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Caro(a) aluno(a),

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 2 traz algumas experiências de 

aprendizagem especialmente elaboradas, para que você tenha oportunidade de familiarizar-se com 

o emprego adequado da língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações 

de comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você aprofundará os estudos literários, de forma 

reflexiva, o que poderá propiciar novas experiências que o levem a conhecer sentimentos e sensações 

valiosos ao crescimento pessoal intelectual.

 Você enriquecerá seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar os gêne-

ros “poema”, “paródia”, “questão de vestibular de múltipla escolha” e “romance”. Além disso, será de 

grande valia o estudo de aspectos linguísticos para reformulação de paródia e estilização.

Você e seus colegas criarão um projeto de dissertação, com base na proposta de redação do 

Enem, que os ajudará nessa nova etapa, que inclui exames vestibulares e o Enem.

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas e anotações. Não guarde 

dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se 

sempre em dia com os estudos.

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia!

Bons estudos!

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 

TRABALHO INFANTIL: INTERESSA A QUEM?

!
?

Nesta Situação de Aprendizagem, você estudará uma proposta de redação de um grande vesti-
bular nacional. Além disso, discutirá o Enem e pontos de vista sobre o mercado de trabalho.

O Enem e o trabalho

Leitura e análise de texto

1.  Leia agora um texto sobre o Enem.

Enem

O Enem avalia o estudante e pode ajudá-lo a conseguir uma bolsa universitária

Final do Ensino Médio, hora de escolher faculdade, curso, profissão. Nessas horas 
dá aquele desespero e é preciso ter cuidado para não se precipitar e fazer escolhas erradas. 
Além disso, com o vestibular não se brinca e, se você acha que não está preparado o sufi-
ciente, que tal testar seus conhecimentos? É para isso que serve o Enem – Exame Nacional 
do Ensino Médio –, para que você tenha uma autoavaliação de seu desempenho antes do 
temido vestibular.

O Exame completou dez anos de vida em 2008, firmado como a maior avaliação 
do gênero da América Latina e uma das maiores do mundo. A prova é avaliativa do de-
sempenho dos estudantes que concluíram o Ensino Médio no ano da prova ou em anos 
anteriores. Desde que foi criado, em 1998, até hoje, o número de participantes do Enem 
aumenta gradativamente e, com isso, o reconhecimento do exame como importante fer-
ramenta avaliativa também cresce.

O principal objetivo do Enem é essa avaliação das habilidades e competências dos 
estudantes, mas, um ponto importante talvez seja a sua diferença das provas comuns de 

Discussão oral

  Conforme orientação do professor, discuta com seus colegas:

a) Você pretende fazer a prova do Enem este ano?

b) Quais são as suas expectativas em relação a essa prova?

c) Que relação o Enem tem com as faculdades em geral?

d) Que relação se pode estabelecer entre o Enem e o mundo do trabalho?

e) Em sua opinião, o que é trabalho?
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LIÇÃO DE CASA

vestibular: a prova do Enem é contextualizada e interdisciplinar, exigindo do candidato 
menos memorização excessiva dos conteúdos e mais demonstrações de sua capacidade de 
“como fazer”, colocar em prática os conhecimentos adquiridos nos anos de Ensino Médio. 
Ao contrário da “decoreba” comum dos vestibulares, a prova do Enem faz com que o alu-
no pense, raciocine e formule respostas de acordo com o que aprendeu e vivenciou. 

[...]

Disponível em: <http://vestibular.brasilescola.com/enem/enem/como-calcular-nota-enem.htm>. Acesso em: 17 jan. 2014.

2.   Responda:

a)  Em sua opinião, por que é importante que o estudante do Ensino Médio faça 
uma autoavaliação do seu aprendizado?

b)  Qual é a diferença apresentada entre o Enem e o vestibular?

c)  Que relação se pode estabelecer entre a autonomia de fazer escolhas, tomar decisões 
e o mundo do trabalho?

No final desta aula, Anabela, sua colega de classe, chamou-o para conversar sobre as redações 
do vestibular e do Enem, pois ela está muito apreensiva. Ela quer tirar boa nota nessas duas provas. 
Você explicou que a redação pedida nesses exames é frequentemente a tão conhecida dissertação 
escolar, e prometeu, então, mandar-lhe um e-mail explicando melhor as características desse texto. 
Escreva, no caderno, esse e-mail.
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Leitura e análise de texto

Texto 1

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu 

intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas for-

ças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a 

fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. 

Atuan do assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica 

sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu 

domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui das formas instintivas, animais, de 

trabalho. Quando o trabalhador chega ao mercado para vender sua força de trabalho, é 

imensa a distância histórica que medeia entre sua condição e a do homem primitivo com 

sua forma ainda instintiva de trabalho. Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente 

humana.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro primeiro. O processo de produção do capital, v. 1. Parte terceira – Capítulo V: 

Processo de Trabalho e Processo de Produzir Mais-Valia. 31. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 211.

Discussão oral

social desse veículo?

Muitas questões e uma discussão

Discuta oralmente:

a)  Você já ouviu falar em Karl Marx? O que sabe sobre ele?

b)  Em sua opinião, pode haver alguma relação entre as palavras trabalho, virtude e lei? Expli-
que seu ponto de vista.

Os textos que comentaremos a seguir fazem parte de uma proposta de redação. Ao final de cada 
parte, seu professor orientará a discussão sobre o que foi lido.
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Leitura e análise de texto

Texto 2

Entre [...] [as] alegorias do padecimento humano nas sociedades contemporâneas está, 
qual uma locomotiva da crueldade do progresso, a do desemprego, a da falta de trabalho, 
a da ausência de perspectiva para o exercício de uma profissão, a da falta de ocupação e, 
consequentemente, a da negação da identidade pessoal por falta total do espelho no qual 
se reproduz a imagem social de nossas semelhanças e de nossas diferenças. [...]

A questão do trabalho, do emprego, da ocupação, da mobilidade social é grave no 
mundo contemporâneo e mais grave ainda em países como o Brasil, pois aponta para a 
necessidade de medidas políticas urgentes dos governos, das entidades e das instituições 
nacionais e internacionais, que alterem a rota de colisão em que as nossas sociedades foram 
postas pelo primado do capital especulativo e pouco produtivo, não só do ponto de vista 
econômico, mas sobretudo do ponto de vista social, político e cultural.

VOGT, Carlos. O trabalho e o vício da virtude. In: ComCiência. Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, maio de 2004. Disponível 

em: <http://www.comciencia.br/200405/reportagens/01.shtml>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Discussão oral

Continue a discussão:

Leitura e análise de texto

Texto 3

Art. 3o (parágrafo único) – Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à 
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

Art. 5o – A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de 
sexo.

Consolidação das Leis de Trabalho. Decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. DOU de 9 ago. 1943 . Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 16 jan. 2014.
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Produção escrita

Escreva um texto breve, em que você avalie sua participação oral nas discussões anteriores. Ao 
escrevê-lo, considere os seguintes critérios:

trabalho?

Discussão oral

Posicione-se:

do trabalhador?

social desse veículo?

LIÇÃO DE CASA

Elabore, por escrito, uma frase-resumo para cada um dos textos. Não é preciso acrescentar 
ideias pessoais, limite-se apenas aos textos lidos.

Uma proposta de redação

1.   Sob a supervisão do professor, comente em classe:

2.   A seguir, você lerá uma comanda de proposta de redação da Fuvest, 2006. Trata-se apenas das 
orientações que o aluno deve seguir antes de iniciar seu trabalho.
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Instrução: Os três textos acima apresentam diferentes visões de trabalho. O primeiro 
procura conceituar essa atividade. O segundo trata de suas condições no mundo contem-
porâneo e o último refere-se aos direitos do trabalhador. Relacione-os e, com base nas ideias 
neles contidas, além de outras que julgue relevantes, redija uma DISSERTAÇÃO EM 
PROSA, argumentando sobre o que leu acima e também sobre os outros pontos que você 
tenha considerado pertinentes.

Observações:

3.   Discuta oralmente:

4.   Procure no dicionário o significado da palavra prosa.

Levando em conta essa definição e o que você aprendeu sobre texto, em sua opinião, o que é 
uma dissertação em prosa?

5.  Escreva com suas palavras o que o aluno deve fazer, segundo o texto anterior.
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Pedro, seu colega de classe, leu o seguinte texto sobre o vestibular unificado.

LIÇÃO DE CASA

Novo vestibular unificado permite a candidato concorrer em cinco federais

da Folha de S.Paulo, em Brasília

O novo vestibular unificado das universidades federais proposto pelo Ministério da 
Educação (MEC) deverá permitir que os candidatos escolham até cinco opções de curso 
que podem ser oferecidos por até cinco instituições.

No ato da inscrição, o aluno teria que ordenar as suas preferências. Quem colocou 
um curso como primeira opção teria prioridade, mesmo que a sua nota tenha sido menor, 
sobre outro candidato que escolheu o mesmo curso como segunda opção e não foi selecio-
nado para a sua primeira escolha.

A prova de seleção seria um Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) modificado. 
O exame passaria a exigir mais conteúdo específico – como os vestibulares tradicionais –, 
mas priorizando mais a capacidade analítica do que a “decoreba”.

Ficaria a critério das instituições realizar uma segunda fase.

O aluno elencaria as suas opções de curso após já ter em mãos o resultado do exame. 
Isso permitiria ao estudante, até determinada data, mudar suas opções de acordo com a 
pontuação. Com isso, no segundo ano do novo vestibular, ele já poderia saber a pontuação 
mínima de quem entrou em determinado curso no ano anterior e ter uma ideia de suas 
chances de passar. 

[...]

Novo vestibular unificado permite a candidato concorrer em cinco federais. Folha de S.Paulo, 07/04/2009.  

Disponível em: <http://www.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u547148.shtml>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Assim que terminou de ler, Pedro enviou-lhe um e-mail dizendo não ter entendido direito 
como será essa “unificação” e quais são as suas vantagens.

Pedro quer se candidatar para uma universidade federal e tem dúvidas quanto às suas reais 
chances de conseguir uma vaga. Escreva, no caderno, o e-mail de resposta a Pedro, explicando o 
que o texto diz.
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Projeto de texto

Elabore agora um projeto de texto da proposta de dissertação solicitada na seção “Uma pro-
posta de redação”. Siga os mesmos critérios que você aprendeu no volume anterior, completando o 
seguinte quadro:

Projeto de texto dissertativo

Tema central

Tese

Termos que vou 
definir no texto

Argumento  
principal

Argumento  
secundário

Argumento  
terciário

Exemplo(s) que 
comprove(m) os 

argumentos

Outras ideias que 
desejo aproveitar 

para o texto

Ao corrigir seu projeto de texto, que lhe será devolvido no início da Situação de Aprendizagem 3, 
o professor levará em consideração os seguintes critérios:
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  Indique o significado das palavras a seguir:

a) Relacionar.

b) Selecionar.

c) Organizar.

(     ) Escolher alguma coisa – assunto ou item – entre várias opções.

(     ) Estabelecer uma analogia entre coisas diferentes.

(     ) Planejar e estruturar vários elementos entre si.

LIÇÃO DE CASA

VOCÊ APRENDEU?

  Responda às seguintes questões no caderno:

a) Do que mais gostei de saber sobre o Enem? Por quê?

b) Minhas opiniões apresentadas na seção “Discussão oral” do início desta Situação de Apren-
dizagem continuam as mesmas? Por quê?

Para saber mais sobre o Enem e outros tipos de avaliação, você pode consultar o site do 
Inep: <http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 3 dez. 2013.

PARA SABER MAIS
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

OUVIR ESTRELAS... SERÁ?

!
?

Nesta Situação de Aprendizagem, serão estudados os conceitos e usos de reformulação, paródia 
e estilização, principalmente em textos da literatura moderna.

A paródia de Ouvir estrelas

1.  O poema a seguir, de Olavo Bilac, será lido uma primeira vez pelo professor. A seguir, ele so-
licitará a outros alunos que façam também a leitura expressiva do poema, orientando-os com 
sugestões apropriadas. Durante a leitura, concentre-se nas perguntas: Este poema é, de fato, 
literatura? Por quê?

Soneto XIII

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo

Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,

Que, para ouvi-las, muita vez desperto

E abro as janelas, pálido de espanto...

E conversamos toda a noite, enquanto

A via-láctea, como um pálio aberto,

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,

Inda as procuro pelo céu deserto.

Direis agora: “Tresloucado amigo!

Que conversas com elas? Que sentido

Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!

Pois só quem ama pode ter ouvido

Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

BILAC, Olavo. In: Via-láctea. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=17317>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Agora, responda a estas questões:

a) Que palavras dificultaram a compreensão do poema? Como fez para resolver os problemas 
encontrados?
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b) Você considera o poema uma obra literária? Por quê?

2.  Mais uma vez, o poema a seguir, de Juó Bananére, será lido, primeiramente, pelo professor. 
Ele, então, solicitará a outros alunos que façam a leitura expressiva do mesmo texto. Durante a 
leitura, pense na pergunta: Que relação há entre este poema e o Soneto XIII de Olavo Bilac?

Uvi Strella

Che scuitá strella, nê meia strella!

Vucê stá maluco e io ti diró intanto,

Chi p’ra iscuitalas moltas veiz livanto,

I vô dá una spiada na gianella.

I passo as notte acunversando c’o ela.

Inguante che as outra lá d’un canto

Stó mi spiano. I o sol come un briglianto

Nasce. Oglio p’ru ceu: – Cadê strella!?

Direis intó: Ó migno inlustre amigo!

O chi é chi as strellas ti dizia

Quando illas viero acunversá cuntigo?

E io ti diró: – Studi p’ra intendela,

Pois só chi giá studô Astrolomia,

É capaiz di intendê istras strella.

BANANÉRE, Juó. La divina increnca (Reprodução integral da 1a edição de 1915). São Paulo: Editora 34, 2001.

  Anote suas conclusões sobre a pergunta que orientou a leitura do poema:
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3.  Assinale V ou F conforme forem verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir:

(   ) Tradicionalmente, no imaginário popular, a lua representa a necessidade de o homem co-
nhecer melhor a Ciência e a Tecnologia.

(   ) A mudança de foco de uma visão subjetiva, presente no poema de Bilac, para uma visão 
empírica ou objetiva, presente em Juó Bananére, questiona o olhar romântico e tradicional 
para o céu.

(   ) Uma das características da modernidade literária é questionar as metáforas e os símbolos 
mais comuns presentes na poesia tradicional.

(   ) A paródia tem a intenção de provocar o humor, embora o resultado nem sempre seja este.

(   ) Para compreender uma paródia, o leitor de um texto deve recorrer à sua memória, aos co-
nhecimentos sobre outros textos e outros estilos.

APRENDENDO A APRENDER

Juó Bananére, ou Alexandre Marcondes Machado, é autor de um único livro, La divi-
na increnca, publicado pela primeira vez em 1915 e escrito em dialeto “macarrônico”, em 
uma imitação dos habitantes de origem italiana de São Paulo. O texto de Bananére retoma 
parodicamente o poema de Bilac, fazendo uso de uma linguagem que tenta reproduzir 
uma fala “italianada”, própria de alguns antigos imigrantes da Itália, habitantes de certas 
localidades de São Paulo. O <che> e o <chi> leem-se “que” e “qui”, respectivamente. O 
<gli> lê-se “lhi”. O <gn> lê-se “nh”. Fazendo essas alterações de pronúncia, próprias do 
italiano, será fácil compreender o sentido do poema.

Discussão oral

Releia os dois poemas, observando atentamente como se aborda o tema das estrelas. 
Durante sua releitura, reflita: Quais as diferenças na atitude do “eu lírico” diante da natu-
reza (no caso, os astros celestes) nos dois poemas? Qual dos poemas traz uma visão mais 
idealizada, um olhar romântico em relação ao céu? Justifique citando excertos dos poemas.

Depois, sob orientação do professor, comente em classe as conclusões a que chegou.
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Pesquise, em suas anotações, no livro didático, em material de pesquisa encontrado na biblio-
teca ou na sala de leitura, bem como na internet, informações sobre o Parnasianismo. Depois, 
responda no caderno:

a) Em que aspectos o Soneto XIII, de Olavo Bilac, foge às características mais frequentes na 
estética parnasiana?

b) Em que aspectos o Soneto XIII, de Olavo Bilac, revela-se tipicamente parnasiano?

c) O que é paródia?

Estudo da língua

Guga faltou à última aula de Língua Portuguesa. Preocupado com a possibilidade de haver 
perdido uma importante oportunidade de aprendizado, ele escreve um e-mail para Gika:

LIÇÃO DE CASA

Escreva, no caderno, o e-mail resposta de Gika, fazendo um resumo do que você estudou até 
agora nesta Situação de Aprendizagem.

A Canção do exílio estilizada

Além da paródia, outra estratégia comum utilizada pela literatura da modernidade é a estili-
zação. Trata-se de um processo de reformular um texto ou um estilo imitando-o, mas sem desejar 
negá-lo ou desqualificá-lo. Pense nisso ao ler silenciosamente os textos a seguir:

Gika, blz?

Tive de faltar na aula hj. To meio preocupadaum c Ptg.

Tipo assim, essa matéria é superimportante pro Vestibular q eu quero prestar.

Vc me faria um resumo do que foi ensinado hj na aula de Ptg?

Brigadu ae.

Guga  
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Texto 1

Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,

Que tais não encontro eu cá;

Em cismar – sozinho –, à noite –

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.
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Não permita Deus que eu morra,

Sem que eu volte para lá;

Sem que desfrute os primores

Que não encontro por cá;

Sem qu’inda aviste as palmeiras

Onde canta o Sabiá.

DIAS, Gonçalves. Canção do exílio. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2112>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Texto 2

Nova canção do exílio

Um sabiá na

palmeira, longe.

Estas aves cantam

um outro canto.

O céu cintila

sobre flores úmidas.

Vozes na mata,

e o maior amor.

Só, na noite,

seria feliz:

um sabiá,

na palmeira, longe.
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Que semelhanças você consegue encontrar entre os dois textos? Explique no caderno.

Pesquise, em suas anotações, no livro didático, em material de pesquisa encontrado na bi-
blioteca ou na sala de leitura, bem como na internet, informações sobre Gonçalves Dias e Carlos  
Drummond de Andrade. Depois elabore, no caderno, uma questão de vestibular (de sua au-
toria) de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta, que relacione os dois 
escritores.

De volta à Canção do exílio

1.  Que versos do poema Canção do exílio são recuperados em “Só, na noite/seria feliz”?

Onde tudo é belo

e fantástico,

só, na noite,

seria feliz.

(Um sabiá,

na palmeira, longe.)

Ainda um grito de vida e

voltar

para onde tudo é belo

e fantástico:

a palmeira, o sabiá,

o longe.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova canção do exílio. In: _____. A rosa do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. Carlos 

Drummond de Andrade © Graña Drummond. <http://www.carlosdrummond.com>.

LIÇÃO DE CASA
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2.  Na explicação a seguir há dois equívocos. Identifique-os e corrija o texto.

APRENDENDO A APRENDER

Chamamos de plágio quando se apresenta como de própria autoria um texto, traba-
lho, obra intelectual etc. produzidos por outra pessoa.

Naturalmente, o sentido dos dois poemas é diferente. Caso não fosse, não teríamos 

estilização, mas paródia. Em Gonçalves Dias, é a distância espacial que afasta o “aqui”, do 

exílio, do “lá”, a terra pátria. Já em Drummond, a distância é temporal: o aqui, habitado 

por “estas aves”, é o presente distante de outro tempo, quase mítico, em que se ouviria um 

“outro canto”. O poeta não deseja esse tempo “onde tudo é belo/e fantástico”, ele prefere 

a verdade.

3.  Esse tempo desejado por Drummond é um tempo real ou imaginário? Explique no ca-
derno.

LIÇÃO DE CASA

A paródia e a lua

No texto a seguir, sublinhe as ideias que respondem às perguntas:

Parágrafo 1 – Que relações a paródia estabelece entre o texto novo e o parodiado?

Parágrafo 2 – Tradicionalmente, a que se associa o luar?

Parágrafo 3 – Qual é uma das mais importantes características da poesia de Manuel Bandeira?
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Modernidade, paródia e estilização

1.  Durante a leitura do poema O luar!!!, de Vania Staggemeier, transcrito a seguir, pense nos con-
ceitos de Modernidade, paródia e estilização que estamos estudando.

1) A paródia é uma estratégia expressiva de construção do texto que se caracteriza 
pela subversão da proposta do texto parodiado, ou seja, daquele que originou o 
novo texto. Embora se respeite o texto parodiado, o leitor consegue identificar a 
ironia dentro da semelhança. A Modernidade volta-se parodicamente para o século 
XIX, para o modo romântico de ver o mundo e, desse modo, lança um olhar irô-
nico sobre o passado.

2) Contudo, se olharmos a produção de poemas feita atualmente, veremos ainda 
o domínio dessa visão romântica e tradicional que associa o luar ao amor ou à 
beleza.

3) Não é o que vemos em poemas como Satélite, escrito por Manuel Bandeira, que 
certamente você encontra em seu livro didático. É própria do estilo de Manuel 
Bandeira a paródia ao estilo literário do Romantismo, que perdurava em grande 
parte da produção literária da época em que o poeta vivia.

O luar!!!

Olho pro céu...

E vejo você...

Oh lua de todos os amantes...

Teu luar é tão belo...

Que me ponho a imaginar...

Como é bom amar...

Lua amiga dos poetas...

E dos apaixonados...
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Que nada me diz...

Mas que me faz companhia...

E me deixa sonhar...

Sonhar com você...

É poder te amar...

Como em uma aquarela...

De sonhos reais...

Assim somos nós...

Eu e você no doce...

Balanço do mar...

Com a lua a nos testemunhar...

STAGGEMEIER, Vania. O luar!!!. Disponível em: <http://sitedepoesias.com.br/poesias/14668>. Acesso em: 3 dez. 2013.

  Responda no caderno: O que você achou do poema de Vania Staggemeier? É literário ou não? 
Por quê?

2.  Encontre, no livro didático, na biblioteca ou na sala de leitura de sua escola ou na internet, o 
poema Satélite, de Manuel Bandeira. Use-o para resolver os exercícios a seguir.

3.  Ao ler o poema a seguir, Satélite (Após Manuel Bandeira), procure refletir se ele homenageia ou 
ironiza o poema-base.

Satélite (Após Manuel Bandeira)

Começa a noite.

Parece que vai chover

Vejo a Lua baça

Penso em você

Bandeira
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A Lua

paira sobre São Paulo

cosmografica-

mente

Satélite.

Quebramos-lhe a metáfora,

Rompemos-lhe o mito,

Dessacralizamos o velho segredo de melancolia,

Negamo-nos a vê-la,

neste começo de noite em que talvez chova,

Como o astro dos loucos e dos enamorados.

Lá está ela no céu,

Satélite.

Luazinha lá no céu de começo de noite,

Meio apagada pelos néons de São Paulo

Não tem paciência, nem tempo para ser outra coisa

A não ser “Coisa em si”,

Satélite.

E eu gosto dela, Manuel!

Como gosto de você.

Elaborado por José Luis Landeira especialmente para o São Paulo faz escola.

Anote, no caderno, suas conclusões à reflexão solicitada.

4.  No caderno, identifique diferenças de tratamento do tema lua entre os dois poemas (de  
Bandeira e de Landeira) e o pensamento do Romantismo sobre a lua.
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Recapitulação gramatical

Complete com porque, por que, porquê ou por quê.

Você não fez a lição de casa, _______________________?

________________________ você não fez a lição de casa?

Não sei __________________ Pedro não fez a lição de casa.

Não sei o ______________ de Pedro não fazer a lição de casa.

Eu gosto da poesia de Manuel Bandeira _______________ ela é moderna.

Gostaria de compreender __________________  você gastou tanto dinheiro nesse celular.

Dê-me apenas um  ___________________  para tanta confusão!

LIÇÃO DE CASA

VOCÊ APRENDEU?

Elabore, no caderno, uma síntese ou um resumo dos conhecimentos mais importantes estuda-
dos nesta Situação de Aprendizagem.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 

O TRABALHO VIRA DISSERTAÇÃO

!
?

Após fazer seu projeto de dissertação escolar, nesta Situação de Aprendizagem você vai elaborar 
seu texto.

Projeto de texto

1.  O professor devolverá o projeto de texto elaborado na Situação de Aprendizagem 1. Verifique 
as anotações feitas.

  Analise:

Escreva no caderno um pequeno texto que faça a síntese das respostas às perguntas anteriores.

2.   Complete o trecho a seguir com as palavras do quadro. Ele fala do uso inapropriado de textos 
já escritos em textos dissertativos novos, elaborados em aulas de Língua Portuguesa. Há, en-
tretanto, palavras extras que não fazem parte do trecho.

Usa-se a __________ com a finalidade de explicar algo, ou seja, reformula-se o texto para atin-
gir certos __________ do autor, tal como torná-lo mais __________ ou atualizado ao sentido do 
texto. Muitas vezes, no entanto, ela aparece em textos escolares como repetição. O aluno, simplesmente, 
__________ ou copia o texto básico no seu __________ texto.

Outras vezes, ele se limita a __________ o texto, adaptando-o ao seu estilo, mas limitando-se a 
dizer as ___________ coisas que já foram ditas.

De volta à reformulação e à paráfrase

repete – próprio – reformulação – parafrasear – compreensível – mesmas – 

objetivos – único – incompreensível – escrita – ler

Discussão oral

Sob a supervisão do seu professor, comente: 

É comum encontrar processos de reformulação e paráfrase na produção de textos? Por quê?
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Leia as alternativas seguintes e escolha a(s) correta(s).

Se não são bem elaboradas, a reformulação e a paráfrase podem desqualificar a autoria da dis-
sertação escolar, uma vez que:

a) o objetivo da dissertação escolar é discutir um assunto exótico.

b) a proposta do gênero dissertativo é defender um ponto de vista do enunciador.

c) a finalidade da dissertação escolar é apontar um problema identificado pelo enunciador.

d) a proposta do texto de tipo dissertativo é apontar os problemas sem discuti-los.

e) revelam a intenção do enunciador de não ter uma ideia pessoal sobre o tema abordado.

APRENDENDO A APRENDER

Na produção de um texto para o vestibular, ou outro exame que se relacione ao 
acesso ao Ensino Superior, é importante ler com atenção as recomendações dadas na 
instrução.

Tome cuidado!

Duas universidades públicas nos darão alguns conselhos sobre como fazer uma boa dissertação.

“Instrução: Os textos apresentados trazem reflexões e notícias sobre o mundo digital. 
Com base nesses textos e em outras informações e ideias que julgar pertinentes, redija uma 
DISSERTAÇÃO EM PROSA, argumentando de modo claro e coerente.”

(Fuvest – 2008)

“Tomando por base o texto das questões 01 a 03, bem como os fragmentos apresenta-
dos acima, tente dar a sua resposta, fazendo uma redação em prosa, de gênero dissertativo, 
sobre o tema É PRECISO SER FAMOSO?”

(Unesp – 2008)

1.  Explique, no caderno, que relação pode existir entre: tomar por base, parafrasear e repetir, con-
siderando suas particularidades. 

2.  Explique, no caderno, por que as expressões a seguir devem ser evitadas em uma dissertação 
escolar.
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LIÇÃO DE CASA

Se um autor se limitar a copiar o texto de outra pessoa, ele não estará demonstrando 
ser autor de sua própria tese ou dos argumentos do texto dissertativo que está produzindo.

“Na hora da verdade”

“A culpa é do governo”

“Os políticos são todos corruptos”

“Encontrar um lugar ao sol”

“Pôr a casa em ordem”

“Todos merecem uma vida digna”

“É preciso pôr a mão na massa”

“Com a ajuda de Deus conseguiremos”

“Vai cair como uma luva”

“Encerrar com chave de ouro”

Marcos faltou à aula e pediu o caderno de Jonas para “ter a matéria em dia”. Mas, agora, ele está 
confuso. Embora tenha copiado a frase a seguir, a verdade é que ele não a entendeu:

APRENDENDO A APRENDER

Quando uma expressão se repete tanto a ponto de se tornar banal, desgastada e 
chega a ficar sem sentido claro em um texto, dizemos que estamos diante de um clichê 
ou chavão.

Discussão oral

Você conhece outros chavões que considera serem recorrentes no discurso do dia a dia 
entre seus colegas? Quais?
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Depois de muito pensar, ele telefona para Jonas, pedindo-lhe uma explicação. Imagine-se no 
lugar de Jonas e escreva, no caderno, a explicação que foi dada a Marcos, pelo telefone.

Recapitulação gramatical: subordinação

Nas frases a seguir, sublinhe as orações subordinadas.

a) Não basta que você não se atrase.

b) Hoje não quero saber de quem é a culpa.

c) Quem tudo quer nada tem.

d) Não tenho certeza se poderei sair no sábado.

e) Para quem não estudou, essa prova foi pauleira!

f ) Só fico imaginando com quantos caras a mina já saiu!

g) Só te peço uma coisa: me esquece!

Pesquise, no livro didático, na biblioteca, na sala de leitura ou na internet, questões de vestibu-
lar. Depois selecione duas e faça o que se pede.

um texto em cinco linhas em que você exponha seu ponto de vista sobre essas instruções. 
Fale das dificuldades e em que momento encontrou facilidade.

Escrevendo o texto

1.  Com base no projeto de texto que você fez anteriormente, elabore, individualmente, seu texto 
dissertativo.

Ao escrevê-lo, tenha claros os critérios de avaliação que seu professor usará para fazer a correção:

conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertati-
vo-argumentativo;

-
sa de um ponto de vista;

LIÇÃO DE CASA
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valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

2.  Quando o texto estiver pronto, e antes de entregá-lo ao professor, troque-o com os colegas, para 
que eles possam sugerir mudanças que contribuam para melhorá-lo.

LIÇÃO DE CASA

VOCÊ APRENDEU?

Responda às seguintes perguntas, que constituem uma autoavaliação:

Elabore, no caderno, um e-mail para seu colega de classe, Pedro, comentando o assunto desta 
Situação de Aprendizagem, ou seja, o processo de produção de um texto dissertativo. Em que as-
pecto seu estudo contribuirá para seu futuro profissional?



Língua Portuguesa e Literatura – 3a série – Volume 2

31

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 

ÁFRICA E BRASIL... ISSO DÁ LITERATURA!

!
?

Nesta Situação de Aprendizagem, você estudará a proximidade cultural entre países africanos 
que falam português e o Brasil, considerando textos de épocas e lugares diferentes. Além disso, 
aprofundará o tema da modernidade na literatura.

1.  Responda no caderno: Que expressões da cultura africana você conhece? Pense naquelas que 
conhece da África ou nas expressões próprias da cultura afro-brasileira.

2.  Leia atentamente o texto a seguir. Ele aborda as relações culturais entre alguns países da África 
e o Brasil. Durante a leitura, identifique a estrutura e o objetivo do texto. Lembre-se de que 
é essencial, em um primeiro momento, identificar, no texto, aquilo que você já sabe, a fim de 
aprofundar aquilo que ainda não conhece.

Construindo pontes de modernidade entre países africanos e o Brasil

A literatura aproximou o Brasil de outros países na África que também adotam o português 
como língua oficial. Embora em continentes diferentes, esses países participam de uma expe-
riência histórica semelhante que deixa profundas marcas na construção de sua modernidade.

Ao falarmos das relações históricas de tais nações, podemos pensar, pelo menos, em 
duas experiências: na colonização portuguesa e na escravidão. Atualmente, todas as ex-
-colônias portuguesas vêm superando a triste situação de seu passado em favor de uma 
realidade mais democrática e humana. Partilhando um passado difícil, essas nações voltam 
a se aproximar no presente, com o desejo de construir a sua modernidade. Culturas rela-
tivamente recentes encaram o desafio de valorizar o seu passado e sua identidade cultural 
única sem se isolarem em si mesmas.

Os escritores de língua portuguesa do Brasil e de alguns países da África desejam o con-
tato cultural com a antiga metrópole, assim como com outras nações de forma geral. Isso 
enriquece a cultura e desenvolve a identidade. Longe de cultivar um olhar que se prende 
ao nativismo ou ao folclorismo, o escritor engajado mantém seus olhos em uma forma de 
modernização que não o aliene de suas raízes. E, se essa modernização inclui o avanço tec-
nológico, inclui também o diálogo dinâmico entre a cultura tradicional do país e a cultura 
externa, em um contínuo processo de construção da modernidade do espaço nacional.

À medida que o escritor se dá conta de que o conceito de modernidade em um país subde-
senvolvido requer um olhar dialógico para o passado cultural, vai também notando a necessidade 
de desenvolver uma consciência crítica do mundo exterior. Vai se dando conta de que a busca 
pela modernidade é a busca pelo tempo presente, mas que esse presente está agora mesmo sendo 
realizado na comunidade a que o escritor pertence e que esse realizar solicita o diá logo com os 
outros povos que também partilham da língua portuguesa como sua realidade.

Elaborado por José Luís Landeira e João Henrique Mateos especialmente para o São Paulo faz escola.
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Retornemos às perguntas iniciais:

Discussão oral

Aprofunde os passos de construção do sentido em um texto. Com a orientação de 
seu professor, evidencie a necessidade de identificar o objetivo da leitura ao discutir as 
perguntas a seguir:

Em dia com o vestibular

A seguir, leremos uma questão de vestibular de Língua Portuguesa da Fuvest. Trata-se de uma 
questão de múltipla escolha, em que são fornecidas três afirmações. Espera-se que o leitor identifi-
que quais são as afirmativas corretas e as erradas. Durante a leitura, separe as informações do texto 
que já conhece daquelas que lhe são desconhecidas.

Questão de vestibular – (Fuvest – 2008)

Considere as seguintes comparações entre Vidas secas e Iracema:

I. Em ambos os livros, a parte final remete o leitor ao início da narrativa: em Vidas secas, essa 
recondução marca o retorno de um fenômeno cíclico; em Iracema, a remissão ao início con-
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Discussão oral

Com a orientação de seu professor, explique, oralmente, o que se pede exatamente 
nessa questão da Fuvest. Analise o valor do advérbio somente.

firma que a história fora contada em retrospectiva, reportando-se a uma época anterior à da 
abertura da narrativa.

II. A necessidade de migrar é tema de que Vidas secas trata abertamente. O mesmo tema, en-
tretanto, já era sugerido no capítulo final de Iracema, quando, referindo-se à condição de migrante 
de Moacir, “o primeiro cearense”, o narrador pergunta: “Havia aí a predestinação de uma raça?”.

III.  As duas narrativas elaboram suas tramas ficcionais a partir de indivíduos reais, cuja existên-
cia histórica, e não meramente ficcional, é documentada: é o caso de Martim e Moacir, em 
Iracema, e de Fabiano e sinhá Vitória, em Vidas secas.

1.  Contudo, antes de avançarmos na questão da Fuvest, responda: Que ideias presentes nas afir-
mações propostas você já conhece?

2.  Agora, examinemos o restante da questão da Fuvest. Não responda à questão, apenas examine 
o enunciado.

Está correto o que se afirma em:

a) I, somente.

b) II, somente.

c) I e II, somente.

d) II e III, somente.

e) I, II e III.

3.  Retome o texto Construindo pontes de modernidade entre países africanos e o Brasil. Compare-o 
com a questão de vestibular: O que há em comum?
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LIÇÃO DE CASA

Tragam para a próxima aula material de pesquisa sobre as afirmações que aparecem na questão 
da Fuvest. Esse material pode ser encontrado na sala de leitura ou na internet.

Voltando à questão de vestibular – Fuvest

Com a orientação do professor, reúnam-se em grupos. Juntos, encontrem argumentos que sus-
tentem e justifiquem as afirmações feitas na questão da Fuvest que estamos examinando. Observem 
que não basta que o grupo identifique a alternativa correta, mas que encontre trechos das obras e de 
outros textos de estudo que comprovem ou refutem as afirmações I a III.

1.  No texto a seguir, sublinhe as ideias que respondem às perguntas:

Parágrafo 1: Que relações existem entre a dimensão pessoal e a social na produção de um texto?

Parágrafo 2: Como comparar textos?

Parágrafo 3: Por que é importante ler na íntegra as obras solicitadas no vestibular?

(1) Todo texto surge a partir de uma motivação, da necessidade de alguém se comuni-
car. Essa motivação é pessoal, mas sofre pressões históricas e sociais. Por exemplo, no Brasil, 
se não existissem mais tantas diferenças sociais entre o Nordeste e o Sul, não haveria motivos 
que justificassem tantos textos que tratem do tema da migração nordestina.

(2) Comparar textos exige focar um tema ou elemento comum e analisar como esse 
tema ou elemento surge na composição do texto e como ele reflete uma forma de ver o 
mundo. Assim é com o tema da migração nordestina, que José de Alencar, no século XIX 
(1865), em Iracema, apenas esboça, mas que Graciliano Ramos, em Vidas secas, publicado 
pela primeira vez em 1938, enfrenta abertamente.

(3) O importante é notar que todos os textos, especialmente os literários, permitem 
variados diálogos entre si e que tais diálogos possibilitam nossa reflexão. Claro, aparecem 
também em muitas questões de vestibular. Por isso é importante ler integralmente as obras 
da lista de vestibular, e não apenas os resumos. Isso porque nenhum resumo consegue prever 
todos os detalhes que são solicitados em um exame de acesso ao Ensino Superior.

2.  Elabore um título para o texto analisado no exercício anterior.
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Os primeiros contatos literários entre África e Brasil ocorreram há séculos, quando Gregório 

de Matos e Tomás Antônio Gonzaga, em épocas diferentes, ajudaram a criar os primeiros núcleos 

literários em Angola e Moçambique. Consulte seu livro didático e outras fontes de pesquisa para 

responder: A que fatos ocorridos no Brasil associamos esses escritores?

APRENDENDO A APRENDER

Para o caso de você não lembrar os países africanos onde se fala português: Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe.

LIÇÃO DE CASA

APRENDENDO A APRENDER

Os escritores modernistas e pós-modernistas brasileiros, tais como Manuel Bandeira, 

José Lins do Rego, Jorge de Lima, Erico Verissimo, Rachel de Queiroz, Carlos Drummond 

de Andrade, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Jorge Amado, entre outros, fo-

ram muito lidos por diversos escritores africanos, o que trouxe importantes contribuições 

para a literatura desses países.

Atividade em grupo

1.  Com a orientação do professor, reúnam-se em duplas ou trios. Cada grupo procurará um texto 

(ou um trecho) literário de um autor moderno da literatura brasileira ou de um país afri ca no 

de língua portuguesa que estabeleça um diálogo com os Textos 1, 2 e 3, escolhidos de autores 

brasi lei ros do século XIX. A pesquisa poderá ser feita na sala de leitura, biblioteca ou internet. 

Preste bas tante atenção para que suas fontes de pesquisa sejam confiáveis.

É importante lembrar também que o diálogo que o leitor encontra não garante que efetivamen-

te ocorreu uma influência de um autor sobre outro, mas que existem temas que atravessam o 

tempo e o espaço e aproximam as diferentes produções.

Após a realização da pesquisa, vocês realizarão um seminário com a orientação do professor. 
Essa será uma ótima oportunidade para adquirir experiência de falar em público em um registro 
mais formal.
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Texto 1

Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; eu não tenho que fazer; 
e, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai 
um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração 
cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu 
tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a narração direta e nutrida, o estilo 
regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquer-
da, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem...

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Cap. LXXI – O senão do livro. Disponível em: <http://www.dominiopublico.

gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2038>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Texto 2

Meus oito anos

Oh! que saudades que tenho

Da aurora da minha vida,

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que flores.

Naquelas tardes fagueiras

À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias

Do despontar da existência!

– Respira a alma inocência

Como perfumes a flor;

O mar é – lago sereno,
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O céu – um manto azulado,

O mundo – um sonho dourado,

A vida – um hino d’amor!

Que auroras, que sol, que vida,

Que noites de melodia

Naquela doce alegria,

Naquele ingênuo folgar!

O céu bordado d’estrelas,

A terra de aromas cheia,

As ondas beijando a areia

E a lua beijando o mar!

Oh! dias da minha infância!

Oh! meu céu de primavera!

Que doce a vida não era

Nessa risonha manhã!

Em vez das mágoas de agora,

Eu tinha nessas delícias

De minha mãe as carícias

E beijos de minha irmã!

Livre filho das montanhas,

Eu ia bem satisfeito,

Da camisa aberta o peito,

– Pés descalços, braços nus –

Correndo pelas campinas

À roda das cachoeiras,
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Atrás das asas ligeiras

Das borboletas azuis!

Naqueles tempos ditosos

Ia colher as pitangas,

Trepava a tirar as mangas,

Brincava à beira do mar;

Rezava às Ave-Marias,

Achava o céu sempre lindo.

Adormecia sorrindo

E despertava a cantar!

Oh! que saudades que tenho

Da aurora da minha vida,

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

– Que amor, que sonhos, que flores,

Naquelas tardes fagueiras

À sombra das bananeiras

Debaixo dos laranjais!

ABREU, Casimiro de. Meus oito anos. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/Detalhe 

ObraForm.do?select_action=&co_obra=2173>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Texto 3

Esta imensa campina, que se dilata por horizontes infindos, é o sertão de minha terra 
natal.
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Aí campeia o destemido vaqueiro cearense, que à unha de cavalo acossa o touro indômi-
to no cerrado mais espesso, e o derriba pela cauda com admirável destreza.

Aí, ao morrer do dia, reboa entre os mugidos das reses, a voz saudosa e plangente do 
rapaz que aboia o gado para o recolher aos currais no tempo da ferra.

Quando te tornarei a ver, sertão da minha terra, que atravessei há muitos anos na aurora 
serena e feliz da minha infância?

Quando tornarei a respirar tuas auras impregnadas de perfumes agrestes, nas quais o 
homem comunga a seiva dessa natureza possante?

De dia em dia aquelas remotas regiões vão perdendo a primitiva rudeza, que tamanho 
encanto lhes infundia.

A civilização que penetra pelo interior corta os campos de estradas, e semeia pelo vastís-
simo deserto as casas e mais tarde as povoações.

ALENCAR, José de. O sertanejo. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1848>. Acesso em: 3 dez. 2013.

VOCÊ APRENDEU?

Consulte seus cadernos, livro didático e outros materiais de estudo e faça uma lista do que 
aprendeu nas aulas de Língua Portuguesa e que considerou importante para seu aprendizado. A 
seguir, faça também uma lista das principais dificuldades que encontrou, no mesmo período, nessas 
aulas.

Finalmente, responda em seu caderno:

a) De que modo as aulas de Língua Portuguesa são importantes para a minha formação?

b) O que pode ser feito para que as aulas de Língua Portuguesa produzam ainda melhores 
resultados?

c) Que medidas eu tomei para superar as dificuldades na disciplina?

2.   As mesmas duplas ou trios vão elaborar, agora, uma questão de vestibular de múltipla escolha 
tomando como base um dos textos relacionados nesta Situação de Aprendizagem e o texto pes-
quisado pelo grupo. Naturalmente, deverão entregar a questão com a alternativa considerada 
correta.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

PLANEJANDO A FELICIDADE

!
?

Eu e meu futuro

1.  Após a discussão em classe (orientada pelo professor) sobre o tema Minha vida daqui a dez anos, 
responda à questão:

O que planejo para o meu futuro?

2.  Seguindo as orientações do professor, reúna-se com outros colegas em um pequeno grupo. Es-
colham, a seguir, duas ou três competências centrais do Currículo:

dominar a norma-padrão da língua portuguesa e fazer uso adequado da linguagem 

verbal de acordo com os diferentes campos de atividade;

construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão 

de fenômenos linguísticos, da produção da tecnologia e das manifestações artísticas 

e literárias;

selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de 

diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema;

relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos dispo-

níveis em situações concretas para construir argumentação consistente;

recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de 

intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a 

diversidade sociocultural.
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Discutam de que forma a turma melhorou no desenvolvimento dessas competências. Concen-
trem-se especialmente nas aulas de Língua Portuguesa.

Sigam o roteiro para a reflexão individual:

a) Que conteúdos, durante este ano, foram agradáveis de estudar?

b) Que conteúdos foram tão bem compreendidos que você seria capaz de explicá-los adequa-
damente a um colega sem ajuda do professor?

c) Que conteúdos você gostaria que fossem explicados de novo por não terem sido devida-
mente compreendidos?

Cada um do grupo anotará, no caderno, as ideias principais que surgirem na discussão. 

Discussão oral

Avalie, oralmente, seus progressos e suas dificuldades ao longo do ano. Explique o 
motivo de sua resposta.

LIÇÃO DE CASA

Como é seu desempenho em Língua Portuguesa? Quanto você melhorou em relação ao começo 
do ano? Pense um pouco sobre isso e escreva, no caderno, a avaliação sobre a importância em sua 
vida da disciplina Língua Portuguesa no Ensino Médio.

Leitura e análise de texto

O texto a seguir tem cinco parágrafos numerados. Para cada parágrafo você deverá 
elaborar, no caderno, uma ou duas perguntas e indicar as respostas apropriadas. Para tan-
to, antes de começar a fazer o exercício, leia-o uma vez, para ter uma ideia geral do que o 
texto aborda.

(1) Embora nem todos gostemos de estudar, sabemos o valor do estudo, pois ele nos 
prepara de diferentes maneiras; por exemplo, permite-nos exercer adequadamente uma 
profissão. Certamente ninguém desejaria utilizar os serviços de um profissional mal pre-
parado. Muitas pessoas gastam muito tempo, dinheiro e esforço para se tornarem bons 
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profissionais em sua área de conhecimento. No entanto, para boa parte delas, estudar 
se resume a encaminhar-se para uma profissão. Estudar para aprender a viver, a ser mais 
feliz, parece-lhes algo estranho. 

(2) De um modo ou de outro, todos vivem, o que nos permitiria concluir que qual-
quer um pode ser considerado “craque” em “como fazer a vida dar certo”. No entanto, 
ninguém acredita na hipótese de que se pode, por exemplo, aprender a ser médico apenas 
saindo por aí receitando remédios para os outros, como se fosse uma capacidade que pu-
desse ser desenvolvida naturalmente, sem anos de estudo especializado. Do mesmo modo, 
o pensamento de que “viver se aprende vivendo” é uma simplificação excessiva.

(3) Fazer a vida dar certo não é algo que se nasce sabendo, não é um aprendizado na-
tural, semelhante a andar ou a falar. Exige reflexão e estudo. Exige, também, um propósito 
ou um objetivo para a vida.

(4) Talvez a falta de motivação seja a razão de tantas pessoas não terem alegria e satis-
fação de viver. Falta-lhes um propósito. É importante sonhar e desenvolver estratégias que 
possibilitem a realização de nossos sonhos e projetos de vida.

(5) Estratégia depende basicamente de saber escolher para onde se quer ir. Quais os 
nossos propósitos? Alguns dizem que viver bem é, antes de tudo, escolher bem. Mas como 
fazer as escolhas certas se muitas vezes não sabemos o que queremos para nós mesmos? 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

1.  Agora que conhece o texto anterior, escreva no caderno um título coerente com seu conteúdo 
e tipo textual (texto argumentativo).

2.  O texto da seção “Leitura e análise de texto” fala de estratégia. Com que sentido aparece essa 
palavra? Encontre no dicionário a acepção (definição) que melhor se adapta ao conceito de 
estratégia que estamos desenvolvendo nesta Situação de Aprendizagem.

Discussão oral

As questões a seguir constituirão o roteiro para uma importante conversa em sala de 
aula, orientada pelo professor.

Você consegue imaginar sua vida daqui a um ano? 

Qual(is) o(s) propósito(s) de sua vida?
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Em que aspectos poderá efetivamente melhorar sua vida? 

O que será necessário para isso?

Se seus planos derem certo, quais serão as consequências na sua vida e na de outras pessoas?

O seu futuro influencia o futuro de outras pessoas? Como?

Devemos pensar nosso futuro apenas em termos de profissão ou dinheiro?

Em que outros aspectos podemos planejar nosso futuro de modo realista?

LIÇÃO DE CASA

Faça uso do material produzido por você nesta Situação de Aprendizagem para redigir no ca-
derno um texto curto com o tema:

Uma direção para minha vida: meus desejos e propósitos.

APRENDENDO A APRENDER

Criando uma estratégia para a vida

Uma boa possibilidade de dar direção à nossa vida, auxiliando-nos a construir nosso 
futuro, é pensá-la em quatro aspectos diferentes, mas complementares:

Pessoal: relaciona-se com quem você efetivamente é como pessoa – sua vida como 
indivíduo formado por mente, emoção e corpo.

Profissional: relaciona-se com sua vida profissional, atual e futura.

Interacional: refere-se às relações com os outros – família, amigos, vizinhos.

Político-social: relaciona-se com sua vida como cidadão, ser político e social.

Elaborando um projeto de vida

1.  A elaboração de um projeto para nossa vida deve voltar-se, inicialmente, para períodos mais 
ou menos curtos, como um semestre ou um ano. No caderno, trace duas retas, de modo 
a obter quatro quadrantes. Em cada um deles, você escreverá uma das dimensões da vida: 
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pessoal, profissional, interacional e político-social. Em cada quadrante, você deverá escrever 
sonhos e aspirações pelos quais vai se empenhar no período determinado. O resultado será algo 
assim:

Projeto para o período de ______________: objetivos a alcançar

PESSOAL PROFISSIONAL

 

Enfermagem na faculdade.

INTERACIONAL POLÍTICO-SOCIAL

 

internet no fim de semana.

2.  Ao término da atividade, com a orientação do professor, conversem sobre os diferentes projetos 
de vida. Talvez, com a conversa, surjam novas ideias. Registrem no caderno os seus projetos de 
vida.

LIÇÃO DE CASA

Passe o projeto para papel A4 e afixe-o em um lugar em que ele possa ser visto regular-
mente.
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Uma proposta de redação de vestibular: Uma vida feliz e com propósito, como é 
possível?

Pensar no futuro não se resume a uma opção por um curso profissional ou pela compra de um 
bem material. Esse caminho, trilhado por muitos jovens, não assegura a felicidade. Projetar a vida é 
valorizá-la como um todo formado por muitas dimensões.

A literatura contempla-nos com personagens que não se realizaram completamente apenas pelos 
bens materiais. É o caso de Aurélia Camargo, personagem de Senhora, de José de Alencar, romance 
escrito em 1875: 

Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela.

Desde o momento de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro; foi proclamada a 
rainha dos salões.

Tornou-se a deusa dos bailes; a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade.

Era rica e formosa.

[...]

Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da Corte 
como brilhante meteoro, e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produ-
zira o seu fulgor?

[...]

A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações 
ou de seu capricho; e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo.

Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como o prêmio da vitória, 
Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se acha-
va, e dos perigos que a ameaçavam.

Daí provinha talvez a expressão cheia de desdém e um certo ar provocador, que eriça-
vam a sua beleza.  [...]

Na sala, cercada de adoradores, no meio das esplêndidas reverberações de sua beleza,  
Aurélia bem longe de inebriar-se da adoração produzida por sua formosura, e do culto que lhe 
rendiam; ao contrário parecia unicamente possuída de indignação por essa turba vil e abjeta. 

Não era um triunfo que ela julgasse digno de si, a torpe humilhação dessa gente ante 
sua riqueza. Era um desafio, que lançava ao mundo; orgulhosa de esmagá-lo sob a planta, 
como a um réptil venenoso.

ALENCAR, José de. Senhora. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2026>. Acesso em: 3 dez. 2013.
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A riqueza e a beleza de Aurélia Camargo não lhe garantiam a felicidade. 

Na literatura, encontramos também a personagem Jerônimo, de O cortiço (1890), do escritor 
Aluísio Azevedo. Jerônimo não é acomodado, apresenta-se como alguém perseverante, observador e 
dotado de certa habilidade na procura de seu objetivo: enriquecer. Sobre Jerônimo, lemos:

Em poucos meses se apoderava do seu novo ofício e, de quebrador de pedra, passou 
logo a fazer paralelepípedos; e depois foi-se ajeitando com o prumo e a esquadria e me-
teu-se a fazer lajedos; e finalmente, à força de dedicação pelo serviço, tornou-se tão bom 
como os melhores trabalhadores de pedreira e a ter salário igual ao deles. Dentro de dois 
anos, distinguia-se tanto entre os companheiros que o patrão o converteu numa espécie de 
contramestre e elevou-lhe o ordenado a setenta mil-réis. 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1723>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Duas personagens, dois caminhos para encontrar a felicidade e a realização pessoal.  

A partir do que observou, pense no projeto de vida que elaborou e reflita sobre as implicações 
que ele tem para a realização pessoal – plena ou não. Elabore um texto dissertativo, em prosa, ana-
lisando e discutindo a seguinte questão:

Uma vida feliz e com propósito, como é possível?

Critérios de correção:

presença de projeto de texto (deve ser entregue anexo);

estrutura de, no mínimo, três parágrafos e 18 linhas;

uso da norma-padrão da língua portuguesa;

ausência de rasuras e borrões;

texto escrito em prosa;

respeito pelos direitos humanos;

coesão e coerência na construção da urdidura textual.
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E quando o projeto de vida não dá certo?

Discussão oral

Vale a pena fazer um projeto de vida mesmo correndo o risco de ele não dar certo?

Ao ler o seguinte poema de Fernando Pessoa, localize a ideia principal e relacione-a com aquilo 
que conhece do poeta e com o trabalho até aqui desenvolvido. Em seguida, escreva sua análise no 
caderno.

Não sei quantas almas tenho

Não sei quantas almas tenho. 

Cada momento mudei. 

Continuamente me estranho. 

Nunca me vi nem acabei. 

De tanto ser, só tenho alma. 

APRENDENDO A APRENDER

Não se esqueça de fazer um projeto do texto ANTES de começar a escrever sua disser-
tação.

Leitura e análise de texto
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Quem tem alma não tem calma. 

Quem vê é só o que vê, 

Quem sente não é quem é, 

Atento ao que sou e vejo, 

Torno-me eles e não eu. 

Cada meu sonho ou desejo 

É do que nasce e não meu. 

Sou minha própria paisagem; 

Assisto à minha passagem, 

Diverso, móbil e só, 

Não sei sentir-me onde estou. 

Por isso, alheio, vou lendo 

Como páginas, meu ser. 

O que segue não prevendo, 

O que passou a esquecer. 

Noto à margem do que li 

O que julguei que senti. 

Releio e digo: “Fui eu?” 

Deus sabe, porque o escreveu.

PESSOA, Fernando. Não sei quantas almas tenho. In: Poemas de Fernando Pessoa. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.

br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16090>. Acesso em: 3 dez. 2013.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 

PLANEJANDO A FORMATURA

!
?

Como vai a formatura?

1.  Seguindo a orientação do professor, reúnam-se em grupos. Cada equipe irá escolher um repre-
sentante que será responsável por fazer as anotações.

Discutam com os colegas a seguinte questão:

Qual é a importância da formatura na vida de um indivíduo?

Levem em conta os seguintes questionamentos:

O que o diploma, efetivamente, significa na vida de vocês?

De que momentos vocês gostariam de lembrar na formatura?

Formatura e festa de formatura suscitam a mesma emoção?

2.  Escrevam agora o resumo da discussão.

APRENDENDO A APRENDER

Ao participar de uma discussão em grupo, é importante levar em consideração alguns 
aspectos, como:

demonstrar respeito ao ouvir o comentário do outro;
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expressar-se oralmente com clareza e esforçar-se para ser compreendido pelo professor e 
pelos colegas;

manter um ambiente de respeito e de confiabilidade para facilitar a expressão de quem 
está falando.

Discussão oral

Chegou o momento de o representante de cada grupo socializar a discussão. Com a 
orientação do professor, esse representante falará à turma sobre as conclusões a que o gru-
po chegou acerca da discussão do Exercício 1.

LIÇÃO DE CASA

Pesquise em casa fotos antigas de família, de casamentos, aniversários, missas, cultos e outras 
cerimônias. Selecione aquelas de que mais gostou e traga-as para a próxima aula.

A formatura: uma cerimônia

1.  O termo “cerimônia” vem do latim caerimonia, palavra que fazia referência às cerimônias reli-
giosas. Entretanto, hoje a empregamos com sentido mais amplo. Em sua opinião, a formatura 
é uma cerimônia? O que é uma cerimônia?

Discussão oral

Após as explicações do professor, comente:

Para que serve uma cerimônia de formatura ou cerimônia de colação de grau?

O que há para planejar em uma futura formatura? 

O que mudou nas cerimônias de antigamente em relação às de hoje?

O que é efetivamente importante em uma cerimônia?

Há relação entre cerimônias e textos?
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2.  Leia o exemplo de discurso a seguir, retirado daquele que é considerado o maior orador da lite-
ratura de língua portuguesa, o padre Antônio Vieira:

[...] E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão 
desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador! Ouçamos o Evangelho, e 
ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. [...]

VIEIRA, Antônio. Sermão da Sexagésima. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1745>. Acesso em: 3 dez. 2013.

3.  Observe que o orador, o padre Antônio Vieira, refere-se à sua plateia com o termo auditório. A 
palavra “auditório” vem do latim, do verbo audire, que deu origem, em português, a palavras 
como audição, áudio e ouvir.

Observe:

E se quisesse Deus que estes tão ilustres e tão numerosos leitores saíssem hoje tão de-
senganados da pregação, como vêm enganados com o pregador! 

O que a escolha do termo auditório nos permite pensar sobre aquele a quem se dirige o 
discurso? Explique.

LIÇÃO DE CASA

1.  Quem foi o padre Antônio Vieira? Qual é sua importância para a cultura brasileira? Pesquise em 
fontes confiáveis sua vida. Escreva no caderno a biografia do padre Vieira.

Recapitulação gramatical: vocativo

2.  O vocativo é uma palavra ou expressão de caráter apelativo. O vocativo indica ou põe em evidência 
uma pessoa, ou algo a que nos dirigimos. Identifique, a seguir, o vocativo nas seguintes frases:

a) Guilherme, venha cá!

b) Você, minha amada, nunca sentirá solidão!
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c) Céu, ó céu, não te deixes escurecer pelas nuvens!

d) Vai, amigo, que já é hora!

e) Senhores professores, querida família, meus amigos; chegamos ao final desta etapa.

Leia e analise, com a orientação do professor, o discurso que segue:

Senhores:

Não quis Deus que os meus cinquenta anos de consagração ao direito viessem receber no 
templo do seu ensino em São Paulo o selo de uma grande bênção, associando-se hoje com a vos-
sa admissão ao nosso sacerdócio, na solenidade imponente dos votos em que o ides esposar. [...]

BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Fundação Casa de Rui Barbosa/Arquivo. Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/

dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2013.

O discurso de Rui Barbosa foi proferido no dia 29 de março de 1921, para os alunos 
formandos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, entre os quais raramente ha-
via mulheres: na época, as mulheres tinham seus direitos cerceados, inclusive o de estudar. 
O discurso, intitulado Oração aos moços, é um dos mais importantes das letras brasileiras, 
contudo, inadequado para os padrões atuais, uma vez que, hoje, há grande número de 
mulheres entre os formandos e por ser considerado muito longo.

APRENDENDO A APRENDER

LIÇÃO DE CASA

  Preste atenção às seguintes expressões:

Prezadas Senhoras e Senhores

Prezados Senhoras e Senhores

Embora as duas formas estejam gramaticalmente corretas, qual é a mais adequada para ser usa-
da como vocativo em um discurso? Por quê?
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Leia a seguir o trecho de Tobias Barreto e note como, embora às vezes o discurso seja dirigido a 
uma plateia, ele pode ter no vocativo apenas uma pessoa específica, que é aquela que se deseja pôr 
como interlocutor central.

Sr. presidente, bem quisera desistir da palavra, ainda que este meu ato importasse para 
mim uma quebra de reputação intelectual perante o juízo do público. [...]

BARRETO, Tobias. Verificação de poderes, discurso de 10 de dezembro de 1878, proferido na Assembleia de Pernambuco. In: Obras 
completas, IV. Discursos. Edição do Estado de Sergipe, 1926. p. 10. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=43344>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Discussão oral

Com a orientação do professor, analise o discurso de Tobias Barreto.

Preparando-se para ser o orador da turma

1.  Observe a frase: Os alunos da 3a série fizeram sua cerimônia de formatura no salão de festas da  
cidade.

Nela não há necessidade de vírgula, pois temos a fórmula de escrita em ordem direta:

sujeito + verbo + objetos + complementos.

a) Preencha os espaços indicados com os termos da frase anterior:

Sujeito =                   

Verbo =                   

Objeto direto =                  

Complemento (ou adjunto) adverbial de lugar =              

b) Reescreva a frase anterior, mas, desta vez, iniciando-a pelo complemento adverbial de lugar. 

c) Você nota alguma diferença? Qual? 
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Discussão oral

Após o discurso redigido e reescrito, cada aluno irá preparar-se para apresentá-lo à 
turma. Para isso, leia com atenção e discuta com seus colegas os seguintes critérios que 
serão analisados por toda a turma na sua avaliação:

I. Uso de pausas. O discurso deve ser proferido entusiasticamente, é certo, mas isso não signi-
fica que deve ser proferido de forma rápida. É muito importante saber como e quando fazer 
pausa. Ao final de um raciocínio, a pausa ajuda a valorizar a informação transmitida, possibi-
litando que todos possam refletir sobre o que está sendo dito. Além disso, a pausa transmite 
a sensação de naturalidade e domínio dos conteúdos. Alguns oradores marcam pequenos 
traços verticais antes das palavras em que desejam fazer pausas mais expressivas. É importante 
lembrar que essas marcações não precisam coincidir com a pontuação gramatical.

II. Contato visual. Durante uma pausa prolongada e ao terminar uma frase, olhe para o 
público. Tome cuidado, no entanto, para não olhar sempre para as mesmas pessoas, o que 
poderia inibi-las e criar outras situações de desconforto. Também não fique movendo a 
cabeça de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguém. Olhe para uma ou 
duas pessoas de cada vez, distribuindo sua comunicação visual entre os diversos espaços 
ocupados pela plateia. Assim, todos se sentirão incluídos no seu discurso e sentirão que as 
informações estão, efetivamente, sendo transmitidas para eles.

III. Papel em altura adequada. A folha a ser lida deve estar na altura da parte superior do 
peito. Isso deixará sua postura com o papel mais elegante e facilitará a sua comunicação 
visual.

IV. Controle os gestos. A leitura, de modo geral, pede gestos moderados. A não ser que 
haja algum motivo específico, são suficientes três ou quatro gestos por página. Essa 
economia gestual valoriza os efeitos de convicção associados ao gesticular em um 
discurso. Se a mão estiver solta durante todo o tempo, abandonada junto ao corpo, 
ao contrário, pode transmitir a impressão de falta de certeza do que se está dizendo. 
Faça uma marca sob a palavra em que deseja fazer um gesto que transmita firmeza 
ao público. Deve-se também tomar cuidado com gestos inapropriados – alguns até 
grosseiros –, feitos em certas situações de desconforto quase mecanicamente: passar 
a mão nos cabelos, coçar o nariz ou outras partes do corpo, fazer caretas ou franzir a 
testa etc.

2.  Seu professor orientará sobre a execução da pesquisa.

Procure na internet ou em outras mídias um material em áudio ou vídeo que contenha 
discursos reais de formaturas.

Após a pesquisa, apresente o material pesquisado para a classe e faça um comentário sobre 
ele. 
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VOCÊ APRENDEU?

No caderno, elabore uma justificativa para explicar a importância do momento do discurso em 
uma formatura de Ensino Médio, assim como a necessidade de planejá-lo bem.

Participe de um debate com a classe, mediado por seu professor, sobre os materiais trazidos 
pela turma.

Ao término do debate, escreva um resumo dessa discussão.

3.  O professor apresentará para a classe um vídeo de um discurso de formatura e orientará os es-
tudos sobre o gênero “discurso de formatura”.

4.  Escreva seu discurso para representar a turma como orador. Orientados pelo professor, reúnam-
-se em duplas e troquem com o colega o discurso feito, a fim de coletar sugestões adicionais 
sobre os resultados produzidos. Reescrevam as partes que julgarem necessário.

Na próxima situação de aprendizagem será realizado, em sala de aula, um concurso de oratória. 
Nessa disputa, cada formando poderá analisar não apenas o conteúdo do discurso, mas também a 
competência do orador.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 

UM CONCURSO DE ORADORES

!
?

A candidatura

O professor fará as inscrições para o concurso de orador da turma. Inscreva-se, se quiser, e tenha 
pronto seu texto preparado.

Discussão oral

Sob a orientação do professor, discuta sobre os critérios de avaliação que serão usados. 
São eles:

presença das características do gênero “discurso de orador de turma”;

uso de pausas;

contato visual;

criatividade, desde que se respeitem as características do gênero textual. Em caso de não 
se seguir o gênero textual discurso de formatura, a nota deve ser 1 (um);

controle dos gestos;

respeito aos direitos humanos.

Para cada critério, poderá ser atribuída nota de 1 a 3. O mínimo que um participante 
pode ter é 6 e o máximo, 18.

LIÇÃO DE CASA

Treine a leitura de seu discurso em casa. Prepare-se bem para apresentá-lo à turma na próxima 
aula.

A apresentação

No momento da apresentação de seus colegas, preencha o seguinte quadro avaliativo. Faça 
outro, igual a este, em folha separada para cada candidato. Essas cópias serão entregues, ao final da 
atividade, para o professor.
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      Candidato:

Critérios 1 2 3

Presença das 
características 
do gênero

Uso de pausas

Manutenção de 
contato visual

Criatividade, 
respeitando-se 
as características 
do gênero

Controle dos gestos

Respeito aos 
direitos humanos

TOTAL

A eleição

Entregues as avaliações ao professor, ele irá apurar os resultados. Os dois primeiros colocados 
poderão ficar como orador e suplente. Eles vão elaborar juntos o discurso final da formatura, mas 
apenas o orador fará a apresentação. 

VOCÊ APRENDEU?

Escreva um e-mail para sua colega Anabela em que você avalia sua participação como candidato 
e/ou como jurado no concurso de orador da turma. Aborde quais foram os momentos engraçados, 
ou frustrantes, e como você se sentiu durante todo o processo.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 

PLANEJANDO O VESTIBULAR

!
?

Discussão oral

Com a orientação do professor, discutam, em sala de aula, a necessidade e as dificul-
dades do vestibular.

Trabalho em grupo

Reúna-se com outros colegas, formando pequenos grupos. Juntos, revejam a autoavaliação feita 
na Situação de Aprendizagem 5. Posteriormente (essa pesquisa poderá ser feita individualmente, 
como lição de casa), selecionem, no livro didático adotado e na internet, questões de vestibular de 
múltipla escolha que abordem as dúvidas da turma.

 De volta à sala de aula, o grupo deverá selecionar duas ou três questões em que, de fato, as 
dúvidas mais frequentes da turma apareçam. Juntos, forneçam as respostas. Além disso, vocês não 
podem se esquecer de identificar as fontes que consultaram para obter as questões e as instituições 
de Ensino Superior que as utilizaram no seu processo de seleção. 

Embora pareça ser muita informação, você verá que é uma atividade bem simples! Ao final 
do Caderno apresentamos sugestões de sites nos quais poderá encontrar diversas questões atuais de 
vestibular.

Em dia com o vestibular

1.  Continuando o trabalho, cada grupo elaborará, a partir das questões selecionadas, uma avalia-
ção com dez questões de vestibular. Deverá entregar ao professor, em folha à parte, o gabarito 
com as respostas. Em algumas situações, conforme a orientação do professor, essa atividade 
também poderá ser feita em casa, com a anterior.

2.  A partir das atividades fornecidas pelos alunos, o professor organizará uma folha de exercícios, 
com cinco a dez questões. Reunidos pelo professor em pequenos grupos, vocês irão resolver 
essas questões, com consulta ao livro didático adotado e a outras fontes.

VOCÊ APRENDEU?

No caderno, com muita atenção, elabore uma lista dos conteúdos que você melhor compreen-
deu e que consegue explicar facilmente a um colega.

Compare essas informações com aquelas que surgiram em atividade feita na Situação de Apren-
dizagem 5. 
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A que conclusões você chega sobre o progresso de seu aprendizado?

Sites

Enem. Site oficial do Enem. Disponível em: <http://www.enem.inep.gov.br/>. Acesso 
em: 3 dez. 2013.

Fuvest. Acesso a simulados feitos pela Fuvest. Disponível em: <http://www.fuvest.br/>. 
Acesso em: 9 maio 2014.

Unicamp. Acesso a vestibulares da Unicamp, desde 1987 até a presente data. Dispo-
nível em: <http://www.convest.unicamp.br/vest_anteriores/vest_ant.html>. Acesso em: 3 
dez. 2013.

Vestibular UOL. Nesse link é possível fazer download de provas de vestibular e gabari-
tos de instituições de todo o país. Disponível em: <http://vestibular.uol.com.br/provas/>. 
Acesso em: 3 dez. 2013.

PARA SABER MAIS
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Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Dayse de Castro Novaes Bueno, Érica 
Marques, José Carlos Augusto, Juliana Prado da 
Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida Acunzo 
Forli, Maria Magalhães de Alencastro, Vanessa 
Bianco e Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Jairo Souza Design 
Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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