ou ênfase 

Exemplos do uso das aspas: 

• O ministro confirmou que a situação estava “extremamente 
preocupante”. 

• Estou lendo “Dom Casmurro” de Machado de Assis. 

• Você quer ir beber um “cappuccino”? 

 

4 - Coloque aspas em seus devidos lugares: 
 
a) Citações: 
 
Como disse Júlio César Veni, vidi, vici. 
 
b) Transcrições: 
 
Não sou nada. / Nunca serei nada. / Não posso querer ser nada. / À parte isso, 
tenho em mim todos os sonhos do mundo (Álvaro de Campos). 
 
c) Nomes de obras literárias ou artísticas: 
 
Você já leu A insustentável leveza do ser de Milan Kundera? 
 
d) Estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões 
populares: 
 
A empresa responsável pelo coffee break ainda não chegou. 
 
e) Palavras e expressões com ironia ou ênfase: 
 
Lindo serviço, meu amigo, lindo serviço! 
 



 
 
III. ATIVIDADE SOBRE FRASE, ORAÇÃO e PERÍODO: 
 
Frase, oração e período são três conceitos essenciais da sintaxe: 
 

• Uma frase é um enunciado que apresenta um sentido e uma estrutura 
completa. ... 

 
• Uma oração é uma unidade sintática que indica uma ação verbal. ... 
 
• Um período é uma frase onde há a junção de uma ou mais orações de 

sentido completo. 
 
 

5 - Leia os enunciados abaixo e classifique em:  FRASE (F), ORAÇÃO 
(O) ou PERÍODO (P): 
 
a) Que medo! (        ) 
 
b) Ele chutou a porta. (        ) 
 
c) Coitadinho do garoto que perdeu a mãe e fui expulso da escola! (        ) 
 
d) O povo odeia os governantes corruptos. (        ) 
 
e) Transmitirei o recado a sua namorada porque gosto de você. (        ) 
 
f) Coragem, companheiro! (        ) 
 
g) Que voz estranha! (        ) 
 
h) A lanterna produzia boa claridade, mas mesmo assim não achei o que 
procurava. (        ) 
 
i) Luizinho, não! (        ) 
 
j) As risadas não eram normais. (        )  
 
 
IV. ATIVIDADE SOBRE REDAÇÃO: 
 
Redação: A estrutura dissertativa (introdução, desenvolvimento e 
conclusão) 
 
A estrutura básica de um texto dissertativo: 
 1º parágrafo – introdução: é a parte que contém a ideia principal do texto, é a 
definição do tema a ser abordado. 
   



2º parágrafo – desenvolvimento: é a parte maior e mais importante do texto, 
porque contém as ideias ou os argumentos que fundamentam a tese (assunto). 
O sucesso do texto depende da qualidade e da profundidade das ideias 
presentes no desenvolvimento. Palavras sugeridas para iniciar esse parágrafo: 
Nota-se, acredita-se, antes de tudo, um dos motivos, comenta-se, etc. 
 
3º parágrafo – concussão: é a parte final do texto, sendo quase sempre uma 
espécie de síntese (resumo) da introdução e do desenvolvimento. Palavras 
sugeridas para conclusão: Diante dos fatos, portanto, enfim, dessa forma, etc.  
 
 

6 - Produção Textual: Agora é sua vez. Redija um texto dissertativo tendo como 

tema “Qual o efeito do Coronavírus sobre seu afastamento presencial da escola”.  

 

. Dê um título para sua dissertação; 

. Deverá conter no mínimo 3 parágrafos; 

 . No mínimo de 15 linhas e no máximo 30 linhas 

. 

Atenção alunos, todos os exercícios de reforço deverão ser 

compartilhados com o professor para serem corrigidos. 

 

Profa. Solange Lopes Guimarães 

WhatsApp: 13 99786-5325  

e-mail: lopesguimaraes@professor.educacao.sp.gov.br  


