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Aluno (a):___________________________________________________________ 

OS SONS DAS PALAVRAS 

              Sua primeira forma de aprender a língua portuguesa foi por meio dos sons: você 

sabia falar e ouvir nossas palavras muito antes de saber escrevê-las. 

              São esses sons das palavras que começaremos a estudar agora. Vamos 

retirar quatro versos do poema “Primeira lição”, formando dois pares: 

Ivo viu a uva                                   e aprendeu a ler 

Ivo viu a Eva                                   e aprendeu a ver 

                Observe: no primeiro par de versos, a letra u, em uva, representa um som 

diferente do som representado pela letra e, em Eva. No segundo par de versos, a letra 

l, de ler, representa um som diferente do som representado pela letra v, de ver. Esses 

sons diferentes são capazes de criar diferenças de significado entre palavras e entre 

frases. Esses sons são, por isso, chamados de fonemas. 

                 Letras e fonemas não são, portanto, a mesma coisa. Para não confundir 

letra com fonema: fonema é o som e letra é representação gráfica de um fonema. 

Atividades: 

1 . Compare as palavras ovo e povo, que aparecem no texto “Primeira lição”. 

      A comparação entre elas nos permite identificar o fonema que diferencia as duas  

       Palavras? Que letra representa esse fonema? ____________ 

2 . A troca de fonemas cria diferenças de significado. 

Observe os modelos: rapaz : capaz 

                                       Escola : escolha 

Faça o mesmo com: 

a) ler _______      d) muro ___________    g) povo ________ 

b) amar__________ e) cartilha ____________ h) cola ________ 

c) mundo __________ f) greve ____________ 
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3 . Qual a diferença entre letra e 

fonema?_________________________________________________________

________________________________________________________________  

4 . exame   (z) s.m. 1. Ação ou efeito de examinar. 2. Análise. 3. Inspeção.  

                   4 . Prova de capacidade ou habilitação. 

a) O que significa a informação (Z) ?__________________________ 

b) Escreva uma frase com a palavra exame com o significado 4. 

___________________________________________________________ 

c) Escreva uma frase com a palavra exame com o significado 2. 

___________________________________________________________ 

d) Das palavras seguintes, quais têm o mesmo som do x em exame? 

                            Taxa                               exato                       mexerica 

                            Táxi                                 exagero                  maxilar 

                 5 . Leia em voz alta as seguintes palavras: 

                          Exame                    fazer                   casa 

                       Podemos afirmar que: 

a) As letras x, z  e  s representam diferentes fonemas. 

b) As letras x, z  e  s representam o mesmo fonema. 

c) Temos 3 letras representando 3 fonemas. 

d) Temos 3 letras representando 2 fonemas 

 

A CLASSIFICAÇÃO DOS FONEMAS 

 

Os fonemas da língua portuguesa são classificados em três tipos: vogais, 

consoantes e semivogais. 

 

. As vogais são sons que, em nossa língua, funcionam como centro das 

sílabas. Em outras palavras: para haver uma sílaba, é necessário que haja 

uma vogal. Por outro lado, só pode haver uma vogal em cada sílaba 

 

. As consoantes são fonemas que acompanham uma vogal, soando junto com 

ela (a palavra consoante quer dizer “que soa juntamente”).  

 

                  . As semivogais são sons parecidos com as vogais, mas que não podem ser 

centro                        d                       de sílabas. Por isso, uma semivogal sempre virá 

acompanhada de uma vogal. 
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 A Dona Popô 
“ O sofá estampado” – Autora: Lygia Boujunga Nunes 
 
                                - Z por que, hem?  -  o Vitor acabou perguntando pra uma moça 
secretária (Ele estava há uma hora e meia esperando lá na Agência Z.) 
                                  - É de Zuleica. 
                                  - A dona daqui? 
                                  - Não, a dona da agência é a Dona Popô 
                                  E o Vitor continuou na mesma: esperando; ele e a caixa de sabão 
em pó. 
                                  No fim da tarde a moça chamou: 
                                   - Ei ! 
                                   O Vitor se assustou: 
                                   - Eu? 
                                   - A Dona Popô quer falar com você. – Foi indo na frente, abriu 
uma porta e anunciou: 
- O tatu do comercial de sabão em pó. – E o Vitor entrou. 
                                    Era uma sala enorme... 
  
Produzindo texto: 
                                    Escreva como foi o encontro do Vitor com a Dona Popô. Faça, 
inicialmente, uma DESCRIÇÃO da sala. Em seguida, elabore um diálogo entre os dois. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atividade complementar: 

                                - Z por que, hem?  -  o Vitor acabou perguntando pra uma moça 
secretária. (Ele estava há uma hora e meia esperando lá na Agência Z.) 

                                 - É de Zuleica. 

                                 - A dona daqui? 

                                 - Não, a dona da agência é a Dona Popô. 

 

.  Retire do texto acima as falas da secretária: 

            
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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FLEXÃO DE MODO 

 

               Atente para as três formas verbais destacadas nos exemplos abaixo: 

                I .  “você marcha, José!” 

                II  .  “Se você gritasse.” 

                III  .  “Não zombe dos outros, José.” 

                No exemplo I, temos o verbo indicando um fato concreto, real, certo. “Você 
marcha, José!” -   

Não há dúvida sobre isso. Quando o verbo indicar um fato concreto, sobre o qual não 
há dúvidas, ele estará no modo indicativo. 

               No exemplo II, temos o verbo indicando um fato hipotético, isto é, uma 
hipótese, uma possibilidade, uma incerteza: “Se você gritasse”, talvez as coisas fossem 
diferentes... A dúvida fica no ar. Quando o verbo indicar um fato hopotético, uma 
possibilidade, uma incerteza, uma dúvida, ele estará no modo subjuntivo. 

                No exemplo III, o verbo indica uma ordem “Não zombe dos outros, José.”, um 
desejo. Nesse caso, o verbo está no modo imperativo. 

Atividades: 

1 . Escreva o modo de cada forma verbal: indicativo, subjuntivo, imperativo.   

a) Venha logo!  _________________________________ 

b) Os jornais publicarão a lista dos candidatos aprovados. ____________________ 

c) À noite, talvez caia a temperatura. _____________________________________ 

d) Peço que estacione o carro dentro da faixa. _____________________________ 

e) Pensa bem, não decidas sem refletir. __________________________________ 

f) Se chover não haverá jogo. ______________________________ 

g) Geólogos californianos descobriram uma nova falha 

geológica.____________________________________________ 
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Produzindo texto 

 

                   O amor tem sido tema de escritores de todas épocas e de todas as 

tendências. Sobre ele falam-se as mais variadas coisas. Por exemplo: 

                    “Amor é bicho instruído”, escreveu Drummond. 

                   “O amor ensina igualmente a ferir e a ser ferido”, também afirma 

Drummond. 

                   “Mas o amor é cego, e os amantes não podem ver 

                    As delícias loucuras que eles mesmos cometem”, escreveu 

Shakespeare, poeta inglês. 

                   “O amor é como sarampo; todos temos que passar por ele”, diz um dito 

antigo. 

                      

                    E para você, o que é o amor? 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________ 
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Texto:” Dois amigos e um chato”    -     
Autor: Stanislaw Ponte Preta 

Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da esquina, antes de partirem 
para as suas respectivas repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro tinha 
um nome desses de dar cãibra em língua de crioulo: era o Flaudemíglio. 

Acabado o café o Zé perguntou: — Vais pra cidade? 
— Vou — respondeu Flaudemíglio, acrescentando: — Mas vou pegar o 434, que 

vai pela Lapa. Eu tenho que entregar uma urinazinha de minha mulher no laboratório da 
Associação, que é ali na Mem de Sá. 

Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que ia direto pro centro e, por 
isso, era a fila mais piruada. Tinha gente às pampas. 

— Vens comigo? — quis saber Flaudemíglio. 
— Não — disse o Zé: — Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro. 
— Então tá — concordou Flaudemíglio, olhando para a outra esquina e, vendo 

que já vinha o que passava pela Lapa: —Chi! Lá vem o meu… — e correu para o ponto 
de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 

Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o vidrinho da 
urinazinha (como ele carinhosamente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório…), foi aí que o Flaudemíglio se atrapalhou e deixou 
cair algo no chão. 

O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, já ia botando o carro em 
movimento, não dando tempo ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaudemíglio só 
teve tempo de berrar para o amigo: — Zé, caiu minha carteira de identidade. Apanha e 
me entrega logo mais. 

O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a carteira do outro. Já estava 
chegando perto quando um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, com sorriso 
de Juraci Magalhães, apanhou a carteira de Flaudemíglio. 

— Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo meu —disse o Zé 
estendendo a mão. 

Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Examinou a carteira e depois 
perguntou: — Como é o nome do seu amigo? 

— Flaudemíglio — respondeu o Zé. 
— Flaudemíglio de quê? — insistiu o chato. 

Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, dizendo: — Ora, seu cretino, quem 
acerta Flaudemíglio não precisa acertar mais nada! 
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Estudo do texto 
1) O que nos diz o narrador sobre o nome de cada um dos 
amigos?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2) Por que os dois amigos não pegaram o mesmo 
ônibus?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3 ) IRÔNIA é uma figura de linguagem que empregamos quando queremos ressaltar 
algum aspecto passível de crítica. Para tanto, dizemos o contrário do que estamos 
pensando. 
Retire do texto a passagem em que , ironicamente, o narrador se refere ao 
comportamento do motorista do 434. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4 ) É possível, pelo texto, descobrir o sentido da expressão “mais piruada”? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5 ) Como o narrador caracteriza o chato que sugere na crônica? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6 ) Qual a razão apresentada pelo Zé para pôr fim à chatice do cidadão magrela? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7 ) Você já passou por um apuro semelhante ao narrado nesse texto? O que 
aconteceu?____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Produzindo texto: 
               Crie uma situação em que personagem com nomes pouco comuns se vejam 
em dificuldades. Procure construir um texto bem-humorado, explorando as 
possibilidades de caracterização dos personagens e de situações que o diálogo 
(discurso direto) 
oferece._______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


