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Livro do Aluno
5.º Ano | 3.º Bimestre

Conviver e 
aprender

Língua  
Portuguesa

Matemática





Apresentação

Querido aluno,

Receba com muito carinho este livro que foi feito pensando em 
você e nos muitos e muitos conhecimentos importantes que se podem 
aprender na escola.  Ao longo deste material, você será convidado a falar, 
a ouvir, a escrever, a ler, a pesquisar e a pensar para resolver desafios que 
possibilitem colocar em uso tudo o que você já sabe, o que pensa e o que 
aprendeu sobre muitas coisas...

Percorrer as páginas deste livro será como uma grande aventura em 
que se percorrem diferentes caminhos e pistas para encontrar ao final um 
grande tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos 
os tesouros!

Queremos que este livro seja para você uma forma de descobrir 
e aprender cada vez mais. Mas lembre-se, há coisas que podemos 
aprender sozinhos e muitas outras que aprendemos melhor se fizermos 
em conjunto com o professor ou com os colegas, num exercício de 
cooperação e ajuda mútua, e é por isso mesmo que esta coleção se 
chama “Conviver e Aprender”.

Ah! Outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, ao 
longo do ano, que este livro está organizado em partes que chamamos de 
disciplinas, e são muitas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História 
e Geografia. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize 
com facilidade pela cor que a identifica. Língua Portuguesa, por exemplo, 
tem a cor laranja, já Matemática tem a cor verde. Que tal dar uma 
folheada no livro e descobrir por si mesmo?

É exatamente isso que queremos que você faça agora, folheie o livro 
de frente pra trás e de trás pra frente, tome intimidade com as páginas e 
o jeito como elas conversam com você. Cuide dele com carinho e deixe 
que ele se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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descobrir para que elas servem?

e-mail, internet, 
www. A comunicação 
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Você já recebeu ou escreveu alguma carta?

Será que existem diferentes tipos de carta? O 
que as diferem?

O que é remetente? O que é destinatário?

Você sabe o que é uma carta pessoal? E uma 
carta de reclamação? E de solicitação?

Com as cartas trazidas de casa, que seu 
professor pediu, classifique-as segundo as suas 
funções e comente essas organizações com seus 
colegas e professor.

vamos descobrir para 
que elas servem?

Cartas, cartas 

Roda de
Conversa

e mais cartas,

Solicite aos alunos que tragam, com a permissão de seus 
pais, cartas que o correio entrega em suas casas. Atenção, 
professor, você também pode  providenciar algumas cartas 
que tenha recebido (de familiares, de instituições e órgãos 
públicos, do comércio, etc.). Escolha algumas cartas e 
analise-as com as crianças, observando seus elementos 
constitutivos e suas finalidades. Posteriormente, oriente 
os alunos para que, organizados em pequenos grupos, 
examinem os textos trazidos por eles para verificar o que 
é parecido e o que é diferente entre eles (a permanência/
ausência dos elementos constitutivos, do assunto, do 
remetente e do destinatário) para que juntos possam 
construir a “silhueta” de uma carta. Promova uma discussão 
final, para que cheguem às conclusões verificando o que 
encontraram de comum na análise que fizeram.
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Carta de amor, carta de aviso, carta de 
cobrança, carta de apresentação, carta para 
envio de notícias, carta de reclamação, de 
solicitação, o que não faltam é motivos 
para usar este instrumento tão antigo de 
comunicação.

Inicie lendo o texto da página 5 sob o título “Apresentação”.

Que tipo de texto é esse?

Com que objetivo ele foi escrito? 

A quem ele está endereçado?

Quem você acha que o escreveu? 

A linguagem usada foi mais ou menos formal? Por quê? 

Qual o tema central do texto?

1

2

3

4

5

6

7

Hora do
desafio

D4

D9

D1

D4

D10

D6

Uma carta de apresentação.

Teve por objetivo apresentar aos alunos este material didático, como está organizado, e sugerir que ele seja tratado 
com cuidado e carinho.

A cada aluno que recebeu o livro.

Os autores do livro.

A linguagem usada segue o estilo padrão da língua e procura atingir o entendimento infantil. O texto dirige-se ao aluno, 

usando da palavra você, numa tentativa de comunicação mais íntima, menos formal, mais próxima, com o objetivo de 

criar um vínculo afetivo entre o aluno e o livro.

Apresentar o livro ao aluno.
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Esse tipo de carta é igual ao que usamos para escrever a um amigo ou a uma 
autoridade solicitando algo? Por quê?

Essa carta exige uma resposta? Comente.

8

9

Mas afinal o que é ou pode ser uma carta? 
Por que elas surgiram? Será que sempre 
foram do mesmo jeito? Discuta oralmente 
com os seus colegas e professor. 

Vamos enriquecer as discussões que  
vocês fizeram em classe, lendo algumas 
informações complementares nos textos 
“Mas afinal o que é uma carta?; “Mas 
como chegam e chegavam as cartas ao seu 
destino?” e “Correios, o início: A Carta de 
Pero Vaz de Caminha”, que se encontram no 
Caderno de Leitura.

10

11

Localize, nos textos lidos, as palavras desconhecidas, tente descobrir o seu 
significado, se necessário confirme-os no dicionário. 

Você fará agora, em seu caderno de produção de texto, um resumo do texto 
lido. Capriche, pois um dos resumos da classe, após ter sido revisado com a 
ajuda do professor, será fixado no mural da escola, para informar sobre as 
curiosidades da história das correspondências.
Para fazer o seu resumo, siga as orientações a seguir:

• Leia novamente o texto, para melhor compreendê-lo.
• Grife os fatos e ideias mais importantes no texto lido. 
• Anote, ao lado dos parágrafos, palavras-chave que lhe ajudem a recuperar 

as ideias centrais do texto.
• Reescreva o texto, resumindo-o em seu caderno de produção de texto. 
•  Procure não incluir pormenores desnecessários, evite repetições.
• Procure respeitar as ideias do texto, mas escreva-as com as suas próprias 

palavras.

12

13
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Não, porque a sua finalidade é outra. Não se pretende com uma carta de apresentação saudar amigos e trocar novidades, 

o que é próprio de uma carta enviada a um amigo, nem tampouco solicitar ou reivindicar algum direito, o que é próprio 

de uma carta de solicitação a uma autoridade.

Não. Essa carta de apresentação visa somente apresentar o livro ao aluno e convidá-lo a estabelecer um vínculo afetivo 

com o mesmo.

D3
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Após ter concluído seu resumo, leia-o novamente observando o checklist a 
seguir.

Aspectos a serem revisados Por você
sim/não

Pelo colega
sim/não

O resumo contém as ideias principais?

As ideias do autor foram respeitadas?

O texto está compreensível?

Não há repetições, nem pormenores?

O texto ficou mais curto do que o original?

A construção das frases está compreensível?

A letra está legível?

Usou letra maiúscula nos nomes próprios e início dos 
parágrafos?

Usou os sinais de pontuação de acordo com o que 
pretendia dizer?

Teve dúvida(s) em alguma(s) palavra(s)? Qual(is)? Busque auxílio.

Troque o seu resumo com um colega que, baseado também no checklist acima, 
fará anotações no seu texto, de aspectos que precisem ser melhorados. O seu 
professor também poderá fazer apontamentos a partir desse checklist. Depois 
da ajuda deles, você deverá passar a limpo seu resumo, corrigindo o que for 
necessário.

Seu professor combinará com a sua turma a escolha de um resumo, para que 
vocês possam revisá-lo e deixá-lo ainda melhor, participe!

Após a revisão do resumo escolhido, ele deverá ser transcrito numa folha 
maior para exposição no mural da escola, divulgando as curiosidades da 
história das correspondências.

Agora é hora da sessão pipoca com cinema. Você assistirá a um filme muito 
bonito que se chama Cartas para Julieta. Antes porém, seu professor 
conversará com você e a sua turma sobre Shakespeare e a sua criação — a 
peça teatral Romeu e Julieta — que inspirou o filme.

14

15

16

17

18



Curitiba, 10 de julho de 2010.

Amigo Cezinha,

Como vai? Estou com saudades!

Já estou de férias e gostaria que você viesse me visitar. 

Assim, poderemos brincar com os brinquedos novos que 

ganhei de aniversário e passear no sítio da minha tia Laís. 

Lá dá pra pescarmos e andar a cavalo. De noite também 

é muito legal, eles fazem fogueira e a gente fica ouvindo os 

sapos, vendo vaga-lume e ouvindo o tio tocar violão.

Sabe da última, nasceram os filhotinhos da Dalila, se 

quiser um pra você é só escolher.

Espero sua visita, vamos nos divertir muito.

Abração,
Paulinho

15

Cartas para Julieta é um filme norte-americano, 
de romance, lançado em 2010, dirigido por Gary 
Winick. Estrelado por Amanda Seyfried, Chris Egan, 
Vanessa Redgrave, Gael García Bernal e Franco Nero.

A história começa com um casal: Sophie e 
Victor que viajam à Verona (Itália), palco da história 
de Romeu e Julieta, para uma pré-lua de mel. Só 
que Victor está mais interessado em fazer contatos 
para seu futuro restaurante, enquanto Sophie se 
distrai com um grupo de voluntárias que responde 
cartas endereçadas a Julieta, procurando conselhos 
amorosos. Enquanto ajuda as voluntárias, ela 
encontra uma carta escrita em 1951 de uma senhora 
chamada Claire. Sophie responde à essa carta e  
Claire motivada pela carta-resposta, depois de 50 
anos volta à Itália para tentar encontrar Lorenzo, o 
seu verdadeiro amor.

Após assistirem ao filme, vocês farão uma roda de apreciação do mesmo. 
Fique atento aos questionamentos orais do professor.

Vamos analisar duas cartas para pensar sobre a sua estrutura.

Texto 1 

19

20
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Texto 2

Pilar da Barroca, 12 de dezembro de 2011.

Caro Gianechini:

Acompanho o seu trabalho na tv e muito me comoveu 

saber do seu estado de 
saúde. Sei que você é forte e jove

m o 

suficiente para superar esse pr
oblema que está vivendo.

Tenho pedido ao Alto que lhe dê coragem e energia. 

Desejo vê-lo bem e atuando, em algum filme ou novela, 

brevemente. Eu prefiro você como mocinho, mas se for de 

vilão também estará valendo. 

Moro num lugar onde a televisão é a nossa grande 

distração e desta forma posso dizer-lhe que vocês atores 

acabam fazendo parte da nossa vida e da nossa casa, por 

isso estou muito sentida com tudo isso.

Desejo-lhe uma feliz recuperação.

Abraço,
Silvana Aparecida Bellona

P. S.: Se pudesse me mandar uma foto  autografada 

ficaria muito lisonjeada.

Vamos comparar as duas cartas preenchendo a tabela abaixo: 

Texto 1 Texto 2
Quem é o remetente e 
o destinatário da carta? 

Quando e em que local 
a carta foi escrita? 

Que tipo de 
relacionamento existe 
entre o remetente e o 
destinatário? Assinale. 

(    ) De respeito e carinho, 
sem maior intimidade

(    ) De amizade e intimidade

(    ) De respeito e carinho, sem 
maior intimidade

(    ) De amizade e intimidade

21

R- Paulinho
D- Cezinha

R- Silvana Aparecida Bellona
D- GianechiniD10

D1

D10

10 de julho de 2010
Curitiba

12 de dezembro de 2011
Pilar da Barroca

X

X

D15
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A linguagem foi mais 
ou menos formal? 
Explique, dê exemplos. 

Qual o termo de 
saudação usado 
para dirigir-se ao 
destinatário no início 
da carta? E no final

Qual o objetivo da 
carta? 

Assinale  os trechos 
presentes em cada 
carta.

(    ) Local e data
(    ) Forma de dirigir-se ao 

destinatário
(    ) Corpo do texto
(    ) Despedida
(    ) Assinatura
(    ) P. S.

(    ) Local e data
(    ) Forma de dirigir-se ao 

destinatário
(    ) Corpo do texto
(    ) Despedida
(    ) Assinatura
(    ) P. S.

Assinale quais palavras podemos usar para saudar o destinatário, numa carta 
mais intimista. 

(    ) Caro
(    ) Prezado
(    ) Amigo

(    ) Digníssimo
(    ) Querido
(    ) Pelo apelido

(   ) Usar uma gíria
(   ) Excelentíssimo

Realize oralmente as questões a seguir com o professor e os colegas.

a) A carta é um recurso usado para comunicar-se com alguém que está 
distante. Localizem, na carta 1 e na carta 2, trechos que mostram que o 
remetente encontra-se num lugar e o destinatário em outro. 

b) No gênero textual carta pessoal, encontramos comumente a expressão de 
sentimentos, sensações. Localizem, nas cartas, trechos que mostram isso.  

22

23

Carta pessoal

As características do gênero textual carta pessoal são simples. Não possuem 
muitas regras:

• O assunto é livre, geralmente de ordem íntima, sentimental.
• O tamanho varia entre médio e grande. 
• O tipo de linguagem acompanhará o grau de intimidade entre remetente 

e destinatário. Portanto, cabe ao escritor saber se pode usar termos 
coloquiais ou mesmo gírias.

Extremamente informal, confirmado 
pelo uso das palavras: Cezinha, pra, a 
gente, abração, Paulinho.

A linguagem foi formal, porém num 
tom de busca de maior aproximação. 
Ex.: na frase “Eu prefiro você...
também estará valendo”; no último 
parágrafo, e no P. S.

D10

D10

X
X

X
X
X

D9

Amigo Cezinha 
Abração

Caro Gianechini
Abraço

Convidar o amigo para juntos 
curtirem as férias.

Levar conforto e solidariedade a 
um ator famoso que se encontra 
seriamente doente.

X

X

X
X
X
X

D10

X

X

X

X

D1

D3 e D1

Professor, veja orientações a estas questões no Livro do Professor.
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• O texto é escrito na 1.º pessoa do verbo. Ex.: Eu aguardo sua resposta./
(Eu) Desejo vê-lo bem./(Eu) Sou sua fã.

• Quanto à estrutura, a carta pessoal deve seguir a sequência: 1. 
local e data escritos à esquerda, 2. vocativo (forma de dirigir-se ao 
destinatário), 3. corpo do texto e 4. despedida (beijos, com carinho, até 
breve, abraço, etc.) e assinatura.

 Como o grau de intimidade é variável, o vocativo, por consequência, 
também: Minha querida, Querido amigo Fulano, Fulaninho, Caro Senhor, Senhor 
Fulano, Estimado cliente, etc. A pontuação após o vocativo pode ser vírgula ou 
dois-pontos. 

Assim também é em relação à despedida, a qual pode variar entre: 
Atenciosamente, Cordialmente, Adeus, Saudades, Até  breve, Abraço, etc.

Quanto à assinatura, pode ser desde só o primeiro nome, nome completo, 
até o apelido, dependendo da situação.

Caso se esqueça de dizer algo importante e já tenha finalizado a carta é só 
acrescentar a abreviação latina P. S. (postscriptum) ou Obs. (observação).

Curiosidade sobre P. S.: essa sigla é originada do verbo latino post scribere 
que significa “escrever depois”!

VILARINHO, Sabrina. Carta pessoal. Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/
redacao/carta-pessoal.htm>. Acesso em: 19 jun. 2012. (Adaptado).

Agora é a sua vez de escrever uma carta. Escreva-a em seu caderno de 
produção de texto. 

a) Sente-se com um colega para juntos planejarem como e o que escreverão. 

b) Anotem os detalhes para não esquecer. Vocês farão o planejamento da 
produção juntos, mas depois cada um, produzirá a sua carta.

c) Imaginem-se escrevendo ao Victor, do filme Cartas para Julieta, aquele 
personagem que acabou ficando sem a noiva Sophie. O objetivo de vocês 
poderá ser um dos vários abaixo:

• Consolá-lo, apoiá-lo na dedicação ao seu restaurante, aconselhá-lo a não 
pensar só em trabalho, pois isso acaba distanciando-o da família, etc.

• Se vocês não gostaram dos objetivos sugeridos, pensem em outra coisa 
que vocês teriam a dizer para o Victor. Com que propósito?

d) O formato da carta deverá seguir a sequência: local e data; escolher uma 
forma de dirigir-se ao Victor (colocando logo após, vírgula ou dois-pontos); 
o texto da carta; despedida e o seu nome. Se necessário, poderão usar 
também o P. S. ou Obs.

24
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e) Lembrem-se, o Victor não os conhece, então a linguagem não poderá ser 
tão intimista, mas também não precisará ser tão formal.

f) Comentem sobre quem são vocês e também digam que vocês ficaram 
sabendo da história dele assistindo ao filme e refletiram sobre o que 
ocorreu com ele.

g) No corpo da carta, argumentem, expliquem o motivo de estarem lhe 
escrevendo. Fiquem atentos aos parágrafos, iniciando-os com letras 
maiúsculas, usem a pontuação adequada ao que querem dizer.

h) Essa carta é fictícia, não será enviada de verdade, mas circulará entre seus 
amigos de classe e o professor, capriche!

Após escrever a sua carta, vamos ao checklist para revisá-la:

Aspectos a serem revisados na reescrita
Por você Pelo colega

Sim/Não Sim/Não 

Considerou toda a estrutura de uma carta: local e data, vocativo, 
corpo do texto, despedida e assinatura?

Se utilizou P. S., ou Obs., o fez no local certo?

Comentou o motivo da sua escrita ao Victor e expôs sobre quem 
você é?

O corpo do texto apresenta uma sequência clara e objetiva?

Expressou sentimentos relativos ao que a carta se propôs?

Você escreveu a carta na 1.º pessoa do verbo?

Usou letra maiúscula nos substantivos próprios e no início dos 
parágrafos?

Evitou repetições para deixar o texto mais bonito?

Usou a pontuação de acordo com o que pretendia dizer?

Escreveu de maneira legível?

Teve dúvida na escrita de alguma(s) palavra(s)? Quais? Busque auxílio.

Troque a sua carta com o colega que planejou a escrita com você. Um fará 
revisão no texto do outro, usando o mesmo modelo de checklist do exercício 
anterior.

Em seguida, converse com o seu colega mostrando-lhe o que você encontrou 
de problemas no texto dele. Ele fará o mesmo com o seu.

25

26

27



20

O seu professor também revisará o seu texto, baseando-se no mesmo 
checklist, apresentando-lhe aspectos que precisam ser melhorados.

Depois de considerar todas essas revisões, passe a limpo sua carta.

Para o envio de uma carta, precisamos escrever o envelope. Como a carta 
realizada por você é fictícia, você não a enviará de verdade, porém, em seu 
caderno, sob a orientação do seu professor, você aprenderá a preencher o 
envelope.

28

29

30

Leia a carta a seguir.31

Taquari do Oeste , 2 de janeiro de 2012.

Oi Célio,
Estou com saudades. Ficar aqui n

a fazenda sem você é muito sem 

graça. O jeito foi pegar um papel pra lhe escrever
.

Além do mais, com tanta chuva, tá tudo um matagal só, o milharal, 

o canavial, o cafezal, tá tudo e
ncoberto. Sair do casarão nem pensar, os 

carros atolam e a gente também. O mau tempo não tem ajudado.  

Ontem, o Seu Júlio acordou e foi pra cidade, mas derrapou no caminho, 

ficou preso na lama até que apareceu ajud
a. Coitado, o que era pra ser

 

rápido durou quase o dia todo. Ele desistiu  e voltou.

O canal que divide um lado e outro da fazenda está praticamente 

cheio. Mais um pouco, só de barco pra sairmos daqui.

Não vejo a hora de ver 
o sol de novo. Aliás, nem sei como 

encaminharei esta carta até você. Espero dar sorte nos próximos dias.

E aí, como está o tempo, nem sinal de chuva? Você tem estudado e 

trabalhado muito? Espero que todo este seu esforço valha
 à pena.

A verdade é que esse clim
a de sofá e tv me faz lembrar ainda mais 

de você. Espero que nos vejamos logo.

Beijão,
Márcia

Se ao falarmos a pronúncia é 
igual, como podemos saber 
quando utilizamos u ou l no final 
das palavras? 
Nos próximos exercícios 
estudaremos sobre isso.

Professor, desenhe, no quadro de giz, a estrutura do 
envelope, frente e verso, para que os alunos copiem e 
preencham no caderno.
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O professor fará várias perguntas sobre a carta que você acabou de ler. 
Participe!

Localize as palavras destacadas na carta e separe-as em duas colunas. 

Palavras terminadas em u Palavras terminadas em l

Lendo as palavras acima, nota-se que elas têm diferenças na escrita, mas na 
fala possuem sons semelhantes. Essa semelhança pode causar confusão na 
hora de escrevê-las.

Lendo as palavras da primeira coluna, notamos que elas indicam coisas que 
aconteceram, representam as ações ou estado das pessoas citadas na carta e 
indicam um tempo. Que tempo é esse?

Você já estudou essa classe de palavras. Como ela é chamada?

Agora, analise a segunda coluna. Notamos que todas as palavras são nomes de 
coisas. Você já estudou essa classe de palavra. Como ela se chama?

Agora, observe novamente as palavras da segunda coluna. Para indicar mais 
de um papel, escrevemos papéis. Escreva o plural das outras palavras desse 
grupo.

32

33

34

35

36

37

estou
acordou
derrapou
ficou
apareceu
durou
desistiu
voltou

papel
matagal, 
milharal 
canavial 
cafezal 
canal
sol
sinal

Passado ou pretérito.

Verbo.

Substantivo.

Matagais, milharais, canaviais, cafezais, canais, sóis, sinais.

Professor, antes de desenvolver os exercícios  de ortografia sugeridos na sequência, explore oralmente 
a carta lida, fazendo questões que tomem como referência os descritores da Prova Brasil.
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Passando essas palavras para o plural, como ficou o final delas?

Analisando os exercícios anteriores, será que você pode formular alguma 
regrinha para o uso do l e do u finais?

Agora que você descobriu o segredo do uso do l e do u no final das palavras, 
exercite, completando as palavras abaixo usando uma dessas letras.

38

39

40

a) aventa  

b) ane  

c) funi  

d) jorna  

e) anzo  

f) ando 

g) pinto  

h) sai  

i) carrosse  

j) luto  

k) barri  

l) escreve  

m) anima  

n) desenho 

o) lenço  

p) pince  

q) sa  

r) nado  

s) vitra  

t) faro  

u) musica  

Na carta enviada por Márcia ao Célio, lida há algumas páginas atrás, apareceu 
a seguinte frase:

O mau tempo não tem ajudado.

a) Você sabe dizer por que nessa frase a palavra mau foi escrita com u? 
Compartilhe suas ideias com os colegas e seu professor.

41

Todas essas palavras no plural terminaram com  -is.

Usamos o u no final de verbos no passado e o l no final de substantivos cujo plural se faz com a terminação -is.

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

u

u

u

u

u

uu

Professor, deixe que os alunos exponham livremente suas hipóteses, pois a regra será apresentada mais adiante.
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Copie as frases abaixo, utilizando palavras de sentido oposto (antônimos) 
para os termos em negrito.

a) Márcia passou mal de tantas saudades do Célio.

b) O mau tempo foi responsável pela cheia do canal.

c) O excesso de chuva fez mal para a plantação da fazenda.

d) A garota, sem distração, acabou ficando de mau humor. 

Que diferenças você notou ao realizar a troca pelos opostos?

Na frase: 

Márcia passou mal de saudades do Célio.

a) A palavra mal está modificando o verbo passar. Que circunstância a palavra 
mal indica?

 (     ) Dúvida     (     ) Negação    (     ) Modo     (     ) Lugar

b) Neste caso, a palavra mal é um advérbio ou um adjetivo?

42

43

44

Márcia passou bem de tantas saudades do Célio.

O excesso de chuva fez bem para a plantação da fazenda.

O bom tempo foi responsável pela cheia do canal.

A garota, sem distração, acabou ficando de bom humor.

Foram trocados mal por bem e mau por bom.

X

Advérbio.
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Na frase: 

A garota, sem distração, acabou ficando de mau humor.

a) A palavra mau está caracterizando o substantivo humor. Neste caso, 

a palavra mau é um _________________________ (adjetivo/ verbo/ 

advérbio/ pronome).

45

Escrevemos mal, com l, quando esta palavra for um advérbio, ou quando 
for um substantivo, como no exemplo:  É preciso cortar o mal pela raiz.

Escrevemos mau, com u, quando esta palavra for um adjetivo.
Mas a regrinha básica, e mais fácil, é valer-se dos antônimos, ou seja:
• o contrário de mal é bem;
• o contrário de mau é bom.

Agora que você descobriu a regrinha, vamos exercitar. Complete as frases com 
mau ou mal.

a) O bem e o _____________ são forças opostas. 

b) Um era bom o outro era _____________. 

c) Essa história está _________ contada.

d) Ela teve um ____________ pressentimento.

e) A violência é o _____________dos tempos modernos. 

f) Eu dormi _______.

g) O ______ que ele fez a ela não tem volta.

Mas há ainda algumas situações que nos confundem. Preencha o quadro a 
seguir, com a ajuda de seu professor, para não esquecer.

Antônimo Plural  Feminino
Mau (adjetivo)

Mal (advérbio ou 
substantivo)

46

47

adjetivo

mal

mau

 mal

 mau

mal

mal

 mal

bom

bem

maus

males

má ( no plural = más)

Não existe variação 
feminina neste caso.
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Entre os pronomes pessoais, existem também os pronomes de 
tratamento, que dizem respeito à palavra ou locução (mais de uma palavra) 
usada para dirigir-se à pessoa com quem se fala; são as formas que usamos 
no trato com as pessoas. Dependendo da pessoa a quem nos dirigimos, do seu 
cargo, título, idade, o tratamento será familiar ou cerimonioso.

Vimos que para escrever uma carta, dependendo 
do grau de intimidade entre os interlocutores, 
a linguagem pode ser mais ou menos formal. A 
própria forma de dirigir-se ao destinatário também 
demonstra o grau de formalidade da carta.

Já vimos que a saudação feita ao destinatário, logo 
após a data e local, chama-se vocativo, e para 
empregá-lo é bom aprendermos sobre os pronomes 
de tratamento.

Vamos recordar. O que são mesmo pronomes? Quais você recorda ter estudado 
em outros bimestres? Anote em seu caderno.

48

Pronomes de tratamento

Pronome
Abreviatura

Emprego
Singular Plural

Você v. v. Tratamento familiar, informal

Senhor/ Senhora Sr. / Sr.ª Sr.s / Sr.ªs Tratamento respeitoso em geral

Senhorita Sr.ta Sr.tas Moças solteiras

Vossa Alteza V. A. VV. AA. Príncipes, princesas, duques

Vossa Eminência V. Em.a V. Em.as Cardeais

Vossa Excelência V. Ex.a V. Ex.as Altas autoridades

Vossa Magnificência V. Mag.a V. Mag.as Reitores de universidades

Vossa Majestade V. M. VV.MM. Reis, rainhas, imperadores

Meritíssimo Juiz/Vossa 
Excelência

M. Juiz/V. 
Ex.ª

M. Juízes/V. 
Ex.as Juízes de direito

Vossa Reverendíssima V. Rev.ma V. Rev.mas Sacerdote

Vossa Senhoria V. S.a V. S.as Altas autoridades, comum também nas 
correspondências comerciais

Ilustríssimo (a) 
Senhor(a)

Ilm.o  Sr./
Ilm.a  Sr.a

Ilm.os  Sr.s/
Ilm.as  Sr.as

Funcionários graduados de organizações em 
geral

Vossa Santidade V.S. Papa

[S
.I

.]
/s

xc
.h

u

Pronome é a palavra que substitui ou acompanha 
o substantivo, relacionando-o a uma das três 
pessoas do verbo.
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Se você fosse escrever uma carta a cada uma das pessoas abaixo, que 
pronome de tratamento você utilizaria no vocativo?

a) Ao Papa _____________________________________

b) À Rainha da Inglaterra __________________________

c) A um padre _________________________________

d) Ao Prefeito ____________________________________

e) Ao dono de uma empresa, ou a algum funcionário público _______________

________________________________

f) A um juiz ____________________________________

g) A um amigo __________________________________________

h) À diretora da sua escola _____________________

Agora vamos ver como ficaria a flexão do verbo no uso desses pronomes. 
Complete as frases:

a) Vossa Alteza  ___________ o povo hoje? (receber — futuro)

b) Solicitamos à Vossa Senhoria que nos _____________ o produto pedido. 
(enviar — presente) 

c) Vossa Excelência ______________ sua plataforma de governo? (apresentar 
— futuro) 

d) A senhora __________ em frente a loja que procura. (estar — presente) 

e) O Meretíssimo Juiz ____________ injustamente no julgamento da causa. 
(agir — passado) 

Observe  a quadrinha a seguir:

49

50

51

Juraste, jurei, juramos;
juramos, jurei, juraste;

quebraste, quebrei, quebramos;
quebramos, quebrei, quebraste.

Vossa Santidade

Vossa Majestade

Vossa Reverendíssima

Vossa Excelência

Vossa Senhoria

Meretíssimo Juiz / Vossa Excelência

Você

Senhora/ Vossa Senhoria

receberá

envie

apresentará

está

agiu
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Qual a classe das palavras que compõem essa quadrinha?

Em que tempo verbal essa quadrinha foi escrita?

O que você entendeu do texto da quadrinha?

52

53

54

Verbo é a palavra variável que indica uma ação, um estado, uma 
mudança de estado, um fenômeno da natureza. Varia para marcar diferentes 
tempos (presente, passado (ou pretérito) e futuro), diferentes pessoas (eu, 
tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas) e número (singular e plural).

O conjunto ordenado das flexões do verbo chama-se conjugação verbal.

A seguir conjugaremos 3 verbos terminados em ar, er e ir. Observem como os 
modelos servem de referência para conjugarmos outros verbos regulares de 
mesmas terminações.

Presente

Pronome pessoal do caso reto Falar Escrever Partir

1.ª pessoa do singular - Eu Fal-o Escrev-o part-o

2.ª pessoa do singular - Tu Fal-as Escrev-es part-es

3.ª pessoa do singular – Ele ou ela Fal-a Escrev-e part-e

1.ª pessoa do plural – Nós Fal-amos Escrev-emos part-imos

2.ª pessoa do plural – Vós Fal-ais Escrev-eis part-is

3.ª pessoa do plural – Eles, elas Fal-am Escrev-em part-em

Passado ou Pretérito

Pronome pessoal do caso reto Falar Escrever Partir

1.ª pessoa do singular - Eu Fal-ei Escrev-i part-i

2.ª pessoa do singular - Tu Fal-aste Escrev-este part-iste

3.ª pessoa do singular – Ele ou ela Fal-ou Escrev-eu part-iu

1.ª pessoa do plural – Nós Fal-amos Escrev-emos part-imos

2.ª pessoa do plural – Vós Fal-astes Escrev-estes part-istes

3.ª pessoa do plural – Eles, elas Fal-aram Escrev-eram part-iram

Verbo.

Passado.

Duas pessoas juram algo, em comum acordo, e quebram mutuamente o combinado.
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Futuro

Pronome pessoal do caso reto Falar Escrever Partir

1.ª pessoa do singular - Eu Fal-arei Escrev-erei part-irei

2.ª pessoa do singular - Tu Fal-arás Escrev-erás part-irás

3.ª pessoa do singular – Ele ou ela Fal-ará Escrev-erá part-irá

1.ª pessoa do plural – Nós Fal-aremos Escrev-eremos part-iremos

2.ª pessoa do plural – Vós Fal-areis Escrev-ereis part-ireis

3.ª pessoa do plural – Eles, elas Fal-arão Escrev-erão part-irão

Voltemos à quadrinha

Juraste, jurei, juramos;
juramos, jurei, juraste;

quebraste, quebrei, quebramos;
quebramos, quebrei, quebraste.

a) À que pessoas do verbo a quadrinha refere-se?

b) Passe a quadrinha para o presente.

c) Passe a quadrinha para o futuro.

55

Eu, Tu, Nós.

Juras, juro, juramos;

juramos, juro, juras;

quebras, quebro, quebramos;

quebramos, quebro, quebras.

Jurarás, jurarei, juraremos;

juraremos, jurarei, jurarás;

quebrarás, quebrarei, quebraremos;

quebraremos, quebrarei, quebrarás.
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Como ficaria o bilhete a seguir se ele fosse escrito um dia antes?56

Mamãe,

O Sérgio veio aqui em casa hoje, servi a ele o pudim de chocolate 

que tinha na geladeira. Depois nós brincamos de video game e 

levamos a  Pitucha para passear. O
s pais dele vieram buscá-lo à 

tarde.
Cezinha

05/05/2012

Leia os quadrinhos “A aula de Português”, presente no Caderno de Leitura, e 
responda às questões abaixo.

a) Qual a função de um tipo de texto como este? 

 (    ) informar          (    ) instruir       (    ) divertir      (    ) divulgar

b) Nos quadrinhos, há traço de humor: 

 (    ) No fato do aluno não saber conjugar adequadamente os verbos 
solicitados.

 (    ) No cenário da história e no cabelo vermelho da professora.

 (    ) No fato do aluno conjugar o verbo correr quando a professora 
pediu-lhe que fosse mais rápido.

57

Mamãe,

O Sérgio virá aqui em casa amanhã, servirei a ele o pudim de chocolate que tem na geladeira. Depois nós brincaremos 

de video game e levaremos a Pitucha para passear. Os pais dele virão buscá-lo à tarde.

Cezinha

04/05/2012

D9

D13

X

X
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Conjugue  os verbos a seguir:

Presente
Andar

Pretérito
Correr

Futuro
Fugir

Eu

Tu

Ele ou ela

Nós

Vós

Eles, elas

A partir da atividade a seguir, retomaremos a leitura de cartas com outras 
funções e aprenderemos como escrevê-las.

Leia os textos a seguir para responder às questões que serão feitas.

Carta 1

58

59

Campinas, 18 de Março de 2009.

À Secretária Municipal de Educação

V. S.a  Prof.a  Rute Minerva Pontes.

A Companhia de Teatro Badamecos Ltda, empresa 

produtora de teatro infantil, vem por meio desta, solicitar 

permissão para apresentar a peça teatral “O Planeta pede 

Socorro” aos alunos da Rede Municipal, gratuitamente, 

conforme cronograma a ser elaborado pelo responsável  do 

setor de Projetos, desta Secretaria.

Informamos que esta peça contribuirá para a aquisição 

de conhecimentos que ampliará os conteúdos, já estudados 

no Projeto “Ambientação”.

Certos de podermos contar com vossa valiosa 

colaboração, agradecemos a atenção e nos colocamos à 

vossa inteira disposição no telefone: (39) 3319-4876.

Atenciosamente,
Mariana Silva Ferreira 

ando

andas

anda

andamos

andais

andam

corri

correste

correu

corremos

correstes

correram

fugirei

fugirás

fugirá

fugiremos

fugireis

fugirão
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Matozinho, 16 de Outubro de 2011.

Ao Sr. Representante Oficial da Loja Bacana, 

Eu, Pablo Vieira, adquiri, no dia 9/10/2011, um jogo 

de cartas “Boing”, conforme nota fiscal nº 3218, nesta 

loja. Ao abrir a embalagem e realizar a contagem das 

cartas, verifiquei que estão faltando 4 cartas, sendo:1 carta 

azul 7, 1 carta verde 9, 1 carta amarela 5 e 1 carta verde 

“inverte”.
Dessa forma, venho, por meio desta, exigir a troca 

deste jogo por outro igual a esse ou, na impossibilidade, 

a devolução do dinheiro gasto no produto, conforme me 

assegura o Código de Defesa do Consumidor.

Sem mais, fico aguardando contato desta renomada 

empresa.

     João Mauro Santos 

Anexo:  fotocópia da nota fiscal.

Indaiatuba, 10 de Abril de 2012.

Ilm.o  Sr. José Vicente Mendes,

Vimos, através desta, comunicar-lhe que recebemos inúmeras 

reclamações relativas ao barulho vindo do seu estabelecimento 

comercial até às 2 horas da manhã da última sexta-feira.

Não bastasse a rotina semanal de constantes algazarras, música 

em alto volume e agitada movimentação de pessoas após horário 

estabelecido de silêncio, o incômodo causado na referida data, 

mobilizou os moradores que residem próximo ao seu estabelecimento 

a me procurar para tentarmos resolver esse problema, pois as 

crianças e idosos não conseguem dormir devido ao barulho.

Solicitamos que o senhor tome providências para que incidentes 

como esse não voltem a ocorrer, e desta forma retomemos o bom 

convívio, respeitando o direito de todos.

Certo da atenção,
Pedro Cunha
Presidente da Associação de Amigos do Bairro Morada da Estrela

Carta 2

Carta 3
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Carta 4

Quero protestar contra a demora da 

ambulância para buscar o meu pai, em 

Sambaíba, local onde faz tratamento 

de saúde há 3 anos. Ficou combinado 

com o motorista que nos buscaria às 

18h, porém isso só ocorreu às 21h. 

Ficamos esperando na rua. Lembrando 

que meu pai é um senhor de 72 anos e 

que paga rigorosamente seus impostos. 

Chegamos à nossa cidade às 23h. 

Pergunto: A quem devo reclamar? Quem 

vai responder pela humilhação a que 

fomos expostos? E os danos morais? 

Como ficam os direitos dos idosos nessa 

situação? (Florinda Antunes, Mato 

Fundo) (Jornal Local).

Preencha o quadro a seguir, retirando as informações dos textos que acabou 
de ler:

Autor do 
texto

Papel social 
do autor ao 
escrever a 

carta

Interlocutor/ 
Pronome de 
tratamento 

usado

Papel 
social do 

interlocutor
Objetivo

O que o texto 
solicita ou 
reclama?

Ca
rt

a 
1

Ca
rt

a 
2

Ca
rt

a 
3

Ca
rt

a 
4

Quais destas cartas são de:

Solicitação - ____________________________________________

Reclamação - ___________________________________________

60
D1, D10, D9, D6 

cartas 1 e 3

cartas 2, 3 e 4

Mariana Silva 
Ferreira

João Mauro Santos

Pedro
Cunha

Florinda Antunes

Representante
da Empresa

Consumidor

Presidente da 
Associação de 

Amigos do Bairro 
M.E.

Munícipe

Rute Minerva 
Pontes/ V. S.a

Representante 
oficial da loja 
Bacana/ Sr.

José Vicente 
Mendes/ Ilm.o  Sr.

Representantes 
do jornal / não 

foi usado nenhum 
pronome de 
tratamento

S e c r e t á r i a 
Municipal de 
Educação

Representante 
oficial da loja 

Bacana

Dono do 
estabelecimento

1.ª instância-
Jornalista

2.ª instância 
leitores do 

jornal

Solicitar

Reclamar

Reclamar e 
solicitar

Reclamar
e pressionar as 

autoridades

Autorização para 
apresentação de 

peça teatral

Troca do jogo

Reclamar do 
barulho e
solicitar 

providências

Respeito aos 
direitos
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Quais são as semelhanças e diferenças entre os textos?  

Analisando as cartas de reclamação lidas, responda: quais momentos no corpo 
do texto usam-se os verbos:

no pretérito? no presente?

Em qual tipo de carta o autor acha que tem direito ao que está reivindicando? 

Você considera que o fato de alguém solicitar algo que sabe ter direito, pode 
influenciar a maneira de escrever a carta? 

Exigir é o mesmo que pedir? Em que situações você pode exigir algo de 
alguém? Você fala da mesma forma quando exige e quando pede? Justifique.

61

62

63

64

65

D8 e D15

Semelhanças: Todos os textos são cartas . Com exceção da carta de leitor, os demais possuem local,  data, vocativo, conclusão  e 

assinatura (estrura de uma carta). 

Diferenças: autores, papel social dos autores, interlocutores, os assuntos, o papel social dos interlocutores, o objetivo das cartas.

Na apresentação do problema ocorrido. Na apresentação do que é proposto ou solicitado para a resolução 
do problema.

D6

Na carta de reclamação, pois o autor se sente lesado no seu direito.

Sim, pois fará uso de palavras que indicam ordem e cobrança no cumprimento da sua solicitação, 

pois tendo conhecimento dos seus direitos, isso ficará explícito no seu texto. Serão usados também 

argumentos justificando as reclamações.

Não. Exigimos quando sabemos que estamos solicitando algo a que acreditamos ter direito e, portanto, que o outro 

não pode recusar-se a atender. Sendo assim não nos preocupamos que nosso pedido soe como ordem. Porém, quando 

pedimos algo, o outro tem direito de se recusar, assim temos que ser mais cordiais e delicados para garantir que nosso 

pedido não pareça uma ordem antipática e autoritária. 

D3
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Por que, na carta 2, João Mauro Santos, “exige” a troca e não “pede” a troca?

Grife, na carta 2, a frase que João utiliza para deixar claro ao interlocutor 
que sabia dos seus direitos.

66

67

Lembrando do significado do verbo reclamar e das cartas de reclamação 
e solicitação lidas até aqui, podemos afirmar:

Uma carta de reclamação é uma forma de registrar um 
descontentamento e cobrar que o seu direito seja garantido, por meio da 
solução do problema.

Uma carta de solicitação tem o objetivo de fazer um pedido a alguém 
que se situa numa posição hierarquicamente superior a daquele que faz a 
solicitação.  

A diferença fundamental entre ambas é que na carta de reclamação o 
autor tem certeza do direito ao que está pedindo, portanto cobra, num tom 
imperativo; já na carta de solicitação ele sabe que o seu pedido pode ou não 
ser atendido, por isso não faz cobrança, solicita e de forma educada. 

Essas cartas apresentam argumentos para reivindicar ou solicitar. Saber 
utilizá-las é um exercício de cidadania.

A estrutura de uma carta de solicitação é a mesma de uma carta de 
reclamação?

(    ) Sim             (    ) Não

Uma carta pode ser de reclamação e solicitação ao mesmo tempo? Justifique 
sua resposta.

Releia a carta 4 e responda: Onde encontramos esse tipo de carta? Qual o 
objetivo de quem a publica?

68

69

70

D4 e D8
Ele cobrou a troca porque sabia que se tratava de um direito e não de um favor que a empresa lhe faria.

D1

 Dessa forma, venho por meio desta, exigir a troca deste jogo por outro igual a esse ou, na impossibilidade, a 

devolução do dinheiro gasto no produto, conforme me assegura o Código de Defesa do Consumidor.

X

Sim, pois sempre que o reclamante faz uma queixa, faz também uma solicitação/pedido para ter o problema resolvido.

D15

Encontramos esse tipo de carta em jornais. O objetivo de quem publica é fazer pressão a favor do leitor para que ele 

tenha seu direito garantido. Realizando esta prestação de serviço, o jornal mantém e cativa seus leitores. Indiretamente, 

pretende-se atingir a autoridade responsável pelo setor do município que agiu inadequadamente.

D9
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Observe as cenas a seguir. Note que o cidadão comprou um brinquedo e o 
mesmo veio quebrado. Imagine-se no lugar dele e planeje como faria uma 
reclamação por telefone à loja onde o produto foi comprado.  

a) Para auxiliá-lo na tarefa de reclamar o seu direito, leia o texto “Essa turma 
ninguém passa para trás” (adaptação), no Caderno de Leitura, e selecione 
as informações que achar importante usar. Esse texto foi escrito para 
orientar crianças e adolescentes sobre seus direitos como consumidores. 

b) Planeje a reclamação à loja que vendeu o brinquedo quebrado. Mas 
atenção! Quando estamos descontentes, ao fazermos a reclamação 
podemos ofender as pessoas e perdermos os nossos direitos, portanto exija, 
mas seja respeitoso. 

c) Antes de iniciar a construção do diálogo, leia ainda o checklist da atividade 
72 que tanto ajudará a planejar sua reclamação como a revisá-la.

71

Atendente: Serviço de atendimento ao 
consumidor, boa tarde, em que posso ajudar?

Consumidor: 

 

Preencha o checklist abaixo para ver se não faltou nada na sua fala, corrigindo 
o que for necessário.

Aspectos a serem informados no diálogo com o fornecedor Sim Não
Iniciou a conversa fazendo uma saudação?

Informou o seu nome?

Relatou os acontecimentos que levaram à queixa? 

Falou qual a data, o local onde fez a compra e o nº da nota fiscal?

Deixou claro como quer que o caso seja resolvido? 

Usou o verbo indicado para fazer reclamação?

72

                               Resposta pessoal do aluno. Peça aos alunos que 

realizem essa atividade no caderno de produção de texto.
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Comunicou o prazo para o fornecedor solucionar o problema? 

Disse o que fará caso não seja atendido e quem garante os seus direitos?

Utilizou pronome de tratamento adequado?

Anotou o nome da atendente, a data e o número do protocolo? 

Agradeceu a atenção dispensada?

Deixou um contato para que possam retornar?

Agora, sente-se com outro aluno e dramatize o seu diálogo, vivendo ora o 
papel do consumidor ora o papel do atendente. Faça o mesmo com o trabalho 
do seu colega.   

Participe com seu professor e seus colegas da leitura da carta de reclamação 
que está no Caderno de Leitura, página 168. Preste muita atenção a todos os 
questionamentos feitos pelo professor, pois na próxima atividade você fará 
uma sozinho(a)!

Imagine que, infelizmente, a empresa não resolveu o problema da reclamação 
formulada por você pelo contato telefônico. O próximo passo será fazer a 
reclamação por escrito. Releia o diálogo que ensaiou com o amigo, para 
retirar os dados necessários para usar na escrita da carta. Faça isso no seu 
caderno de produção de texto. Mostre o que você aprendeu sobre esse 
gênero! Capriche na letra, lembrando:

a) Início da carta: localidade, data, endereçamento à empresa ou aos 
cuidados de um profissional específico e saudação formal, usando um 
pronome de tratamento adequado.

b) Exposição do motivo que levou à queixa. 

c) Relato do surgimento do problema (flexionar o verbo no passado),  informar 
dados que comprovam a compra, protocolo e demais dados da reclamação 
feita por telefone.

d) Descrição da situação atual (uso do verbo no presente). 

e) Cobrança da solução (usar palavras que indicam ordem e em que se apoia 
para tal solicitação, dar um prazo).

f) Finalização formal.

g) Assinatura e contato para retorno. 

73

74

75
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Ao terminar a carta, releia-a para ver se não esqueceu nada. Preencha o 
checklist abaixo e corrija o que for necessário. Esse texto servirá para avaliar 
o que você aprendeu sobre esse gênero! Passará pelas mãos de colegas e do 
seu professor. 

Aspectos a serem revisados

Por 
você

Pelo 
colega

Sim/ 
Não

Sim/ 
Não

A carta possui localidade?

Destinatário definido?

Saudação / Vocativo/ Pronome de tratamento adequado?

Relato dos acontecimentos que levaram à queixa? (verbo no 
passado)

Relato da situação atual? (verbo no presente)

Reivindicação com uso de expressões que indicam cobrança dos direi-
tos?

Possui argumentos e organizadores textuais para convencer o inter-
locutor a atender ao pedido?

Está claro como quer que o problema seja resolvido e o prazo para 
ser atendido?

Assinou a carta?

Existem dados que comprovam o direito que está reclamando?

 A linguagem empregada é adequada a quem está se dirigindo?

O destinatário da carta tem poder para atender o seu pedido?

A letra está legível?

Teve dúvidas na escrita de alguma(s) palavra(s)? Qual(is) Busque auxílio.

76
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Troque a sua carta com o colega que treinou a reclamação por telefone com 
você. Um fará revisão na carta do outro, usando o mesmo modelo de checklist 
do exercício anterior.

Em seguida, converse com o seu colega mostrando-lhe o que você encontrou 
de problemas no texto dele. Ele fará o mesmo com o seu.

Seu professor também revisará a sua carta baseando-se no mesmo checklist, 
apresentando-lhe aspectos que precisam ser melhorados.

Depois de considerar todas essas revisões, passe a limpo sua carta.

Participe da escolha de uma das cartas da sala que será revisada 
coletivamente, para que todos aprendam mais sobre esse gênero textual.

77

78
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80

81

Usando dos conhecimentos 
aprendidos sobre cartas você 

poderá ajudar pessoas próximas 
que tenham um descontentamento 
e queiram reclamar seus direitos 

ou alguém que deseja solicitar algo 
e não sabe fazê-lo. Compartilhe 

seus conhecimentos!
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A linguagem usada pelos garotos para responder à pergunta da 
professora é um exemplo de linguagem: 

A (    ) ensinada nas gramáticas

B (    ) encontrada nos livros técnicos

C (    ) padrão

D (    ) não padrão

Há traço de humor na frase: 

A (    ) – “Hospedar” da “bicicreta” é de “prástico”.

B (    ) A professora então corrige:

C (    ) A professora comemora e pede ao aluno pra fazer uma frase.

D (    ) – Não é “prástico” é plástico.

Pense e 
Responda

Na escola, a professora manda um aluno dizer um 
verbo qualquer e ele responde:

 – “Bicicreta”.
 A professora, então, corrige: 
 – Não é “bicicreta”, é bicicleta. E bicicleta não é verbo. Ela pede a outro 

aluno que lhe diga um verbo e o garoto arrisca:
 –“Prástico”.
 A professora, outra vez, faz a correção:
 – Não é “prástico”, é plástico. E plástico não é verbo. A professora faz 

então uma última tentativa e pede a outra criança para dizer-lhe um verbo e 
o aluno responde:

 –“Hospedar”. 
A professora comemora, parabeniza e pede então ao garoto que forme 

uma frase com esse verbo e ele responde:
– “Hospedar” da “bicicreta” é de “prástico”.

Disponível em: <http://www.iel.unicamp.br/cefiel/alfaletras/biblioteca_professor/

arquivos/49Textos%20de%20humor.pdf>.

D10

D13

X

X
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Você é um internauta, sabe o que é internet?

O que significa estar on-line?

Sabe como navegar na rede? Já ouviu falar em 
redes sociais? E ambiente virtual?

Já ouviu a palavra site? O que ela significa?

Você sabe o que é e-mail?

Qualquer um pode ter um endereço de e-mail? 
Como?

Carta e e-mail são a mesma coisa?

Para que podemos usar a internet?

O surgimento da internet só trouxe vantagens 
ou trouxe também desvantagens? Comente.

e-mail, internet, 
www.

Roda de
Conversa

A comunicação 
muda através dos 
tempos



42

O mundo “plugado”.
Comunicar-se com alguém 
do outro lado do mundo em 
tempo real.
Sim, é possível.

Hora do
desafio

Leia os textos a seguir.

O que é internet?
Internet é  uma rede de milhões de computadores interligados em todo 

o mundo por linhas telefônicas, fibra ótica e satélites, pelos quais circulam 
informações em grandes velocidades. Com ela, as distâncias deixam de ser 
problema, pois podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo e em 
tempo real.

Muitas pessoas acessam a internet todos os dias, mas poucas são as pessoas 
que sabem de onde a mesma surgiu, como ela foi criada e tudo mais. 

A internet na realidade surgiu 
na década de 60, devido a pesquisas 
militares nos períodos áureos da Guerra 
Fria. O governo dos Estados Unidos temia 
um ataque russo, e como um ataque 
poderia trazer informações sigilosas ao 
público, tornando assim o Estados Unidos 
da América vulnerável, eles idealizaram 
um modelo de troca de informações e 
criaram uma rede.

Sendo assim a internet originou-se 
da Arpanet, a primeira rede nacional 
de computadores, criada em 1969. Mas 
apenas em 1983, com a separação entre 
as aplicações para as áreas militar e civil, 
o nome internet surgiu.

Hoje, a internet não é mais utilizada apenas para guardar informações, mas 
também para entretenimento, divertimento, trabalho, entre muitas outras funções. 
São mais de 1 bilhão de pessoas, no mundo todo, utilizando-a, aproximadamente 
17% da população, que formam suas redes de relacionamento e navegam pelas 
informações disponíveis no espaço virtual, ou Ciberespaço.

A CURIOSA história da internet. Situado.net. Disponível em: <http://situado.net/a-curiosa-historia-
da-internet/>. Acesso em: 20 jun. 2012. (Adaptado).
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As crianças e a internet
As crianças brasileiras são as que mais ficam on-line, passando em média 18,3 

horas conectadas por semana, segundo dados da empresa Norton, que no ano pas-
sado fez uma pesquisa com cerca de 7 mil adultos e 2,8 mil crianças e adolescentes, 
entre 8 e 17 anos, em 14 países. O estudo resultante detectou ainda que 60% dos 
internautas mirins tiveram experiências negativas.

 Muitos pais ensinam os filhos a não conversar com desconhecidos nem revelar 
nome e endereço. E quando se trata de internet? É básico instruir a criança a não 
encontrar um amigo que conheceu na rede sozinha nem abrir a câmera para estran-
hos. Ela não deve clicar em tudo que vê, já que pode baixar vírus, acessar conteúdo 
inadequado e cair em golpes virtuais. O ideal é que até os 10 anos navegue com um 
adulto por perto.

Segundo a psicóloga Maria Inês Bittencourt, professora do Departamento de Psi-
cologia da PUC-Rio, existe de tudo na internet, inclusive coisas perversas e feias. Os 
pequenos não devem entrar em sites de relacionamento: “isso os expõe a situações 
que não têm condições de entender. Colocar fotos, então, nem pensar!”. 
GODIN, Vera. Internet: rede com proteção. Educar para Crescer, São Paulo, 26 jul. 2011. Disponível 
em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/rede-protecao-634939.shtml>. Acesso 

em: 20 jun. 2012. (Adaptado).

Localize, nos textos lidos, as palavras desconhecidas. Tente descobrir seus 
significados, se necessário confirme-os no dicionário. Anote suas descobertas 
em seu caderno.

Qual o tema desses textos?  

Pensando na finalidade dos textos lidos, a que gênero eles pertencem?

(    ) Narrativo       (    ) Informativo    (    ) Literário

Como surgiu a internet? 

O texto informa que a internet influencia a distância e o tempo entre as 
pessoas. Por quê? 

2

3

4

5

6

 D3

Internet – surgimento, usos e cuidados.

 D9

Na década de 60, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos com medo de suas informações secretas serem descobertas 

pelo público, criou uma rede particular de circulação de informações, para uso militar. Essa rede chamava-se ARPANET. 

A partir de 1983, essa rede foi desmembrada para aplicação civil e militar e recebeu o nome  de internet  e aos poucos  

passou a ser usada para diversos fins.

D6

X

D1

D8

Estando duas pessoas conectadas à internet, via e-mail, MSN, Twiter, Facebook, Orkut, e outros, elas  podem se 

comunicar rapidamente, ou, em alguns casos, em tempo real, mesmo estando a milhas e horas de distância uma da 

outra.
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No trecho:

“Os pequenos não devem entrar em sites de relacionamento: ‘isso os expõe 
a situações que não têm condições de entender. Colocar fotos, então, nem 
pensar!’.”

O ponto de exclamação foi usado com a intenção de:   

(      ) expressar uma surpresa

(      ) demonstrar espanto

(      ) reforçar uma negação 

(      ) expressar uma admiração

Releia o seguinte trecho do texto:

“Ela não deve clicar em tudo que vê, já que pode baixar vírus, acessar 
conteúdo inadequado e cair em golpes virtuais.”

a) A palavra Ela pertence a que classe de palavras?

7

8

(    ) Verbo   

(    ) Advérbio   

(    ) Adjetivo  

(    ) Pronome   

(    ) Substantivo

(    ) Artigo

Justifique sua resposta.

b) Volte ao parágrafo no texto e descubra: a palavra Ela, no trecho citado, 
refere-se: 

(    ) à internet

(    ) aos pais

(    ) à criança

(    ) à empresa Norton

D14

X

X

Ela é um pronome, pois desempenha a função de substituir um substantivo (no texto o substantivo criança). Trata-se 

de um pronome pessoal do caso reto — 3.ª pessoa do singular. As demais classes de palavras, apresentadas nas outras 

alternativas, apresentam funções diferentes dessa.

D2

X
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c) No trecho selecionado, as vírgulas servem para: 

(    ) organizar a enumeração de tudo aquilo que as crianças não podem fazer.

(    ) concluir as várias ideias que o trecho expressa.

(    ) indicar as pausas para o leitor respirar, pois esta é a única função das 
vírgulas.

De onde os textos lidos foram retirados? Como você sabe? 9

 Os internautas  são os navegadores da atualidade. Seus 
mares são a internet, por onde viajam para conhecer pessoas, informar-
se, baixar músicas, jogar, pagar contas, entre uma infinidade de outras 
coisas.

 Nos sites, ou websites encontramos uma imensa variedade 
de informações visuais e sonoras. Toda vez que entramos num site, 
a primeira página é chamada de homepage.  Nas páginas  aparecem 
vários links, que nos levam a outras informações do mesmo assunto. 
Um texto com vários links de mesmo tema chama-se hipertexto. Para 
explicar melhor:  o hipertexto possibilita uma conversa entre vários 
textos. Acontece assim: digitamos no computador uma frase ou palavra 
num site de busca, por exemplo, animais, e surgem na tela uma 
relação de páginas da internet. Clicamos numa delas e um documento 
sobre a sua procura é aberto. Nele aparecem palavras destacadas. Se 
clicarmos em qualquer uma delas, iremos parar em outra página, que 
traz informações complementares e que também trará outras palavras 
destacadas, assim vamos encontrando um número cada vez maior de 
informações. 

 E os termos diferentes não param por aí: chat, blog, 
fotolog,  browsers, e-mail , emoticon, portal  e muitos outros, que vão 
fazendo parte da descrição de ferramentas de uso das novas formas de 
comunicação oportunizadas pela internet.

D14

X

Os textos foram retirados de sites da internet, conforme mostra a indicação de fonte  ao final de cada um deles — 

http// ... marca característica da iniciação de endereços eletrônicos de sites.

D1, D4
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Com seus colegas e professor, levantem outros termos que são comuns no 
mundo virtual, em seguida, pesquisem os seus significados. Que tal usarem 
a internet, no laboratório de informática da escola, para pesquisarem? 
Sugerimos alguns sites que podem ajudar: 

<http://www.priberam.pt/dlpo/>
<http://www.suapesquisa.com/dicionario/>
<http://www.aisa.com.br/diciona.html>
<http://www.abrinfo.com/refer%C3%AAncias/dicionarios/dicionario-de-
termos-da-internet/>
<http://www.webmundi.com/dic/dicindex.asp>

10

Vamos conhecer o layout de um e-mail.

E-mail 1

11

E-mail é um serviço de mensagens oferecido pela 
internet, que permite enviar e receber textos, imagens e quase 
todo tipo de informação em formato digital. A comunicação 
não é simultânea, você envia e recebe as mensagens por 
meio de uma caixa postal que fica em um dos computadores 
interligados à internet. Para conferir suas novas mensagens, é 
preciso entrar periodicamente em sua caixa postal na internet. 

Os endereços de e-mail são sempre identificados com @ entre os nomes. (@ 
significa “em”). Exemplos: seunome@nomedoprovedor.com.br (acentos não são 
aceitos).

SAFERNET BRASIL. Cartilha SaferNet, p. 10. Disponível em: <http://www.slideshare.net/pepontocom/
cartilha-safernet-internet-segura>. Acesso em: 20 jun. 2012. (Adaptado). 

1

2
3

4

5

D3 Os alunos poderão levantar e esclarecer uns aos 
outros muitos termos do universo virtual, pois 
há entre eles os que estão habituados com o 
ambiente de internet e os que não estão. Poderão 
encontrar também muitos outros termos. Convém 
que você, professor, acesse antes esses sites e os 
leia, para também informar-se sobre o significado 
dos termos mais comuns.
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a) Associe os números destacados, na imagem anterior, à função que cada um 
destes campos possuem num e-mail. 

 (    ) Conteúdo, informação do e-mail. 

 (    ) Endereço eletrônico de quem receberá o e-mail.

 (    ) Assunto do e-mail.

 (    ) Endereço eletrônico de quem receberá uma cópia do e-mail.

 (    ) Botão para enviar a mensagem.

Leia o e-mail apresentado a seguir.

E-mail 2

12

Analisando os dois e-mails apresentados anteriormente, coloque V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas a seguir. 

(    ) O e-mail 1 apresenta uma linguagem formal e o 2, uma linguagem 
informal. 

(    ) Nos dois e-mails, o texto que aparece no campo “Assunto” refere-se ao 
que trata o conteúdo do e-mail.

(    ) Nos dois e-mails, a estrutura do conteúdo é a mesma: saudação ao 
destinatário, mensagem objetiva, despedida e identificação do remetente.

13

5

2

4

3

1

D15, D5

D10

F

V

V

D5

Atenção, professor, questione os alunos se eles sabem 
o que significa o campo “Cco” no layout do e-mail e 
para que serve. Significa com cópia oculta, quer dizer 
que você pode mandar um e-mail  para uma pessoa com 
cópia a outra sem que a primeira saiba.
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(    ) Escrever e enviar um e-mail é o mesmo que escrever e enviar uma carta.

(    ) O e-mail 2 foi enviado e recebido dentro de uma mesma empresa. 

(    ) Nos e-mails, o campo “Assunto” é útil, pois quando o leitor inicia a 
leitura da mensagem já sabe do que a mesma tratará.

(    ) Os e-mails, assim como as cartas, são escritos em 1.ª pessoa.

(    ) E-mails servem para solicitar, lembrar, comentar, convidar, informar, 
opinar, contar e receber novidades, encaminhar arquivos, imagens, entre 
outros. 

Discuta com o professor e colegas as suas respostas ao exercício anterior, 
argumentando-as. 

A internet é um canal de comunicação muito importante para a vida atual, 
mas usá-la sem os devidos cuidados pode oferecer perigos. O professor ditará 
para você um texto sobre esses cuidados. 

A atividade que você participará agora é um ditado interativo, isto quer 
dizer que, na palavra que você tiver dúvida ao escrever, poderá perguntar 
ao professor e colegas como se escreve e juntos debaterão qual a forma 
convencional de escrevê-la. Mas atenção aos combinados, pois todos poderão 
expor suas dúvidas, porém cada um à sua vez, e a principal dica é participar, 
não só dando suas opiniões, mas também sabendo ouvir aos outros. Faça essa  
atividade no seu caderno.

Em grupo, no laboratório de informática, acesse a cartilha “SaferDic@s - 
Brincar, estudar e... navegar com segurança na Internet!”.  O endereço 
eletrônico é:

<http://www.safernet.org.br/site/prevencao/cartilha/safer-dicas>

a) Cada grupo, definido pelo professor, lerá um trecho da cartilha e depois  
usará as informações para compartilhar com os colegas numa roda de 
conversa.

b) Tomem nota do que acharem importante, pois na roda de conversa vocês 
não terão à disposição a tela do computador com os dados pesquisados. 

14

15

16

F

V

V

V

V

D9 Professor, para esse exercício é muito importante que as respostas dos alunos sejam confrontadas 
umas com as outras, que os argumentos justifiquem as escolhas. Vide mais orientações no Caderno do 
Professor.

Professor, o texto indicado para este exercício está no Caderno do Professor, bem como as orientações didáticas sobre 
como conduzir esta atividade.

Vide orientações no Caderno do Professor.

D4
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Leia o cartaz abaixo, que corresponde a parte de uma pesquisa produzida pela 
SaferNet Brasil. 

17

Disponível em: <http://divulgue.safernet.org.br/banners/infografico.png>. Acesso em: 28 jun. 2012.

a) Qual o assunto tratado no cartaz? 
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D5

A segurança dos jovens na internet — dados de uma pesquisa que ajuda a pensar sobre isso.

D6



50

b) Os dados revelam riscos à segurança dos adolescentes? Manifeste sua 
opinião. 

c) Quantas horas por dia a maioria dos jovens pesquisados passam na internet? 

d) Pelos dados, há crianças menores de 7 anos acessando a internet? Que 
informação mostra isso? 

e) Qual o objetivo de um material gráfico como esse?

f) Quem mais acessa a internet, os meninos ou as meninas?

g) Pela análise dos dados, podemos afirmar que todos os jovens pesquisados 
têm computadores em suas casas? Explique.

h) Quais as vantagens para uma criança em acessar a internet em uma área 
comum de sua casa?  De acordo com a pesquisa, a maioria das crianças 
acessam a internet dessa forma?

Opinião pessoal do aluno. Professor, proponha a exposição das diferentes respostas.

D1

D9

D1

D1

D4, D1

Mais de 3 horas por dia.

Sim, a pesquisa demonstra que 0,7% dos jovens que utilizam-se da internet possuem entre 5 e 9 anos.

D4

D4

Divulgar os cuidados que devemos ter em relação à internet, fazendo-nos pensar sobre os riscos que os adolescentes 

estão sujeitos.

As meninas que, segundo a pesquisa, correspondem a 56% desses adolescentes.

Não, pois nos dados pesquisados, que revelam como esses adolescentes acessam a internet,  além dos que acessam 

a internet em casa, há os que acessam a internet: nos infocentros, nos celulares, na escola, na casa de amigos e  

na  lan house.

Acessar a internet em um área comum da casa é mais interessante para as crianças, pois permite uma supervisão 

maior dos adultos aos conteúdos e contatos feitos por elas ao navegar. Segundo a pesquisa, a maioria das crianças 

acessa a internet em lan houses e não em suas casas.
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Pensando nisso, observe o uso da vírgula no texto abaixo e junto com um 
colega, responda aos questionamentos.

Quando quiseram escolher o nome do filho, a mãe queria que se chamasse 
“Paulo”; o pai preferia “Barnabé”. Discutiram muito. No fim, o pai resolveu 
ceder. Só pediu que a esposa refletisse algumas horas e lhe mandasse um 
recado por e-mail. Assim ele, ao sair da fábrica, passaria no cartório para 
registrar o filho. O e-mail chegou, alegrando muito o pai, pois trazia a 
mensagem abaixo.

Sobre a decisão do nome de nosso filho: 
“Barnabé”, de maneira alguma será chamado “Paulo”.

Qual não foi a decepção da esposa quando percebeu que na pressa apertou o 
ícone “Enviar” sem revisar a mensagem,  errando na colocação da vírgula... 
Pensava ter escrito: 

Sobre a decisão do nome de nosso filho: 
“Barnabé” de maneira alguma, será chamado “Paulo”.

 OLÍVIA, Madre. Prática de português 3. Pontuação: usa da vírgula. São Paulo: Ozón, [s. d.]. (Adaptado).

a) Por que a mãe ficou decepcionada? 

b) O que a mudança da vírgula causou nessa situação? 

18

Sinais de pontuação facilitam a leitura, mas 
se mal empregados podem levar à produção de 
sentidos bastante diferentes daqueles que se 
pretendia imprimir ao texto!

TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. Rio de 
Janeiro: Scipione, 2011. 

Porque percebeu que, sem querer, enviou uma mensagem concordando que o filho fosse registrado com o nome de 

Barnabé.

Mudou o entendimento do que queria se dizer, no caso, a preferência da mãe em relação a escolha do nome do 
filho.

D4

D14
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Justifique nas frases abaixo a função da vírgula.

a) Filha, venha lavar a louça. 

b) Tivemos aula de Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e 
Educação Física.

c) A mãe preferia Paulo, o pai Barnabé.

d) Indaiatuba, 29 de maio de 2012. 

e) O amor, isto é, o mais belo e sublime dos sentimentos humanos, tem seu 
princípio em Deus. 

Debata com os colegas e o professor a seguinte questão: os sinais de 
pontuação facilitam a leitura do texto? Justifique sua resposta.

Com os colegas e professor, descubram como, usando apenas uma vírgula, 
podemos pontuar a frase a seguir de duas maneiras distintas, de modo que 
tenhamos sentidos diferentes: 

Se o homem soubesse o valor que tem a mulher andaria de rastos a sua 
procura.

19

20

21

A vírgula (,) é um sinal de pontuação que pode ser utilizada com diferentes 
funções. Apresentaremos algumas das possibilidades. 

• Separar o vocativo  — termo usado para chamar/ indicar a quem nos dirigimos 
(vide exemplo na atividade 19, letra (a)).

• Separar elementos de uma enumeração (vide exemplo na atividade 19, letra (b)).
• Indicar a omissão de um termo (vide exemplo na atividade 19, letra (c)).
• Separar o nome do lugar nas datas (vide exemplo na atividade 19, letra (d)).
• Separar as partículas e expressões  de explicação, correção, continuação, 

conclusão, concessão (vide exemplo na atividade 19, letra (e)).

Você tem seu próprio endereço eletrônico?  Se não tem, depois da autorização 
de seus pais, no laboratório de informática de sua escola, você poderá criar o 
seu próprio endereço eletrônico com a ajuda de seu professor.

22

D14

D14

D14

D14

Para separar o vocativo Filha.

Separar os termos da frase, evitando a repetição da conjunção aditiva e.

Marcar a omissão do verbo e evitar a sua repetição. 

Separar o nome de lugar da indicação da data.

Separar expressões explicativas na frase.

D14

importância a discussão coletiva para verificar a compreensão que os alunos construíram sobre o assunto. Observe se nas respostas 
foi abordado que a pontuação ajuda o leitor a interpretar o texto, atribuir o sentido que o autor quis imprimir ao mesmo.

Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de rastos à sua procura.
Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de rastos à sua procura.

Resposta pessoal do aluno. 
Professor, será de fundamental 
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Agora, você escreverá um e-mail. Seu interlocutor será um colega de classe. 
Seu objetivo será alertá-lo sobre alguns dos cuidados que são necessários no 
uso da internet. Você enviará esse e-mail a um colega, com uma cópia para 
o seu professor, para que ele confira o que você compreendeu nesta unidade. 
Então prepare-se!

Itens a planejar e a revisar

a) Anote o endereço eletrônico de seu colega e de seu professor.

b) Acesse sua conta de e-mail, clique no campo “Escrever”.

c) Digite no campo “Para” o endereço eletrônico de seu colega.

d) Digite no campo “C/C” o endereço eletrônico de seu professor.

e) Digite no campo “Assunto” o tema principal que sua mensagem irá tratar.

f) Escreva a mensagem para seu amigo, alertando-o para os cuidados no 
uso da internet. Lembre-se de como organizamos um e-mail: Saudação, 
conteúdo da mensagem, despedida, seu nome.

g) Escreva a mensagem em 1.ª pessoa, seja objetivo, como geralmente são 
os e-mails, utilize linguagem informal, pois afinal você está escrevendo 
para um colega.

h) Utilize parágrafo e letra maiúscula onde for necessário.

i) Adéque a pontuação ao que você quer dizer.

j) Escreva sua mensagem pensando que outro irá ler, então é preciso estar 
compreensível.

k) Se tiver dúvida na escrita de alguma palavra, pesquise ou peça ajuda.

l) Antes de clicar no campo “Enviar”, confira se todos os dados acima 
foram adequadamente realizados.

Você recebeu um e-mail de um colega e o colega recebeu um e-mail seu. 
Responda-lhe, agradecendo as dicas de segurança que ele lhe enviou. 
Aproveitando a oportunidade, utilize-se ainda dos itens descritos na tabela do 
exercício anterior e revise o e-mail que ele lhe mandou. Caso perceba algo a 
ser melhorado no texto, informe-lhe também nessa resposta. 

23

24

D6
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Duas impressoras estavam no maior papo, até que uma diz à outra:
– Me diga uma coisa.
– Fala aí...
– Esta folha é sua, ou é impressão minha?

O texto acima é 
A (    ) uma notícia
B (    ) uma poesia
C (    ) uma piada
D (    ) um conto

Na frase: 
“– Esta folha é sua, ou é impressão minha?”
notamos:
A (    ) traço de ironia
B (    ) intenção de crítica
C (    ) traço de humor
D (    ) uso de gíria

Preste muita atenção no emprego da pontuação na frase abaixo e 
assinale como podemos interpretá-la. 

- Não, responde o vendedor.

A (    ) O vendedor não respondeu à pergunta do cliente.
B (    ) O vendedor respondeu negativamente à pergunta do cliente.
C (    ) O vendedor na verdade não é um vendedor.
D (    ) Usar ou não a vírgula não faz nenhuma diferença.

Pense e 
Responda

X

X

X

D13

D14
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Você é capaz de fazer uma 
estimativa de quantos números 
é possível escrever, com os 
10 algarismos do sistema de 
numeração que utilizamos?

Você sabe quantas pessoas 
vivem no mundo atualmente?

Como podemos representar 
esse número?

É possível representar com 
números as estrelas do Universo?

Alguns
algarismos
e tantas possibilidades

Roda de
Conversa
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No parte e reparte 
da Matemática, 
muita coisa pode 
acontecer e grandes 
descobertas 
podemos fazer.

Hora do
desafio

Abaixo, você vê representado um cheque em branco. Observe-o.1

Comp.

002

Pague por este
cheque a quantia de

 

a                                                                                                                                                                                                                                                                              ou à sua ordem

                                                                                                                                                                                                    ,                        de                                                    de

Banco

044
Agência

0408
C1

0
C2

0
Cheque nº.

380300
C3

0
R$Conta

01 03891 5

Especial

POLAR
Banco POLAR

FULANO DOS REIS
CPF 570 976 885-9
DI: 5764915-00
0181916230036585876435      0181916

=03030303030*          130303030303*          2303

a) Qual o significado dos números que aparecem 
no cheque? Troque ideias com o professor e 
colegas e registre.

b) Com a ajuda do professor, preencha o cheque, 
com o valor de R$ 12 567,00, e os demais itens 
necessários.

Se você tivesse que preencher um cheque no valor de 3 unidades de milhões, 
4 centenas de milhar, 9 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar, 5 centenas, 0 
dezenas e 3 unidades, como escreveria esse número?

Registre: __________________________________________________________

2

3 497 503
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a) O número que você escreveu tem:

___________ ordens

___________ classes

b) O algarismo 3 aparece em duas posições nesse número. Escreva o nome da 
ordem, da classe e qual o valor relativo desse algarismo em cada posição 
que ocupa.

A população mundial, hoje, é estimada em sete bilhões e vinte milhões de 
habitantes. Segundo relatório das Nações Unidas, no ano de 2100 a Terra 
deverá abrigar 10 bilhões de pessoas, quase o dobro da quantidade atual.

a) Com a ajuda do professor, escreva com algarismos o número da população 
atual da Terra.

b) O texto diz que em 2100 a Terra deverá abrigar 10 bilhões de pessoas. 

Qual é o dobro da população atual?

3

Quando o cheque começou a ser usado?

Antigamente, na Inglaterra, por volta do ano de 1700, os mercados tinham o 
costume de guardar o lucro de suas transações com os ourives (homens que 

negociavam barras de ouro e prata). Havia troca de recibos entre os que faziam as 
transações comerciais. Aos poucos, esses recibos começaram a ser usados como 

meio de pagamento. Isso deu início ao cheque bancário.
Os bancos ingleses, principalmente o Banco da Inglaterra, logo adotaram a ideia 

e disciplinaram o uso do cheque entre 1759 e 1772.
Começava, assim, a nascer o sistema bancário.

Hoje, além do uso dos cheques, temos os cartões 
(chamados de dinheiro de plástico). 

7 020 063 132

7

3

1.ª ordem 3 unidades

7.ª ordem  3 unidades de milhões

14 040 126 264
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c) A ONU diz que, se a população crescer muito, pode atingir 10 bilhões de 
pessoas em 2100. Quanto faltaria para completar o dobro da população atual?

Você sabia que o planeta Terra visto do espaço é quase todo azul? Sabe por 
quê?

a) Quem está certo, Artur ou Alice? Represente nos dois círculos as frações 
correspondentes e descubra.

b) Quem acertou? ___________________________________________

4

3
4

6
8

É 
porque cerca de 
  da superfície da 
Terra é coberta 

por água.  

3
4

É 
porque cerca de 
  da superfície da 
Terra é coberta 

por água.  

6
8

Os dois acertaram, pois as frações representam a mesma quantidade.

4 040 126 264
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Para compreender melhor o exercício anterior, pegue uma folha de papel 
sulfite e dobre ao meio.

a) Pinte a metade da folha.

Pinte no quadro abaixo como ficou a folha e registre a fração.

b) Dobre a folha novamente em outra direção.

c) Registre a fração que está pintada. _____________

5

1
2

 (um meio)

2
4

 (dois quartos)
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Material de 
Encarte

1

Observe que as partes pintadas equivalem à mesma região da folha.
Isto significa que

                                
   

                                              
são equivalentes 

EQUI    IGUAL
EQUIVALENTE   IGUAL VALOR

1
2

2
4

e

d) Recorte do encarte o quadro de equivalências, separe as partes de 
cada figura, use-as nas atividades e guarde-as num envelope. 

Descobrindo outras equivalências!

a) Pegue uma tira de papel e dobre em três partes iguais. Pinte duas partes. 
Represente abaixo como ficou.

b) Pegue outra tira do mesmo tamanho. Dobre em três partes iguais.

c) Agora, divida cada           em duas partes iguais.

d) Pinte 4 partes e sobreponha as tiras comparando-as. Represente abaixo 
como ficou a segunda tira.

e) O que você constatou?

6

1
3

São frações equivalentes.
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Material de 
Encarte

2

É muito fácil descobrir frações equivalentes! Basta multiplicar o numerador e o 
denominador pelo mesmo número, diferente de zero. Exemplo:

Numerador                  x   2  =                                       x   3  =

Denominador                  x   2  =                                       x   3  =

Isso significa que           e            são equivalentes

                                    e            também são equivalentes,

ou seja, correspondem à mesma parte de um inteiro.

Podemos também encontrar frações equivalentes, dividindo o numerador e o 
denominador pelo mesmo número. Por exemplo:

Numerador                  :   2  =                                       

Denominador                  :   2  =                                       

ou ainda poderíamos ter dividido numerador e denominador por 4 e teríamos:

Numerador                  :   4  =                                       

Denominador                  :   4  =              

Ou seja:

12
8

, 6
4

 e 3
2

 são frações equivalentes!

f) Dobre uma folha de papel sulfite em 4 partes e pinte duas partes. Pegue 
outra folha de papel sulfite e dobre em 8 partes, pintando 4 partes. Agora 
sobreponha as partes pintadas das folhas. O que você comprovou?

g) Recorte do encarte dois círculos do mesmo tamanho. 
Dobre o primeiro em três partes iguais e pinte uma parte. 
Dobre o segundo em nove partes iguais e pinte três partes. 
Sobreponha as partes pintadas dos círculos. O que você 
constatou? Registre em seu caderno.

2
4

2
4

1
3

4
8

3
9

4
8

1
3

3
9

12
8

6
4

12
8

3
2

São equivalentes.
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Agora, complete os quadros, aplicando o que você já aprendeu!

Desenhe Fração Como se lê

Equivalente a:

Desenhe Fração Como se lê

Equivalente a:

Desenhe Fração Como se lê

Equivalente a:

7

3
5

1
3

2
4

dois quartos

sugestão: quatro oitavos

três quintos

sugestão:  seis décimos

um terço

sugestão: dois sextos
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Raul fez aniversário e sua mãe fez um bolo nega maluca. Raul levou o bolo 
para a escola para festejar o aniversário com os colegas. 

O professor repartiu o bolo em partes iguais e explicou que daria        do bolo 

para um grupo e        do bolo para outro grupo. Quem ganhou o pedaço maior 

do bolo? 

Recorte de jornais e revistas situações representadas com números decimais e 
traga para a sala de aula. 

a) Você é capaz de ler esses números? Troque ideias com os colegas e formule 
hipóteses sobre o significado dos números escritos antes da vírgula e dos 
escritos depois da vírgula.

8

9

A fração 
2
10

 é uma fração decimal.

As frações com denominador 10, 100, 1 000 são denominadas frações decimais e 
também podem ser representadas como números decimais, usando a vírgula.

Fração                 Número                     Leitura

                                 

Os números decimais, isto é, os números escritos com vírgula, estão presentes 
em muitas situações do nosso dia a dia. Por exemplo: nas manchetes de jornais 

e revistas, nos preços das mercadorias, no visor da calculadora, nos extratos 
bancários, etc.

2
10

2
100

2
1 000

 0,2 dois décimos

 0,02 dois centésimos

 0,002 dois milésimos

1
52

10

Nenhum grupo, pois os pedaços representam a mesma parte do bolo.
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PARTE INTEIRA PARTE DECIMAL

3.ª ordem 2.ª ordem 1.ª ordem 1.ª ordem 2.ª ordem 3.ª ordem

centena dezena unidade décimo centésimo milésimo

8 6 4 5 9 2

8 6 4 , 5 9 2

parte decimal

parte inteira

A vírgula separa a parte inteira da parte decimal.

Para ler um número decimal

Lemos, primeiro, a parte inteira seguida da palavra inteiros; depois, a parte 
decimal, seguida da palavra décimo, centésimo ou milésimo.

PARTE INTEIRA PARTE DECIMAL

C D U Déci-
mos

Cen-
tési-
mos

Milésimos Lemos

6 , 8 Seis inteiros e oito décimos

2 5 , 7 5 Vinte e cinco inteiros e setenta e 
cinco centésimos

1 3 8 , 4 1 9 Cento e trinta e oito inteiros e 
quatrocentos e dezenove milésimos

0 , 5 4 Cinquenta e quatro centésimos

Observe: quando a parte inteira é zero, lemos apenas a parte decimal.      

Para 
compreender e ler os 

números decimais.
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b) Volte aos recortes de jornais. Destaque três números decimais e registre-os 
no quadro abaixo.

NÚMERO LEMOS

Qual é o número maior? 0,5 ou 0,50?

a) Troque ideias com os colegas e registre suas hipóteses.

b) Você já sabe que um número decimal pode ser 
representado em forma de fração decimal e vice-versa.

Complete o quadro abaixo.

Número decimal Fração decimal Pinte a parte
correspondente

0,5

0,50

10

Resposta pessoal.

5
10

50
100
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c) Para encontrar uma fração equivalente, multiplica-se o numerador e o 
denominador pelo mesmo número.

5
10

   x   10 =  50
100           x   10 =

Portanto, 
5
10

  e  
50
100

  são equivalentes a 0,5 e 0,50. 

               

d) O que você concluiu? Qual é o número maior: 0,5 ou 0,50? Registre.

Observe a ilustração.

Como podemos tirar essa dúvida?

Vamos verificar se existe equivalência entre  
3
4

  e 75%.

3
4

  x   25  =  75
100

 

          x   25  =            

Portanto,  
3
4

  equivale a  
75
100

  que pode ser representada como 

porcentagem, usando o símbolo %.

11

No meu livro,

diz que   

da superfície da Terra 
é coberta por água!
Será que é a
mesma coisa?

3
4

0,5 = 0,50 pois 0,5 é o mesmo que 5  pedaços em 10 e 0,50 é o mesmo que 50 pedaços em 100 , ou seja, metade 

do inteiro.
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Distribuição da água no planeta

2%

1%97%
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Oceanos e mares — 97%
Geleiras inacessíveis — 2%

Rios, lagos e fontes subterrâneas — 1%
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a) Recorte do encarte o círculo repartido em 4 partes e pinte 3
4

 .

b) Recorte o círculo repartido em 100 partes e pinte 75
100

 .

c) O que você comprovou? 

 

Os números racionais representados por fração de denominador 100 podem ser 
representados pelo símbolo %, que substitui o denominador 100. Isso significa que, 

repartindo um inteiro em 100 partes e usando uma dessas partes, foi usado 

(uma parte de cem, isto é, um por cento).

• Recorte de jornais e revistas propagandas de lojas liquidando seus produtos 
e traga para a sala de aula.

• Destaque no anúncio qual a porcentagem (%) de desconto na liquidação. 
Essa porcentagem corresponde a quantos reais? Qual o preço do produto 
com o desconto? Calcule em seu caderno.

Agora que você já sabe o que é porcentagem, fique esperto nos cálculos e 
resolva os desafios a seguir! 

12

Material de 
Encarte

3

O 
que significa 
porcentagem?

1
100

São iguais.
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a) Na sala de Andréa, há 40 alunos. Num dia chuvoso, faltou 25% da turma. 
Quantos alunos foram para a escola nesse dia? Resolva em seu caderno e 
depois complete abaixo.

40 alunos = 100% 

A metade de 100 = 50

A metade de 50 = 25

Então 25% + 25% + 25% + 25% = 100%

25% alunos = 
1
4

 de 40

 
1
4

 de 40 =                                   
R.10 - Professor, trabalhar esse conteúdo com exercícios extras no caderno do aluno antes 
de realizar o próximo exercício, dando ênfase à representação da porcentagem em forma de 

fração: exemplo 15% = 
15
100



72

b) O pai de Clarice recebia R$ 600,00 por mês. Recebeu 15% de aumento. 

De quantos reais foi o aumento?  _______________________________________

Quanto passou a receber depois do aumento?  ____________________________

c)  Jonas tinha R$ 100,00 no seu cofrinho. Ele retirou 20% do dinheiro para 
comprar material escolar. Que quantia Jonas retirou do cofre?

Quanto restou no cofre?  ______________________________________________

600 X 15/100 = 90

R$ 600 + R$ 90 = R$ 690,00.

80 reais. R$ 100,00 - R$ 20,00 = R$ 80,00

100 x 20/100 = 20
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Marque a alternativa correta.

Assinale a alternativa em que encontram-se as frações equivalentes a 1
2

:

A (    )  4
5

 , 7
8

 , 3
9

 .

B (    )  2
4

 , 4
8

 , 8
16

 .

C (    )  5
9

 , 1
10

 , 2
8

 .

D (    )  1
3

 , 2
4

 , 6
6

 .

Marcos  tinha R$ 45,00. Gastou 2
5

  dessa quantia em material escolar. 
Ele gastou:

A (    ) 18.

B (    ) 9.

C (    ) 28.

D (    ) 15.

Pense e 
Responda

X

X

2
5
de45 18=
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Observe os quadrinhos e troque ideias com 
os colegas, citando as situações em que se utilizam 
medidas.

Trabalhando com

as medidas
Roda de
Conversa

75
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Que medidas aparecem nos quadrinhos da Roda de Conversa?

a) Além dessas medidas você já utilizou outras? Em quais situações?

b) Desenhe, na fita de filme, situações do seu dia a dia envolvendo medidas.

1

Toda hora, todo dia, do amanhecer ao 
entardecer, desde o tempo das cavernas 
até o momento de conquistar o espaço, 
o homem calcula, mede, faz estimativas, 
confere e... assim a vida prossegue!

Hora do
desafio

Contagem de pontos,  medidas de grandeza: tempo, temperatura, massa...

Resposta pessoal.
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Medimos o tempo todo partes inteiras, pedaços, partes inteiras e mais pedaços. 
Como resolver tantas situações diferentes? Para tudo tem uma solução! Resolva 
em seu caderno. 

a) Josué está viajando de São Paulo 
para Indaiatuba. Ele já percorreu 87 
quilômetros. Quantos quilômetros 
faltam para ele chegar ao seu destino, 
sabendo-se que o percurso é de 103 
quilômetros?   

b) Como ficaria a situação, se Josué já 
tivesse percorrido 87,6 quilômetros?

Para facilitar o cálculo mental, podemos fazer aproximações. Veja o exemplo: 
o número 3,8 é maior do que 3 e menor que 4.

     Veja na reta numérica                                          Veja na régua

2

3

Na primeira situação, não aparecem números com vírgula. Esses números 
representam quantidades inteiras e são chamados números naturais.
Exemplo: 
Em 87 quilômetros, há uma quantidade inteira de quilômetros.
Na segunda situação, aparece um número com vírgula. Em 87,6 quilômetros, há 
87 quilômetros inteiros e mais um pedaço, que não completou outro quilômetro.
Veja outro exemplo:
Em 15 quilos, há uma quantidade inteira de quilos. Em 12, 8 quilos, há 12 quilos 
inteiros e mais um tanto que não é suficiente para completar mais um quilo.
Os números com vírgula são denominados números decimais.
Nos números decimais, a vírgula separa a parte inteira e a parte fracionária 
(pedaço).
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3,8
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3,8

103 - 87 = 16 km

103 - 87,6 = 15,4 km
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a) Para qual dos números você arredondaria 3,8?                      

b) Localize, na reta numérica, entre quais números naturais estão as medidas:

1,65 m  _____________________________________________________________

0,70 m  _____________________________________________________________

4,00 m  _____________________________________________________________

c) Marina comprou vários cortes de tecido em uma loja.

Cortes de tecido Medida aproximada

Seda: 3,80 m

Lã: 2,30 m

Algodão: 4,20 m

   

Fazendo aproximações, calcule quantos metros de tecido ela comprou.  

Agora, no seu caderno, some as metragens de cada corte e verifique qual a 
diferença entre o cálculo aproximado e o real. Qual foi a diferença?

d) Também podemos fazer cálculos aproximados com outras medidas.

No supermercado, Marina comprou 1,50 kg de carne; 0,85 kg de pão; 2,40 kg 
de bananas; 3,80 kg de batatas. Calcule em seu caderno.

Aproximadamente, quanto pesou o total das compras que Marina fez no 
supermercado?   

Quando um número decimal fica exatamente no meio de dois números naturais, 
usa-se arredondar para o maior deles.
Exemplo: 3,5 arredonda-se para 4.
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está no 4
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4

10,30 - 10 = 0,30 metro.

2 + 1 + 2  + 4 = 9

10 metros.

2
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Qual o peso real das compras?  

Qual a diferença entre o peso real e o aproximado?  

Leia o texto a seguir:

a) Observe a placa na imagem. Essa medida que está indicada na placa é 
maior ou menor que um quilômetro?   

4

O metro é a principal unidade para medir comprimento. No entanto, muitas 
vezes necessitamos de unidades de medidas maiores ou menores que o metro, 
dependendo da extensão ou do comprimento que precisamos medir.

Essas medidas fazem parte do sistema métrico decimal. Esse sistema segue as 
mesmas regras do sistema de numeração decimal. 

Assim, entre o metro (m) e o quilômetro (km) que equivale a 1 000 metros,   há o 
hectômetro (hm), que equivale a 100 metros, e o decâmetro (dam),  que equivale 
a 10 metros.
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b) Observe o quadro abaixo e responda às questões a seguir:

Sistema métrico decimal

Quilômetro Hectômetro Decâmetro  Metro

1

1 0

1 0 0

1 0 0  0

c) Com base nas informações dos quadros, complete:

1 dezena =                                       unidades

1 decâmetro =                                 metros

1 unidade de milhar =                       unidades

1 quilômetro =                                  metros

d) Quantos metros há em:

Meio quilômetro?                             

Um quilômetro e meio?                    

Três quilômetros?                             

e) A placa da imagem está indicando 321 km. Essa medida corresponde a 
quantos metros? 

f) Quantos metros faltam para completar 400 quilômetros?

g) O pé-direito (altura) do meu quarto mede 265 cm. Qual é essa medida, em 
metros? 

h) Para ir de sua casa até a escola, Ricardo dá 820 passos. Se cada passo de 
Ricardo mede 75 cm, quantos metros ele percorre até chegar à escola? 

2,65m

615m

10

10

1 000

500 m

1 500 m

3 000 m

321 000 m

79 000 m

1 000
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Pedro vai à escola de bicicleta. São 8 km de distância. Após ter percorrido 
2 550 m, o pneu furou. Resolva em seu caderno.

a) Quantos metros ainda faltam para Pedro chegar à escola?

b) Isso corresponde a quantos quilômetros?

c) A bicicletaria fica exatamente no meio do caminho, entre a casa dele e a 
escola. Quantos metros Pedro percorreu a pé, para chegar à bicicletaria?

d) Quantos quilômetros Pedro andou a pé?  

Observe o mapa de Indaiatuba e localize o Casarão Cultural Pau Preto (1) e a 
Rodoviária (2).

 

5

6

8000 -  2 550 = 5 450 m

5, 45km

4 000 - 2550 = 1 450 m

1,45 km
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a) Supondo que cada quadra tenha 100 metros, quantos metros Fernando 
precisa caminhar, do Casarão Cultural Pau Preto até a Rodoviária, seguindo 
pela Rua Pedro Gonçalves e a Rua Vinte e Quatro de Maio?

b) Quantos quilômetros ele terá que andar?  

c) Ele poderá fazer um trajeto mais curto? Qual?   

d) Daniele mora na Rua 7 de Setembro esquina com a 9 de Julho. 

Qual é a distância, em metros, até a Rodoviária?  

E em quilômetros?  

e) Qual é a distância da casa de Daniele até o Casarão Cultural Pau Preto? 

Márcia quer fazer uma roupa nova para a Festa das Nações, que vai acontecer 
na cidade. Ela comprou 0,95 cm de renda para enfeitar uma blusa. 

a) Essa medida da renda é maior ou menor que um metro? 

b) Qual a diferença entre essa medida e um metro?

Sistema métrico decimal

Quilômetro Hectômetro Decâmetro  Metro Decímetro Centímetro Milímetro

0 9 5

Observe que Márcia não completou um metro da renda que comprou.

7

As unidades de medida menores que o metro são: o decímetro — dm 
(0,1 m), o centímetro — cm  (0,01 m) e o milímetro — mm (0,001 m)  

As medidas menores que o metro você pode observar facilmente na fita métrica 
ou na régua.

1 700 m.

1,7 km.

Sim. Rua Pedro Gonçalves  e Padre Bento 
Pacheco.

1 000m ou 900m, dependendo do caminho 
escolhido.

1 km ou 0,9 km, dependendo do trajeto escolhido.

700 m.

Menor.

0,05 metro.
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Usando o quadro, você poderá transformar quilômetros em metros e metros 
em decímetros, centímetros ou em qualquer outra unidade de medida, 
múltipla do metro.

c) Treinando seus conhecimentos, calcule em seu caderno e responda abaixo.

3,5 km =                    m

1 357 m =                    km

45 m =                        cm

245 cm =                    m

d) Para enfeitar uma caixa de presente, Márcia comprou 0,80 m de fita branca, 
1,20 m de fita azul e 1,70 m de fita amarela. Calcule em seu caderno.

Quantos metros de fita Márcia comprou?  

Quantos centímetros?  

e) Em uma competição de salto em distância, nos jogos municipais, os 
resultados foram os seguintes:

Atleta Distância em metros

Joaquim 4,27

Bruno 4,76

Vanderlei 4,36

Edson 4,72

3 500

1,357

4 500

2,45

3,70 m.

370 cm.
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Quem venceu a competição?  

Quem saltou a menor distância?  

Quais os atletas que saltaram mais de 4 metros e meio?  

Escreva em centímetros a distância que cada um saltou.

Você sabia que o mico-leão-dourado e a jaguatirica são animais da fauna 
brasileira que estão em perigo de extinção.

Considere a massa média do mico-leão-dourado 500g e a da jaguatirica, 12kg. 
Responda: Quantos micos-leões-dourados seriam necessários para formar a massa 
de uma jaguatirica?

Marisa foi ao supermercado e comprou 500 g de café, 250 g de margarina, 300 
g de pão, uma lata de ervilha de 200 g, um pacote de biscoito de 250 g e um 
achocolatado de 350 g. Calcule em seu caderno.

a) Quantos quilos pesou a sacola de compras de Marisa?

b) Quantos gramas faltaram para completar mais um quilo?

c) 250 g de margarina corresponde a que fração do quilo?

d) Que produto Marisa comprou, que equivale à
 

1
2  

do quilo?

8

9

Bruno

Joaquim

Bruno e  Edson.

Joaquim, 427 cm, Bruno, 476 cm, Vanderlei, 436 cm e Edson, 472 cm.

24.

1,850 kg.

150 g.

Café.

1
4 .
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e) A lata de ervilha pesa 200 g. Esse peso corresponde a que fração do quilo? 

Marisa também passou na farmácia e comprou um analgésico. Ela tinha duas 
opções: comprar o remédio em comprimidos ou em gotas. Leia as informações 
retiradas de uma caixa de comprimidos e observe a 
medida indicada.

Embalagens com 10 e 20 comprimidos. 

Comprimidos de 500 mg.                  

A abreviatura mg indica o miligrama, que é a 
milésima parte do grama.

1 grama = 1 000 miligramas

A unidade miligrama é muito utilizada em 
laboratórios, na indústria farmacêutica e nas 
prescrições médicas. 

Como resolver as situações a seguir?

a) Lúcia precisava tomar 150 mg por dia de um 
medicamento. Ela só encontrou comprimidos de 50 mg. O que ela poderá 
fazer?

b) Luis precisa tomar, diariamente, 1 comprimido de 250 mg e só encontrou a 
medicação em comprimidos de 500 mg. Como poderá resolver o problema? 

c) André precisa tomar um antibiótico. A bula recomenda a dosagem máxima 
diária de 2 g. Essa dose deve ser fracionada em 4 vezes. De quantos 
miligramas deverá ser a dosagem de cada cápsula?

10

1
5

Tomar  3 comprimidos por dia.

Tomando 
1
2  comprimido ao dia.

0,5 g.



86

d) Luciana comprou um creme para o rosto. Quantos mg contém o pote de 
creme?  

 __________  mg.

O medicamento que Marisa comprou também pode ser adquirido em forma de 
gotas. Leia as informações retiradas da caixa e destaque as medidas indicadas.

 

O mililitro é a milésima parte do litro.

Em 1 litro há 1 000 mililitros.

1 mililitro equivale a 
 

1
1 000 

 do litro ou 0,001 litro.

a) Cristina comprou refrigerante e preparou suco para a festa de seu 
aniversário. 

Quantas jarras de meio litro ela conseguiu encher com 1 000 ml de suco?

Quantos mililitros há em meio litro?  

Como podemos escrever meio litro em números decimais?  

b) João bebeu 2 copos de 0,500 l de refrigerante. Daniel bebeu 4 copos de 
250 ml. Quem tomou mais refrigerante? 

11

Solução oral (gotas) 
Frascos com 

20 ml ou 
100 ml, acompanhados de medida graduada (2,5 ml - 5 ml - 7,5 ml e 10 ml).

35 000

2 jarras.

500 ml.

0,5 l.

Nenhum dos dois, pois beberam a mesma quantidade.
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Um copo de 0,500 l representa que fração do litro?  

Um copo de 250 ml corresponde a que fração do litro?  

c) Cristina usou duas garrafas de meio litro de suco e dois litros de água para 
preparar suco de uva.

Quantos litros de suco ela preparou?  

Quantos copos de 200 ml é possível encher com essa quantia?  

 Foram consumidos 2,6 litros de suco. Quantos mililitros sobraram?

d) Agora que você já resolveu os desafios, observe no quadro a seguir as 
possibilidades de escrever as medidas de comprimento, massa e capacidade 
na forma decimal e na forma fracionária. 

MILHAR CENTENA DEZENA UNIDADE DÉCIMO CENTÉSIMO MILÉSIMO

1 000
unidades

100
unidades

10
unidades

1 0,1
unidades

1
10

0,01
unidades

0,1m
1

100

0,001
unidades

1
1 000

quilômetro
(km) 

 
1 000 m

hectômetro
(hm)

 
100 m 

decâmetro
(dam)

 
10 m

1 metro 
(m)

decímetro
(dm)
0,1 m

1
10

centímetro
(cm)

0,01 m
1

100

milímetro
(mm)

  0,001 m
1

1 000

quilolitro
(kl)

 
1 000 l

hectolitro
(hl)

 
100 l

decalitro
(dal)

 
10 l

1 litro 
(l)

decilitro
(dl)

  0,1 l
1
10

centilitro
(cl)

0,01 l

1
100

mililitro
(ml)

  0,001 l
1

1 000

quilograma
(kg)

 
1 000 g

hectograma
(hg)

 
100 g

decagrama
(dag)

 
10 g

1 grama 
(g)

decigrama
(dg)
0,1 g

1
10

centigrama
(cg)

0,01 g
1

100

miligrama
(mg)

  0,001 g
1

1 000

3 l.

15 copos.

3000 - 2600 = 400 ml.

1
2  litro

1
4

 de litro.



88

Com a vinda dos imigrantes japoneses para Indaiatuba, começou o cultivo do 
tomate na região.

Observe, nas malhas quadriculadas, os terrenos que o Sr. Toshio e o Sr. Miura 
compraram para plantar tomates. Quem comprou o terreno maior? Quem 
plantará mais tomates?  

Para resolver essa questão, precisamos calcular a medida da superfície dos 
terrenos.

Cada quadrado da malha corresponde a um quadrado de papel que você 
confeccionou.   

Terreno do Sr. Toshio

a) Quantos m2 têm o terreno do Sr. Toshio?  

12

A medida de uma superfície chama-se área.

A unidade-padrão para medir superfície é o metro quadrado = m2

Para medir em metros quadrados, precisamos verificar quantas vezes um quadrado 
de 1 m de lado cabe sobre a superfície a ser medida. Desse modo, encontramos a 
área da superfície.

Para isso, confeccione, em papel, um quadrado com 1 m de lado.

12 x 12 = 144 m2.
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Terreno do Sr. Miura

b) Quantos m2 têm o terreno do Sr. Miura?  

c) Quem comprou o terreno maior?  

d) Qual é a diferença entre a medida dos terrenos?  

O Sr. Miura construiu uma casa nova.13

99 m2.

Toshio.

45 m2.
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Antes de colocar o telhado, na casa do Sr. Miura era possível visualizar, de 
cima, a planta baixa.

a) Considerando que cada quadrado equivale a 1 m2, qual é a área dessa casa?

b) Quantos metros (m2) de carpete é preciso comprar para o quarto?

c) Quantos metros (m2) de lajota é preciso para o chão da cozinha?

d) E do banheiro?

e) Quantos metros de rodapé serão necessários para a sala, copa e corredor, 
se as portas medem 80 cm?

Juca cobra R$ 12,00 para pintar o m2 de parede. Quanto ganhará para pintar 
uma parede com 8 m2?

14

QUARTO

BWC

COZINHA

CORREDOR

SALA COPA

81 m2.

20 m2.

15 m2.

6 m2.

30 - 3,2 = 26, 8 m.

Ganhará R$ 96,00.
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a) Juca comprou uma lata de tinta de 35 l. 
Ele consegue pintar 2 m2 com 1 l de tinta. 
Quantos m2 conseguirá pintar com a lata 
inteira? 

b) Rafael é cortador de grama. Ele cobra 
R$ 7,00 para cortar o m2 de grama. Quanto 
ganhará para cortar a grama de um jardim 
de 10 m2?  ____________________________

Carmem trabalha numa loja de calçados. 
As caixas de sapatos são empilhadas assim: 
3 caixas no comprimento, 2 na largura, e 3 
camadas de altura. Quantas caixas ficam em cada pilha?

Podemos calcular o total de caixas assim:  
Base: 3 caixas no comprimento x 2 caixas na largura

3 x 2 = 6 caixas.
3 camadas: 3 x 6 caixas = 18 caixas.

O total é de 18 caixas. 

3 x 2 x 3 = 18

                                                        6 x 3             

                                                          18   

O espaço ocupado por essa pilha é de 18 caixas.

15

70 m2.

R$ 70,00.
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a) Represente outra pilha de caixas de sapatos utilizando cubinhos, para isso 
trabalhe com o material dourado.

4 caixas de comprimento, 5 caixas de largura e 3 caixas na altura. Desenhe 
como ficou.

Para calcular o volume que um objeto ocupa no espaço, também existe uma 
medida-padrão. Nesse caso, é o metro cúbico = 1 m3.

O metro cúbico é um cubo com 1 m de aresta, mas também usamos o cubo 
com 1 dm de aresta = 1 dm3.

Observe as imagens.         

a) O Sr. Miúra comprou uma caixa-d’água para sua casa nova. 

Observe as medidas da caixa e represente-a com os cubinhos.

Qual é o volume da caixa-d’água em dm3?

16

1 m

Metro cúbico
(1 m3)

1 dm

Decímetro cúbico
(1 dm3)

4 x 5 x 3 = 60

8 x 9 x 7 = 504 dm3



93

Marque a alternativa correta.

Daniel participa de campeonatos de ciclismo. Num desses campeonatos, 
percorreu 25 000 m. Isso significa que Daniel percorreu:

A (    ) 25 cm.

B (    ) 25 km.

C (    ) 25 m.

D (    ) 25 m2.

O jardineiro Samuel cobra o corte da grama de acordo com o tamanho da 
área. Para medir a área de uma superfície, ele usa como unidade de medida o:

A (    ) quilômetro.

B (    ) metro.

C (    ) metro quadrado.

D (    ) perímetro.

Pense e 
Responda

X

X



94

[S
.I

.]
/w

w
w

.s
2.

co
m

.b
r

Tr
ey

 R
at

cl
iff

/F
lic

kr

U
n

id
ad

e
 3

94



95

É possível viver em um espaço que não
tem formas?

Como seria esse espaço?

Teria como representá-lo?

Vivo e convivo

espaço
Roda de
Conversa

com as formas
em qualquer
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Observando o céu, a terra, o mar 
ou qualquer lugar, lá estão elas... 
surpreendendo, encantando, nas 
criações da natureza e... na ousadia 
do homem!

Hora do
desafio

Nas imagens da abertura desta unidade, você pode observar um ambiente 
transformado pelo homem e um ambiente que representa a natureza.

a) Represente, por meio de desenhos, ambientes utilizando formas geométricas. 

Ambiente transformado Ambiente da natureza

b) Identifique e nomeie as formas geométricas nas imagens que você desenhou.

Ambiente transformado Nos ambientes da natureza representados por 
meio de desenhos

1

Resposta pessoal



97

Observe as imagens da natureza.2
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Montanha de Chocolate, nas Filipinas

tronco da árvore - cilindro

Sol - esfera

Montanha - cone
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a) Desenhe os sólidos geométricos que você identificou na natureza 
representada nas imagens da página anterior.

b) As formas que você identificou na natureza parecem poliedros ou corpos 
redondos?

c) Quais as semelhanças entre esses sólidos?

d) Quais as diferenças entre esses sólidos? 

Corpos redondos.

Assemelham-se a corpos redondos, pois possuem superfícies curvas.

Todos eles apresentam aspecto redondo, quando se olha suas bases ou o aspecto geral.

A diferença é a quantidade de bases: Cilindro- 2 bases, Cone-1 base, Esfera- nenhuma base
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Os sólidos geométricos que têm as suas superfícies formadas por 
regiões planas poligonais são os poliedros. Recorte os poliedros do 
encarte e classifique-os.

A - PRISMAS B - PIRÂMIDES

a) Quais as semelhanças entre os prismas que você colou na coluna A?

b) Quais as diferenças entre esses prismas?

c) Quais as semelhanças entre as pirâmides?

3 Material de 
Encarte

4

Ambos possuem 2 bases opostas idênticas, que se ligam às demais faces por pontos distintos, os vértices.

Prisma de bases pentagonais Pirâmide de base quadrada

Prisma de bases quadradas Pirâmide de base pentagonal

As diferenças são as formas poligonais das faces e das bases.

A semelhança está na forma poligonal triangular das faces, que são diferentes da base, que se opõe 

ao vértice superior, o ponto de encontro de todas essas faces.
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d) Quais as diferenças entre as pirâmides?

e) Assinale os prismas que você identifica nestas construções.
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Museu de Arte Latino-Americana

A diferença está na base e no número de faces.

Magenta:

Professor, por serem formas irregulares, 
não há prismas verdadeiros nas 
construções mostradas. Procure mostrar 
aos alunos as formas aproximadas, como 
os prismas de bases quadradas nas torres 
da primeira foto, e de bases retangulares 
ou trapezoides da foto do museu.
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Analise as formas e complete, conforme suas características. 

Número de faces:                                

Número de arestas:                             

Número de vértices:                            

Número de faces:                                

Número de arestas:                             

Número de vértices:                            

Número de faces:                                

Número de arestas:                             

Número de vértices:                            

Número de faces:                                

Número de arestas:                             

Número de vértices:                            

Número de faces:                                

Número de arestas:                             

Número de vértices:                            

4

6

5

8

5

6

12

8

18

9

12

8

5

12

6

8



102

Número de faces:                                

Número de arestas:                             

Número de vértices:                            

Descobrindo novas formas! 

a) Traga para a sala de aula uma bola de isopor, um cilindro de papelão e um 
cone. Forme equipe com alguns colegas e, com a ajuda do professor, façam 
os cortes nos objetos, seguindo os exemplos. 

5

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

7

12

7

polígono, retângulo

polígono, triângulo círculo

círculo

oval

círculo
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b) Ao fazer o corte na esfera, você obteve uma calota esférica. Qual é a base 
da calota esférica?  

c) Onde deve ser cortada a esfera, para se obter a calota de maior base possível? 

d) Contorne, numa folha de papel, os objetos no ponto onde foram realizados 
os cortes e classifique as formas encontradas. Agora, represente-as no 
espaço abaixo.

Círculos e ovais Polígonos

e) Quais as diferenças que você observa entre círculos e polígonos? 

 

As faces dos poliedros e os cortes feitos nos corpos redondos permitem observar 
figuras planas.

A palavra polígono, de origem grega, significa poli = muitos e gono = ângulos.

É um círculo.

No meio.

Os polígonos apresentam vários ângulos e linhas retas, e as figuras circulares e ovais não possuem ângulos e as 

linhas são curvas

Figuras 2, 4, 5 e 6 Figuras 1 e 3 
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Você sabia que podemos compor figuras poligonais utilizando triângulos?  
 
Quantos triângulos existem nessas figuras? 

a) Recorte os triângulos do encarte e crie um hexágono, um 
pentágono e outras figuras poligonais. Aposte com os colegas 
para ver quem será o mais criativo. 

Sonia, Tânia, Marcos e Otávio desenharam na malha quadriculada 
a forma da sala da casa onde moram. Cada quadrinho equivale a 
1 m2.

a) Qual é o perímetro e a área de cada sala?

1cm2 1cm2

1cm2

perímetro =                                       perímetro =                        

área =                                                área =                                

6

7

Material de 
Encarte

5

16 16 23

22

28

20

18
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perímetro =                                       perímetro =                        

área =                                                área =                                

b) Qual a sala com o perímetro maior?  

c) Qual a sala com a área maior?  

d) Qual a sala com a área menor?   

Observe os polígonos que a turma de Tânia desenhou.

a) Encontre o eixo de simetria nesses polígonos.

b) Você encontrou o eixo de simetria em todos os polígonos?  

c) Por quê?

8

20

21 18

20

sala amarela

sala amarela

As salas ocre e violeta (18 metros quadrados).

sim

não

Não.

sim

sim

sim

sim

Porque, ao dividirmos a última figura ao meio, não obtivemos duas partes idênticas.

Em geometria, o eixo de simetria é uma linha que divide uma figura em duas partes simétricas, isto é, como se fossem o 
objeto e a sua imagem num espelho.
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Marque a alternativa correta.

Camila quer montar diferentes polígonos para enfeitar seu quarto. Ela 
pode compor qualquer polígono, utilizando: 

A (    ) figuras perpendiculares.

B (    ) figuras quadradas.

C (    ) figuras redondas.

D (    ) figuras ovais.

Se Camila utilizou polígonos, ela compôs figuras com:

A (    ) muitos círculos.

B (    ) muitos cubos.

C (    ) muitos ângulos.

D (    ) muitas curvas.

Pense e 
Responda

X

X
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A marcha do café 

Chama-se marcha do café o fenômeno da expansão territorial 
contínua da cafeicultura do estado de São Paulo. Ela teve início no Vale 
do Paraíba, por volta de 1830, período em que a cafeicultura estava 
mais ligada ao porto e aos negócios da corte do Rio de Janeiro. Depois 
passou pela região central do estado (em 1870), em direção ao oeste, 
alcançando também, na virada do século, o norte do Paraná (região 
economicamente ligada a São Paulo).

Assim, em quase um século o estado de São Paulo tornou-se um 
grande cafezal. Valia a pena plantar, colher e comercializar café, 
fazendas se expandiram ou se fundiram; buscaram-se terras virgens; o 
dinheiro corria solto e com ele vieram o luxo das casas, das roupas, da 
mobília e o poder político dos cafeicultores.

A busca de novas terras para o café pode ser analisada sob vários 
pontos de vista.

Do ponto de vista ecológico, a ocupação de novas terras foi 
desastrosa, pois implicou a derrubada da Mata Atlântica, com queimadas 
na preparação da terra para o plantio.

PORTINARI, Candido. Café, 1935. Óleo sobre tela, 130 x 195 cm. Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro.
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Tais práticas provocaram mudanças no ecossistema, causando um 
grande número de doenças que podem ser associadas à cafeicultura, 
por exemplo, a úlcera de Bauru, o tracoma, a doença de Chagas.

A marcha para oeste definiu uma cafeicultura mais paulista que 
a do Vale do Paraíba: o capital e os cafeicultores eram paulistas, e 
os centros econômicos e políticos do café passaram a ser as cidades 
de Campinas, São Paulo e Santos (que se tornou o principal porto 
exportador, superando o do Rio de Janeiro).

Do ponto de vista político e social, a marcha do café deve ser 
vista como um problema de posse da terra. As fazendas de café 
expulsaram o índio e o pessoal da roça sem títulos e propriedades. 
Esses títulos foram adquiridos pelos fazendeiros e mantidos por 
meio da herança e de casamentos. Assim, com grande poder político 
e econômico, consolidou-se um grupo social que, num primeiro 
momento, foi a aristocracia do café, ligada à monarquia. Depois da 
Proclamação da República, formou-se uma oligarquia composta por 
fazendeiros de café paulistas. Já no século XX, depois da Segunda 
Guerra Mundial, o cafeicultor se tornou o business-man (homem de 
negócios), cada vez menos preso à terra. 

Em sua marcha constante, o café atravessou períodos muito 
distintos na História do Brasil: o Império (1822-1889) e a República 
(de 1889 até os dias atuais). Em cada um deles, caracterizou-se o uso 
de um tipo de mão de obra. A princípio usou-se o escravo negro. De 
meados do século XIX até 1888, com a Abolição da Escravatura, foi 
introduzido o trabalho livre do imigrante europeu, principalmente o 
italiano, quer no regime de parceria, quer no regime de colonato.

O distanciamento dos cafezais, cultivados cada vez mais para 
o interior, significou progresso visível no aumento da produção e da 
abertura, por todo o estado, de estradas de ferro que chegavam até 
os portos, atravessando São Paulo, a capital, que passou a crescer e 
enriquecer depressa.

Esse progresso, no entanto, não deve ser compreendido apenas 
como constante sucesso. A história do café também foi marcada 
por fracassos: ruína de proprietários; abandono de terras devido 
ao esgotamento do solo, às geadas e às pragas nos cafeeiros; crises 
provocadas pela queda dos preços do café no mercado internacional 
(geralmente ocasionada pela superprodução); crises político- 
-econômicas mundiais, como, por exemplo, durante as guerras 
mundiais (a primeira, de 1914 a 1918, e a segunda, de 1939 a 1945); e 
a quebra da Bolsa de Nova Iorque (1929).

TOLEDO, Vera Vilhena de. A marcha do café. In: ______. Sua Majestade o café. São 
Paulo: Moderna, 1992. p. 23-25.

S.
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Leia Mais

Felpo Filva
Autor: Eva Furnari
Ilustrador: Eva Furnari
Editora: Moderna     
Esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 
recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlô. Ele ficou 
muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. 
O livro conta essa história de maneira divertida, usando os mais variados tipos 
de texto, como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, 
permitindo, assim que o leitor entre em contato com as diversas funções da 
escrita.

Disponível em: <http://www.relativa.com.br/Indice.asp?CodigoLivro=65523&Tipo=4>. Acesso 
em: 4 jul. 2012.

Romeu e Julieta
Autor: Ruth Rocha
Ilustrador: Claudio Martins
Editora: Àtica
Um reino colorido e cheio de flores, onde as coisas são separadas pelas cores. 
Tudo muito lindo para cheirar e ver, mas quem mora ali nem pode conhecer! 
Será que a cor das asas de Romeu e Julieta vai mesmo separar essas crianças-
borboletas? Será que o final infeliz do romance de Romeu e Julieta vai se 
repetir?

Disponível em: <http://www.travessa.com.br/ROMEU_E_JULIETA/artigo/57e0dbc3-3c95-44b6-
8d12-a58fb8233d89>. Acesso em: 4 jul. 2012.
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Mil Pássaros - Sete Histórias de Ruth Rocha
Artista: Palavra Cantada
Gravadora: Mcd 
Categoria: Música Infantil 
A consagrada autora infantil narra as aventuras de suas personagens - a 
formiga encrenqueira, a cigarra boa-vida e o camaleão que sempre muda 
de opinião, entre outros. Entremeadas por canções de Sandra 
Peres e Paulo Tatit, as sete histórias deste audiolivro 
são contadas em linguagem simples e poética, com 
efeitos sonoros e a participação de outros narradores.

Disponível em: <http://www.olivreiro.com.br/livros/2431648-mil-
passaros-sete-historias-de-ruth-rocha>. Acesso em 4 jul. 2012.

Romeu e Julieta
Autor: William Shakespeare
Adaptação: Mary Lamb e Leo Cunha
Tradução: Márcio  Godinho de Ollveira
Ilustrador: Marine d’Antibes
Editora: Dimensão
Em um baile de máscaras, Romeu conhece Julieta e eles se apaixonam 
perdidamente, porém logo descobrem que suas famílias são rivais e jamais 
permitirão o romance. Então decidem casar-se secretamente, com ajuda do 
frei Lourenço. Infelizmente, o destino não conspirou a favor do jovem casal 
e uma série de mal-entendidos causou uma tragédia sem precedentes. O que 
teria acontecido?
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Você sabia que metade dos 
animais do mundo vive nas florestas 
tropicais? E que o guepardo é um 
dos bichos mais velozes do planeta? 
Essas e outras curiosidades você pode 
aprender visitando a página do canal da 
natureza: <http://www.iguinho.com.
br/canalnatureza/index.html>. 

N
a
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Internautas tremeis! Descubram 
uma página  cheia de jogos, 
experimentos, animações e muita 
informação  para sacudir o seu 
computador. O endereço é:
<http://chc.cienciahoje.uol.
com.br/revista-aberta/>. 
Conecte-se sem medo! 
(CHC Ano 24/ Nº 229/2011)

Quem gosta de misturar aprendizagem com 
diversão, não pode deixar de visitar essa 
página na internet!  Nela você encontrará 
jogos, conteúdos de Geografia e Ecologia, 
porém em forma de brincadeira. O endereço 
é:
<http://www.redescola.com.br/kids>
Não perca essa dica!
(CHC Ano 21/ Nº 189/2008)

Existem cerca de 230 povos indígenas 
no Brasil e a diversidade de culturas 
e línguas é muito grande. A página na 
internet do Projeto Povos Indígenas do 
Brasil explica tudo sobre os índios com 
muita diversão.
Amplie seus conhecimentos clicando 
em: <http://pibmirim.socioambiental.
org/jogos>.
Atualize-se!
(CHC Ano22/ Nº204/2009)
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Nos primórdios da entrega 
das cartas, quem pagava a postagem 

era o destinatário e isso só se alterou 
com a criação dos selos quando se passou 

a, previamente, o remetente colocar na 
sobrecarta (envelope) a quantidade de selos 

correspondente ao porte (valor da tarifa de serviço), 
garantindo assim a entrega da carta ou a sua restituição 

no caso de não ser encontrado o destinatário.
Atualmente a carta vem sendo substituída pelo e-mail, 

que é a forma de correio eletrônico mais difundida no mundo, 
mas ainda há pessoas que pelo simples prazer de trocar 

correspondências físicas preferem utilizar o método da 
carta.

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Carta, 03/05/2012, 10:40 >. Acesso em: 30 

maio 2012. (Adaptado).

Mas afinal, o que é
uma carta? 

Carta
 

é um objeto de corre
spondência, com ou sem 

envoltório, so
b a forma de comunicação escrita

, 

de natureza administr
ativa, so

cial, c
omercial, 

ou qualquer outra, que contenha informação 

de interesse
 específico do destin

atário.

A carta
 é o elemento posta

l m
ais 

importa
nte, é um meio de comunicação 

visual, c
onstit

uída por algu
mas fo

lhas de 

papel fe
chadas em um envelope, que 

é selado e enviado ao destin
atário da 

mensagem por m
eio do serviço dos 

Corre
ios. 

A carta
 é um papel em que você 

escreve sobre qualquer assu
nto 

para uma pesso
a ou não e é usada 

por m
uitas pesso

as do planeta é 

uma forma sim
ples de escrever 

para algu
ém.
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O carteiro ou tropeiro foi o primeiro entregador de correspondências que o Brasil teve, 
estafeta, carregador de mala postal e inspetor de serviço postal. Antigos nomes que, com suas 
peculiaridades, marcaram diferentes épocas da história postal brasileira.

Existem várias maneiras de se corresponder com alguém à distância. Telefone, fax e 
e-mail são algumas delas, mas o correio tradicional é ainda uma das mais usadas e também mais 
importantes.

Antes dele — rufar de tambores, sinal de fumaça ou pombo-correio. Frente à necessidade 
de se comunicar, dava-se um jeito. No ano de 3.000 a.C., mensageiros velozes corriam quilômetros 
para dar recados a governantes. Ao chegar, recitavam o texto da carta. Haja memória e pernas. 
Não é à toa que a palavra correio deriva do verbo correr (pessoas que levavam as notícias 
correndo).

Vejamos alguns exemplos rudimentares, porém eficientes na época em que foram criados os 
serviços postais.

O primeiro imperador romano, Otávio Augusto, por volta do ano 10 a.C. decidiu construir 
estradas para os mensageiros levarem e trazerem as mensagens já que o império era muito grande.

Já os incas, povos indígenas que habitaram a América do Sul no século XVI, faziam suas 
correspondências viajar por uma estrada de pedra, entre Colômbia e Chile, com cerca de 8 mil 
quilômetros de extensão. A cada 5 quilômetros, um homem esperava o outro que estava por vir, 
interceptava a mensagem e seguia adiante até encontrar o próximo. O revezamento assim se 
sucedia até chegar o local de destino, sem cansar os mensageiros.

E o comerciante italiano Marco Polo visitou a China no ano de 1270 e observou que existiam 
10 mil postos de correio espalhados pelo território. Os mensageiros chineses entregavam seus 
objetos postais a cavalo, assim como os persas.

A primeira correspondência oficial brasileira, enviada daqui para o rei de Portugal em 
1500, saiu das mãos do navegante Pero Vaz de Caminha, contando as maravilhas do país recém-
descoberto.

A carta de Caminha é considerada o primeiro documento oficial do nosso país. Atualmente 
está guardada na Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal.

Da carta de Caminha até a criação do primeiro correio brasileiro passaram-se 173 anos. 
Em 1673, era criado o «Correio-mor das cartas do mar», que não resolveu o problema de ligação 
postal entre Brasil e Portugal já existente e preocupante. Os dois países não mantinham um serviço 
organizado e eficiente, tendo que recorrer às nações vizinhas.

Os problemas só seriam solucionados com a criação dos Correios Marítimos em 1798, que 
estabeleceu uma ligação postal marítima regular entre Rio de Janeiro e Lisboa. A primeira agência 
postal é criada no mesmo ano na cidade de Campos, no Rio, e o serviço de caixas postais passa a 
ser instituído em 1801.

Em 1844, é criado o serviço de entrega de correspondências a domicílio e 83 anos depois, 
em 1927, inicia-se o transporte de correspondência via aérea entre América do Sul e Europa.

Três anos mais tarde, o então presidente da república, Getúlio Vargas, instituiu o 
Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), que originaria a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), criada em 1969, responsável pela prestação de serviços postais para todo Brasil.

Disponível em: <www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/janeiro/25-dia-do-carteiro>. Acesso em: 
30 maio 2012.(Adaptado).

Mas como chegam e chegavam
as cartas aos seus destinos?
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Correios, o início:
A Carta de Pero Vaz de Caminha [S

.I
.]
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Escrita em 1500, para descrever a descoberta dos portugueses de novas 
terras, a Carta de Pero Vaz de Caminha, datada em Porto Seguro no dia 1 de 
maio daquele mesmo ano e levada à Lisboa por Gaspar de Lemos, comandante 
da frota de mantimentos, representa a Certidão de Nascimento do país e o 
início simbólico do serviço postal brasileiro. Foi destinada ao rei de Portugal, 
D. Manoel I, conta a descoberta oficial da Terra de Vera Cruz e relata de forma 
entusiamada detalhes da viagem e da chegada, sendo o primeiro documento 
escrito da história do Brasil. Por questões políticas de Portugal, que não queria 
que os espanhóis soubessem, a carta manteve-se inédita por mais de 2 séculos 
no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sendo descoberta em 1773 por José de 
Seabra da Silva e noticiada pelo historiador espanhol Juan Bautista Muñoz. Foi 
publicada no Brasil pelo padre Manoel Aires de Casal, em 1817 e seus detalhes 
revelam o excessivo entusiasmo frente às novas descobertas do Novo Mundo. 

Linguisticamente, a carta apresenta um português muito diferente 
do nosso português atual, resultando em algumas dúvidas de tradução, o 
que não impede de conseguirmos traduzi-la no contexto geral. Seu texto é 
objetivo, relatando não só detalhes ricos de lugares e pessoas, mas também a 
impressão pessoal do autor. Caminha chega a fazer trocadilhos e brincadeiras 
com as novas terras e também com as índias, comparando-as com as 
mulheres portuguesas. Sua característica humana é marcada por passagens 
corriqueiras da vida dos índios, seus costumes e lugares, além disso torna-se 
um importante documento de legitimidade da nova descoberta.  A carta serviu 
como testemunho desse novo achado e hoje representa incontestavelmente 
um documento de extrema importância para a História. De qualquer forma, o 
fato é que a chegada dos portugueses moldaram de forma definitiva a imagem 
do país que viria a ser chamado de Brasil. Com a chegada dos nossos patrícios, 
o país entrou definitivamente no contexto global, e nossa cultura foi a partir 
dali modificada, resultando em tudo o que somos atualmente tanto política, 
religiosa e socialmente, levando-se em conta, obviamente, a influência de 
outros povos que vieram para cá. 

Curiosamente, o primeiro relato de nepotismo que se tem notícia no 
país encontra-se na carta. Pero Vaz pede a D. Manoel I um emprego para um 
sobrinho, do qual descreve um rapaz competente e cumpridor de deveres. Hoje 
a carta encontra-se em Portugal, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em 
Lisboa.

Disponível em: <http://srcarteiro.blogspot.com.br/>. Acesso em: 30 maio 2012.(Adaptado).
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Cachoeira Santa, 28 de Junho de 2012.

A/C: do Departamento de Atendimento ao Consumidor da Empresa de 

Alimentos Muibom

Prezado(a) Senhor(a)

No último feriado, fui para a cidade de Sambaqui. Lá comprei dois 

tabletes de chocolate Coma Mais Um (produto que leva a marca Muibom),  no 

supermercado Visconde. Para minha surpresa e insatisfação, ao chegar em 

casa e abrir um deles, vi que estava esbranquiçado, quase podre. Fiquei mais 

indignada ainda, quando abri a segunda embalagem e constatei que, este 

chocolate, também estava estragado. Em primeiro lugar conferi e vi que o 

prazo de validade do produto não estava vencido, em segundo lugar, entrei em 

contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, por contato telefônico 

por meio do protocolo 198. 657. Falei com o atendente Paulo Assis, formulei a 

queixa e informei como esperava que o problema fosse resolvido. 

Combinamos um prazo para um contato ou a solução do problema. Visto 

que, nenhuma das condições foi atendida no prazo combinado, encaminho a 

queixa por escrito e reitero que seja realizada a troca do produto, conforme 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Caso isso não aconteça, dentro 

de 15 dias, tomarei outras providências.

Fico aguardando contato dessa renomada empresa, na expectativa de 

breve solução, meu telefone é (22) 8888-8888.

Cecília Costa

Segue anexo fotocópia do comprovante da compra.
Pa
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William Shakespeare nasceu em 1564, na cidade de Stratford-Avon — Inglaterra. 
Desde o início de seus estudos mostrava interesse pela literatura e pela escrita. Aos 
18 anos casou-se. Teve três filhas.

Em  1591 foi morar em Londres, em busca de oportunidades na área cultural. 
Lá escreveu sua primeira peça — A comédia dos erros — concluída em 1594. Nesta 
época ele escreveu também cerca de 150 sonetos. 

O contexto histórico, naquele momento, favorecia o progresso cultural 
e artístico na Inglaterra. Shakespeare escreveu tragédias, dramas históricos e 
comédias que marcam até os dias de hoje o cenário teatral e frequentemente, a 
televisão, o cinema e a literatura.

Embora seus sonetos sejam até hoje considerados os mais lindos de todos 
os tempos, foi na dramaturgia que ganhou destaque. Os textos de Shakespeare 
são famosos, porque falam de temas próprios dos seres humanos: amor, 
relacionamentos afetivos, sentimentos, questões sociais, temas políticos e outros 
assuntos, relacionados à condição humana.

No ano de 1610, retornou para Stratford-Avon, onde escreveu sua última peça, 
A tempestade, concluída em 1613. Em 23 de abril de 1616 faleceu, de causa ainda 
não identificada  pelos historiadores.

Principais obras :
• Comédias:  ............. O mercador de Veneza, Sonho de uma noite de verão, 

A comédia dos erros, Os dois fidalgos de Verona, Muito 
barulho por coisa nenhuma, Noite de reis, Medida por 
medida, Conto do inverno, Cimbelino, A megera domada 
e A tempestade.

• Tragédias:  .............. Tito Andrônico, Romeu e Julieta, Julio César, Macbeth, 
Antônio e Cleópatra, Coriolano, Timon de Atenas, O rei 
Lear, Otelo e Hamlet.

• Dramas Históricos:  ... Henrique IV, Ricardo III, Henrique V, Henrique VIII.

Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/shakespeare/>. Acesso em: 4 jul. 2012.

Biografia e obras 
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William Shakespeare, dono dos sonetos mais 
lindos do mundo, de acordo com estudiosos, 
escreveu a peça Romeu e Julieta, baseada em 
escritos muito antigos que focavam o mesmo 
assunto.  

O enredo passa-se em Verona, Itália, por 
volta do ano 1500 e trata os amores de um 
casal de jovens (Romeu e Julieta), que apesar 
de serem provenientes de famílias rivais, se 
apaixonam um pelo outro. Nessa história as lutas de 
espada, o disfarce, os equívocos, a tragédia, o humor 
e a linguagem da paixão simbolizam, no seu conjunto, o 
amor verdadeiro. 

Duas poderosas famílias (os Montéquio e os Capuleto) 
são inimigas há muitos anos. O velho Capuleto, pai de 
Julieta, dá uma grande festa para a qual convida todos 
os amigos da família. Como é evidente, a família dos 
Montéquio não faz parte da lista dos convidados. 
Entretanto, como Romeu  Montéquio anda interessado 
em Rosaline, uma jovem que foi convidada para a festa, 
arranja um plano para poder vê-la durante a festa. 
Assim, Romeu entra disfarçado na casa dos inimigos da 
sua família. Lá dentro, a sua atenção vai para Julieta, e 
não para Rosaline. Apaixona-se de imediato e fica muito 
desiludido quando sabe que Julieta é uma Capuleto. Romeu 
também não passa despercebido a Julieta, e ela também 
não sabe que ele é um Montéquio. Mais tarde, depois de 
descobrir que o jovem por quem está apaixonada é o filho 
da família inimiga, Julieta vai para o balcão de sua varanda 
e conta às estrelas que tem um amor proibido. Romeu, 
escondido em uns arbustos, por baixo da varanda, ouve as 
confissões de Julieta e não resiste. Apresenta-se a Julieta e 
diz-lhe que também está apaixonado por ela. 

Com a ajuda de um amigo - frei Lawrence, Romeu e 
Julieta casam-se secretamente no dia seguinte. No dia do 
casamento, dois amigos de Romeu, Benvolio e Mercutio, 
passeiam pelas ruas de Verona e encontram-se com Tybalt, 
primo de Julieta. Tybalt, que ouvira dizer que Romeu tinha 
estado presente na casa de seus tios, anda à procura deste 
para se vingar e discute com os amigos de Romeu. Entretanto, 
Romeu aparece e faz perceber que não  quer se meter em 
brigas. Porém, os amigos não percebem a atitude de Romeu. 

Romeu e Julieta
uma das peças teatrais mais famosas 
de todos os tempos
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Mercutio resolve então defender a honra do amigo, e começa um duelo com 
Tybalt. Mercutio cai por terra, morto. Romeu vinga o seu amigo, matando 

Tybalt com um golpe de espada. Este golpe faz com que Romeu seja ainda 
mais odiado pelos Capuleto. O príncipe de Verona expulsa Romeu da 
cidade, que se vê forçado a deixar Julieta, que sofre imensamente com 
toda esta história. 

O pai de Julieta, que não sabia do seu casamento com Romeu, 
resolve casá-la com um jovem chamado Páris. Desesperada, 

Julieta pede ajuda a frei Lawrence, que a aconselha a 
concordar com o casamento. Diz-lhe que na manhã do 

casamento Julieta deverá beber uma poção que ele vai 
lhe preparar. A poção fará com que Julieta pareça 

morta e ela será levada para o jazigo da família 
dos Capuleto. Então o frei mandará Romeu ter 

com ela para salvá-la. 
Julieta faz tudo o que o frei ordenou 

e ela é deixada no jazigo, tal como 
estava previsto. O frei manda uma carta 
para Romeu explicando-lhe a encenação 
de Julieta, mas esta é extraviada e não 
lhe chega às mãos. Romeu, sem saber 
de nada, ouve a notícia da morte de 
Julieta. Desfeito de dor, ele compra 
um frasco de veneno e vai até o jazigo 
onde se encontra Julieta para morrer ao 
lado da sua amada. À porta do jazigo, 
encontra Páris e é forçado a lutar com 
ele, acaba por matá-lo, pois nada 
poderia detê-lo de se juntar a Julieta. 
Já dentro do jazigo, Romeu bebe o 
veneno e morre ao lado da sua amada. 

Momentos depois, Julieta acorda 
e vê a seu lado, o corpo morto de seu 
marido. O frei entra e conta a Julieta 
o que se passou. Inesperadamente, ela 
pega o punhal de Romeu e se mata, pois 
já não tem motivos para viver. 

A tragédia tem um grande impacto 
em ambas as famílias (os Montéquio e os 
Capuleto). As duas famílias, então, muito 
magoadas com a morte dos seus dois 
únicos descendentes, decidem nunca 
mais lutar e, assim, fazem as pazes. 

SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. 
Netsaber. Resumos.  Disponível em: <http://

www.netsaber.com.br/resumos/ver_
resumo_c_1177.html>. Acesso em: 3 jul. 2012. 

(Adaptado).
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DICKSEE, Frank Bernard. 1884. Romeu e 
Julieta.  Óleo sobre tela.  115,57 cm x 168,91 
cm. Southampton City Art Gallery, Southampton. 
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[...]
Assim, o poder do senhor de engenho, dentro do seu domínio, se estendia à 

sociedade inteira. Situado nessa posição dominadora, ele ganha uma autoridade 
que a própria nobreza jamais tivera no reino. Diante dele se curvavam, submissos, 
o clero e a administração reinol, integrados todos num sistema único que regia 
a ordem econômica, política, religiosa e moral. Nesse sentido, constituía uma 
oligarquia que operava com a cúpula patronal da estrutura de poder da sociedade 
colonial. Frente a ela, só a camada parasitária de armadores e comerciantes 
exportadores de açúcar e importadores de escravos — que era também quem 
financiava os senhores de engenho — guardava certa precedência. Mas não dava 
lugar a antagonismos, porque suas disputas eram menos relevantes que sua 
complementaridade. 

A congruência dessa estrutura global reforçava o poder e a disciplina do 
engenho, não deixando condição alguma para a rebeldia ou para se exprimirem 
reivindicações que lhe fossem opostas. No seu domínio, o senhor de engenho era 
o amo e o pai, de cuja vontade e benevolência dependiam todos, já que nenhuma 
autoridade política ou religiosa existia que não fosse influenciada por ele. Sua 
família, residente no engenho, cultora dos valores cristãos, configurava um padrão 
ideal de organização familiar, naturalmente inatingível por ninguém mais, mesmo 
porque sua estabilidade se assentava sobre o livre acasalamento com o mulherio 
local.

Ao lado da casa-grande, contrastando com seu conforto ostentatório, estava a 
senzala, constituída de choças onde os escravos viviam uma existência  
sub-humana, que só se tornava visível porque eles eram os escravos.  
Da casa-grande, com a figura do senhor, da sinhá, das sinhazinhas e suas mucamas, 
temos descrições das mais expressivas e nostálgicas de uma antropologia que 
sempre focalizou o engenho através dos olhos do dono. Dos brancos pobres e 
dos mestiços livres, engajados como empregados, mascates e técnicos, assim 
como o submundo dos escravos do eito não contamos, ainda, com reconstituições 
fidedignas e, menos ainda, com uma perspectiva adequada de interpretação.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras. 1995. p. 284-285.

Onde vive o 
senhor, onde 
o escravo

S.
I.

/c
om

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

120



Essa turma ninguém passa para trás                
Seus direitos
Você tem o direito de trocar qualquer 

coisa que comprar com defeito, por outra 
igual. Tudo tem garantia do Código de De-
fesa do Consumidor, uma lei que estabele-
ce normas de proteção ao consumidor.Você 
pode também pedir o dinheiro de volta, ou 
abatimento no preço. [...]

Quem tem direito a escolher o que quer 
é o consumidor: trocar, receber o dinheiro 
de volta ou pedir um abatimento.

Consumidor é toda pessoa que compra 
um produto ou manda fazer algum serviço.

Exija sempre a nota fiscal e guarde-a. 
Ela é a prova do lugar e da data em que 
você comprou o produto. Se tiver algum 
defeito, é o único jeito de provar que você 
comprou naquela loja.

Nas compras pela internet, você tem os 
mesmos direitos que teria se tivesse com-
prado na loja e, ainda, pode devolver o que 
comprou no prazo de sete dias, após a data 
da entrega, caso se arrependa da compra.

O mesmo vale para compras por telefo-
ne ou pelo correio.

Prazos para reclamar 
Assim que você perceber o problema, 

tem 30 dias para reclamar, quando é um 
produto de menor vida útil. Se o produto 
ou serviço for durável, o prazo é de 90 dias.

Como reclamar
A reclamação pode começar direto com 

o fornecedor do produto ou do serviço. 
Caso não resolva o problema mande uma 
carta pelo correio, com aviso de recebi-
mento (AR), contando o que aconteceu e o 
que você quer. A carta é uma prova de que 
fez a reclamação dentro do prazo.

Prazos para ser atendido
O fornecedor é quem fabricou ou ven-

deu o produto, ou quem fez o serviço. Ele 
tem 30 dias de prazo para consertar um 
defeito. Passado esse tempo, o consumidor 
tem o direito de exigir a troca, que o servi-
ço seja refeito ou  a devolução do dinheiro.

Se nada disso der certo, o consumidor 
pode procurar o Procon, órgão estadual 
que orienta os consumidores contra abu-
sos praticados pelos fornecedores de bens 
e serviços nas relações de consumo, que 
fará o trâmite da documentação necessá-

ria, para que seja feita a queixa judicial. 
Quem ainda não tem 18 anos, precisa 
ser representado por um responsável. 
O Procon de Indaiatuba está localizado  
na rua Almirante Barroso, 225, Bairro 

Cidade Nova. O horário de atendi-
mento à população é das 8:00 às 

17:00.

ESSA turma ninguém passa 
para trás. Textos elaborados 

em conjunto pelos repre-
sentantes do Criança Segura 

Safe Kids Brasil, Fundação 
Abrinq e Instituto Brasileiro 

de Defesa do Consumidor 
(Idec). Disponível em: 

<http://www.turminha.
mpf.gov.br/turminha/sei-

comprar/essa-turma.pdf>. 
Acesso em: 4 jul. 2012. 

(Adaptado).
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Todas as vezes que uma pessoa ou um grupo 
de pessoas se desloca de uma área para outra 
do planeta, diz-se que ocorreu uma migração 
populacional. Ela pode acontecer de duas formas: 
quanto aos indivíduos, pode ser forçada ou 
espontânea; quanto às áreas envolvidas, pode ser 
externa ou interna.

As migrações forçadas correspondem aos 
deslocamentos que são realizados involuntariamente 
pelos habitantes de uma região, como as que ocorreram 
entre os séculos XVI e XIX devido ao tráfico de escravos, 
que transferiu, por meio da força, mais de 40 milhões de 
habitantes da África para a América Colonial.

As espontâneas dizem respeito aos deslocamentos 
realizados voluntariamente pelos habitantes de uma 
determinada área, que desejam viver em outras terras, 
a exemplo dos que aconteceram, durante o século XIX e 
grande parte do século XX, quando mais de 60 milhões 
de habitantes da Europa migraram para a América.

As migrações externas, por sua vez, correspondem 
às que ocorrem de um país para outro. Elas podem ser 
classificadas, segundo o seu alcance, em migrações 
continentais, como as que acontece, do México para os 
Estados Unidos (América do Norte), e transcontinentais, 
como as da Índia (Ásia) para o Reino Unido (Europa).

As migrações internas são os deslocamentos 
dentro de um mesmo país. É o caso das migrações inter-
regionais — da Região Nordeste para a Região Sudeste 
do Brasil, por exemplo — e do êxodo rural, migração 
do campo para as cidades, que ocorreu fortemente no 
passado e ainda se faz presente em vários países que 
sofreram uma acentuada expansão industrial no pós-
guerra, como o Brasil e o México.

MÉDICI, Miriam de Cássia; ALMEIDA, Miriam Lino de. As migrações 
populacionais. In: ______. Geografia: a população mundial. 1. ed. 

São Paulo: Nova geração, 1999. p. 58.

As migrações 
populacionais
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Vizinho,
 
Quem fala aqui é o homem do 1 003. Recebi outro dia, 

consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que 
o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi 
depois a sua própria visita pessoal — devia ser meia-noite — e a 
sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado 
com tudo isso, e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é 
explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a 
Polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno 
e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas 
no 1 003. Ou melhor: é impossível ao 903 dormir quando o 1 003 
se agita; pois como não sei o seu nome nem o senhor sabe o meu, 
ficamos reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre 
dezenas de outros. Eu, 1 003, me limito a leste pelo 1 005, a oeste 
pelo 1 001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1 004, ao alto 
pelo 1 103 e embaixo pelo 903 — que é o senhor. Todos esses números 
são comportados e silenciosos; apenas eu e o Oceano Atlântico 
fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós dois 
apenas nos agitamos e bramimos ao saber da maré, dos ventos e da 
lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em 
diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier 
à minha casa (perdão; ao meu número) será convidado a se retirar às 
21:45, e explicarei: o 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8:15 
deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra 
rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda 
numerada; e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um 
número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro 
dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas — e prometo 
silêncio.

...Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro 
mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: 
“Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui 
estou.” E o outro respondesse: “Entra, vizinho, e come de meu pão 
e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois 
descobrimos que a vida é curta e a Lua é bela.”

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os 
amigos e amigas do vizinho entoando canções para agradecer a Deus 
o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da 
vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. 

BRAGA, Rubem. Recado ao senhor 903. In: ANDRADE, Carlos Drummond et al. 
Crônicas I. São Paulo: Ática, 1979. p. 74-75. (Coleção Para Gostar de Ler).

Recado ao senhor 903
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A abertura dos portos foi, sem dúvida alguma, benéfica ao Brasil e coincidia 
com as opiniões liberais de Silva Lisboa. Mas, na prática, era uma medida 
inevitável. Com Portugal e o porto de Lisboa ocupados pelos franceses, o comércio 
do reino estava virtualmente paralisado. Abrir os portos do Brasil era, portanto, 
uma decisão óbvia. Além disso, a liberação do comércio internacional da colônia 
era uma dívida que D. João tinha com a Inglaterra. Foi o preço que pagou pela 
proteção contra Napoleão, devidamente negociado em Londres, em outubro de 
1807 pelo embaixador português D. Domingos de Sousa Coutinho. O acordo previa 

não só a abertura dos portos, mas também a autorização para a instalação de 
uma base naval britânica na Ilha da Madeira. “A abertura dos portos ao 

comércio mundial significava na realidade que, em relação à Europa, 
os portos estavam abertos apenas ao comércio com 

a Inglaterra, enquanto durasse a guerra no 
continente”, analisou o autor britânico 

Alan K. Manchester.
[...] Ainda em Salvador, 

D. João aprovou a criação da 
primeira escola de Medicina 

do Brasil e os estatutos 
da primeira companhia 

de seguros, batizada 

D. João VI abre os portos às nações amigas
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SCHLAPPRIZ, Luís. Cais da rua do 
trapiche 1817.  In: FERREZ, Gilberto. 
O álbum de Luís Schlappriz: memória 
de Pernambuco: Álbum para os amigos 
das Artes: 1863. Recife: Fundação de 
Cultura da Cidade do Recife, 1981. 
Litografia 3.124



Comércio Marítimo. Também deu licença para a construção de uma fábrica 
de vidro e outra de pólvora, autorizou o governador a estabelecer a 
cultura e a moagem do trigo, mandou abrir estradas e encomendou um 
plano de defesa e fortificação da Bahia, que incluía a construção de 25 
barcas canhoneiras e a criação de dois esquadrões de cavalaria e um de 
artilharia. 

Além dessas decisões importantes, a temporada de D. João foi 
de amenidades, com passeios e celebrações populares. No dia 11 de 
fevereiro, o príncipe regente foi conhecer a Ilha de Itaparica, levando 
junto o príncipe da Beira, D. Pedro, futuro imperador do Brasil. Ao tentar 
voltar, foi pego de surpresa por uma tempestade e teve de passar a noite 
na casa de João Antunes Guimarães, um morador da ilha. Numa outra 
ocasião saiu pelas ruas da cidade e distribuiu moedas de ouro para a 
multidão que o aclamava. Os baianos tentaram em vão convencê-lo a ficar 
na Bahia. Representantes da Câmara prometeram levantar fundos para 
construir um luxuoso palácio e sustentar as despesas da corte na cidade. 
D. João recusou a oferta porque Salvador era muito mais vulnerável a um 
eventual ataque francês do que o bem protegido e mais distante Rio de 
Janeiro. E foi para lá que embarcou no dia 26 de fevereiro, cumprindo a 
última etapa de sua viagem memorável ao Brasil.

GOMES, Laurentino. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte cor-
rupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil.

São Paulo: Planeta, 2007.
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JOÃOZINHO ESTÁ NA AULA DE PORTUGUÊS E A 
PROFESSORA FAZ A SEGUINTE PERGUNTA:

A PROFESSORA FAlA: E o Joãozinho:

TEMPO: PASSADO,
PRESENTE E FUTURO

TEMPO: PASSADO,
PRESENTE E FUTURO

TEMPO: PASSADO,
PRESENTE E FUTURO

TEMPO: PASSADO,
PRESENTE E FUTURO

JOÃOZINHO COMEÇA:

Joãozinho, conjugue o verbo andar no 
presente do indicativo

Eu ando, tu andas, ele anda...

Mais rápido, 
Joãozinho!

Eu corro, tu corres, ele corre, nós 
corremos..
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É preciso saber se os sites são confiáveis 
Nem tudo o que se lê na internet é verdade. Uma das vantagens da 
rede é que não existe censura. Todo mundo tem o mesmo direito 
de publicar as suas coisas. Por outro lado, por causa disso, às 
vezes a gente topa com informações incorretas, preconceituosas, 
racistas, etc. Uma das maneiras de fazer uma pesquisa escolar, 
sem correr grandes riscos de entregar um trabalho incorreto, é ver 
quem escreveu o site. 
Sites de instituições competentes, como universidades, 
bibliotecas e institutos de pesquisa, têm mais chance de conterem 
informações corretas do que sites feitos por pessoas ou por uma 
empresa, que tem interesse comercial, e às vezes, só escreve 
coisas boas sobre o seu produto.

Pesquise sites diferentes 
Segundo Silvia Fichmann, é fundamental comparar as informações 
na internet. “Nunca confie na primeira informação que ler. 
Pesquise, no mínimo, três sites para ver os pontos comuns e 
as diferenças que existem na maneira como a informação é 
apresentada”, afirma.

Cuidado com coisas antigas 
Os conteúdos científicos evoluem numa velocidade que mesmo 
quem trabalha com isso tem dificuldade em acompanhar. Por isso, 
se você está buscando informações sobre ciência ou tecnologia, 
preste atenção à data em que elas foram publicadas. Coisas muito 
antigas correm o risco de estar desatualizadas.

Explore sites em outras línguas  
A maioria do conteúdo da internet está em outras línguas 
(basicamente o inglês). Não tenha medo de explorá-las. Você pode 
contar com programas de tradução (como <www.babylon.com>) e 
dicionários bilíngues. “É uma ótima forma de se familiarizar com 
outras línguas e aprender palavras”, diz Fichmann.

 SÁ, Vanessa de. Nem tudo que reluz é ouro: é preciso saber se os sites 
são confiáveis. Folha de S. Paulo, São Paulo. 13 nov. 2004. Folhinha. Dicas 
e reportagens. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/

dicas/di13110408.htm>. Acesso em: 4 jul. 2012.

Nem tudo que reluz é ouro 
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Sylvia se despediu da terra subindo pro céu. Direto. Montada no 
dragão domado por São Jorge, dois velhos amigos seus. Subiu assobiando 
serestas enluaradas pra agradar seus condutores. Coceirando de 
curiosidade.

Foi chegar, prosear um pouco com São Pedro, encontrar anjinhos 
que moraram em seus livros e ser levada prum recital de harpa. 
Aguentou um pouco, achou chatérrimo, levantou e se mandou de fininho.

Atentou, ouviu um pianinho irresistível. Tom Jobim tocando e só 
atendendo aos pedidos especiais do Noel Rosa, do Zequinha de Abreu e 
do Cartola. Colados bem do lado, querendo — naquela hora — só ouvir 
suas canções. Parado por perto, Pixinguinha sorrindo inteiro. Sylvia 
deliciou. Aproximou, cantarolou, amaciou com cada nota soprada, 
brasileirou.

Depois da cantoria, saiu andando. Levemente. Torcendo pra 
encontrar caras conhecidas. Topou logo com seus poetas amados. 
Vinicius de Moraes meio de porre, Cecília Meireles sonetando linduras. 
Manuel Bandeira se achegou, carregando no colo o seu porquinho-da- 
-índia. Sylvia derramou carinhos nos dois. Bandeira foi o primeiro a lhe 
dizer que levava jeito pra escrever... Sorriu na lembrança. Drummond 

Saracotico no céu
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e Murilo Mendes levavam um papo muito mineiro. Ela volteou, entrou no 
trem uai e beliscou um pão de queijo. Tudo deliciante!

Olhou prum lado. Bem de soslaio. Envolvidos numa conversa poética 
passarinhal São Francisco de Assis e Dom Helder Camara. Pisou suave pra 
não perturbar a leve lindura da prosa.

Parou perto de outra rodinha de rostos mui amados. Gentes teatrais. 
Trocou beijoca com Cacilda Becker, ideias com Maria Clara Machado, 
risadas preguicentas com Grande Otelo, gentilezas em francês com 
Molière, não segurou a vontade e representou um trechinho de Romeu e 
Julieta prum atônito Shakespeare. Danado de bom!

Olhou um pouquinho pra baixo e enxergou Burle Marx jardinando 
verdejâncias deslumbrantes. Estirado, debaixo duma palmeira imperial, 
Darcy Ribeiro contando histórias e sonhos do Brasil prum monte de moças 
bonitas. Garrincha molecando e passando leves passes.

Avistou um povo muito especial. Os irmãos Marx e Billy Wilder. 
Aprochegou pulando numa perna só. Altos papos em iídiche, alemão e na 
língua universal do humor cutucante. Risadas estourando mais que pipocas. 
Delírio total! Harpo tocou uma harpa tão divinamente gloriosa, que Sylvia 
desimplicou com o instrumento chatoso.

Groucho baforou seu charuto, envesgou e começou uma improvisação 
desvairada. Os quatro irmãos Marx, mais Billy e Sylvia inventando 

descabimentos. Harpo tirando objetos alucinados de 
todos os formatos e fazendo todos os barulhos dos mil 
bolsos de sua capa. Marylin Monroe entrou na ciranda 
rebolativamente. Juntou gente e anjos pra assistir. 
Nuvens extras para acomodar tanto público. Uma 
chiquérrima pra Lady Di, que perdeu a pose e engasgou 
de tanto rir. Estouraram risadas altas, sacudidas e 
escutáveis numas naves intergalácticas, girando pelo 
espaço.

Sylvia respirou, relaxou, resolveu. Devagarou até 
aprochegar da poltronona do Monteiro Lobato. Sylvia 
apoiou no espaldar e entortou de vergonha. Ele só riu. 
Declarou declamando. Adorou conhecê-la de perto. Sylvia 
quase desmaiou. Subiu uma sem-gracice sem tamanho. 
Ele comentou. Sabia sabido que a escritora mais 
inventiva da literatura infantil brasileira era ela. Muito 
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histórias escritas que ficavam sendo lidas, relidas, trelidas. Por gentes 
de todas as idades e em muitos países de línguas diferentes. Sabia 
sabido. Enquanto alguém lesse seus livros, ele não morria. Igualzinho 
com os outros escritores. Continuam muito dos vivos nas cabeças 
dos leitores. Como Sylvia foi leitora dele, outras crianças e outros 
jovens especiais iam ser dela. Batatal! Sylvia procurou um banheiro 
pra se trancar e chorar. Achou, lacrimou, soluçou. Se perguntou. 
“Vou continuar sendo lida por quanto tempo? Lida sem ser como 
lição de casa?? Sem ser porque vai cair na prova?? Sem ser porque 
a professora quis adotar por conta dela??? Só por escolha criançal e 
adolescente??!!!!” Cruzou os dedos, fechou os olhos e desejou forte. 
Ser lida só no desfrute, num tempo sem pressa.

Saiu do banheiro, ouviu uma batucada barulhenta. Chamado 
irresistível. Curiosou. Deu uns passos e trombou com a Carmen 
Miranda desfilando com um chapéu embasbacante. Mil bananas, 
muitas mangas e um abacaxi. Sylvia nem disfarçou a inveja. Carmen 
sentiu o clima, abriu a bolsa, tirou uma boina avermelhada enfeitada 
com sorvetes de morango e fatias de melancia. Sylvia olhou comprido. 

da inigualável. Sylvia engasgou. Sem saber o que dizer, 
desaforou e perguntou como é que ele sabia.

Lobato deu uma de Emília. No céu passava um 
correio especial. Lento, mas eficiente. Trazendo 
encomendas para todos. Pra ele, livros e recortes 
de jornais. Assinava um clipe com as novidades 
da literatura pra crianças e jovens. Acompanhava 
de perto, sem perder nadissimamente nada do 
importante.

Sylvia embasbacou. Cochichou pra ele. Sempre 
leu o que ele escreveu. Desde menina, adoração por 
Lobato. Ele sorriu contentão. Discursou. Sorte grande 
quem foi escritor na vida. Como ele que deixou 
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Carmen colocou na cabeça dela e cochichou um segredo. 
Desabalada das duas.

Chegaram na maior festança acontecente no céu. 
Naquela hora, daquele dia. Chacrinha comadando a festa 
e balançando a pança. Fantasiado de anjo de procissão. 
Chacretes, buzina, pandeiro e cuíca, cantorias, xaxados. 
Danças atrevidas e acrobáticas, música contagiante, alegria 
total! Todos do céu lá. Sylvia bateu um olho e enxergou 
seus dois maridos. Sálvio e Tato. Aproximou dançante. 

Casquetou uma beijoca estalada e saudosa em cada um deles.
Entraram todos na festança animada, colorida, musicada. Um 

saracotico assanhado. Muita dança, muita alegria, muito agito. Villa-
Lobos regendo a banda. John Lennon na guitarra, Gonzagão na sanfona, 
Frédéric Chopin no piano, Louis Armstrong no trompete, Jacob no 
bandolim. Carmen Miranda duetando com Elis Regina, Maria Callas 
sopranando, Carlito bengalando e correndo atrás do Gordo e do Magro. 
Muitas alas das baianas das escolas de samba do Rio acompanhadas 
pelos sambistas da velha guarda, desfilando na maior categoria. Sylvia 
alegrou com a animação no céu. Só gente da muito boa por perto. 
Gentes conhecidas pra botar muitos papos em dia. E gentes que sempre 
quis conhecer — de muitos lugares e muitas épocas diferentes — pra 
começar um papo que podia ser sem fim. Ia ser divertida e gostosa a 
vida por lá... Cambalhotou de contenteza!

ABRAMOVICH, Fanny. Saracotico no céu. In: ______. Sylvia sempre 
surpreendente. São Paulo: Paulinas, 2007. p. 40-45.
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Via Láctea tem bilhões de 
planetas potencialmente 
“habitáveis” 

Vista da Via 
Láctea capturada 

a partir do 
Observatório 

Europeu do Sul, 
no Chile

Bilhões de planetas potencialmente “habitáveis” existem na Via Láctea, 
onde está a Terra. 

O anúncio foi feito nesta semana por um grupo de cientistas do 
Observatório de Ciências do Universo de Grenoble, na França. 

Em apenas um conjunto de 102 estrelas do tipo “anãs vermelhas” foram 
descobertas nove ‘super Terras’. Essa é a maneira como são chamados os 
planetas rochosos com massa um pouco maior que a da Terra. 

Já “anãs vermelhas” é o apelido das estrelas que são relativamente 
frágeis e frias se comparadas com o Sol. Elas são muito comuns nas galáxias e 
representam 80% de todas as estrelas na Via Láctea. 

“Nossas novas observações significam que mais ou menos 40% de todas 
as anãs vermelhas têm uma ‘super Terra’ em sua zona habitável, onde a 
água líquida pode existir na superfície do planeta”, explicou Xavier Bonfils, 
coordenador da equipe de pesquisadores. 

Existindo água, é possível que existam formas de vida. 
“Mas as anãs vermelhas são conhecidas por estarem sujeitas a erupções 

estelares que podem submergir o planeta em uma onda de raios X ou de 
radiações ultravioletas, tornando a vida menos provável na região”, disse 
Stéphane Udry, do Observatório de Genebra. 

Portanto resta muito caminho a percorrer para detectar uma hipotética 
forma de vida extraterrestre. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/1071447-via-lactea-tem-bilhoes-de-
planetas-potencialmente-habitaveis.shtml, 05 de junho de 2012>

da France Presse
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• Responda em seu caderno:

1. Qual é o endereço eletrônico de sua cidade?
2. Por que este endereço termina com a sigla gov?
3. Veja o endereço da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba: www.

fatecindaiatuba.edu.br. O que signfica  a sigla edu?
4. No endereço apresentado na atividade anterior, o que significa a sigla fatec?
5. Qual é o endereço eletrônico de sua escola?
6. O que significam as siglas antes do símbolo @, no endereço eletrônico de 

sua escola? E a sigla gov?
7. O endereço a seguir é do Ministério da Educação de um outro país da 

América do Sul: www.me.gov.ar. Você consegue descobrir que país é 
esse? Que pista você usou para descobrir?

Vamos entender como funcionam 
os endereços da internet?

www. pinacoteca.org.br

Dependendo da sigla que aparece após o nome do site, ele pode ser:
• org – uma organização sem fins lucrativos;
• com – uma instituição com fins comerciais;
• gov – do governo municipal, estadual ou federal;
• edu – uma organização educacional;
• art – uma instituição de arte.

O ponto separa cada 
uma das partes do 

endereço. 

Nome do site. 

Indica que o site pertence à worl wide center. Sigla do país em 
que está registrado 

o site. 
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O internetês: uma nova 
língua(gem)?

A internet se popularizou no Brasil no final do século XX, início do XXI, e 
com ela uma nova forma de comunicação surgiu. Sites institucionais (página 
institucional), Homepages, portais, sites de relacionamentos, correio eletrônico 
(e-mail) e conversa on-line são apenas alguns exemplos do que a rede mundial 
de computadores pode oferecer. Mas junto com essa facilidade de comunicação, 
novos gêneros textuais e uma outra forma de se comunicar surgiram junto com 
esse novo meio.

O neologismo internetês representa essa nova linguagem mais usada pelos 
adolescentes vista na internet. Conforme Caiado (2007, p.39), “podemos afirmar 
que o meio digital traz novos entendimentos sobre a escrita, especificamente, 
dos adolescentes”, a qual se aproxima da língua falada, com recursos para 
representar características vistas na oralidade, como entonação, pausa e 
hesitação. Segundo a pesquisadora Teixeira Silva (2009), “o internetês nada mais 
é que a abreviação feita no momento de digitar as palavras entre pessoas ou 
grupos, na internet, para tentar reproduzir a linguagem falada”.

O internetês conquistou espaço entre os jovens. Há mais de quarenta 
comunidades sobre o tema no Orkut. Entre elas estão: Internetês, eu falo esse 
idioma; Eu iscrevu em internetês!;  Internetês a próxima evolução; e Dicionário 
Internetês.

Muitos recursos são utilizados na conversa virtual, podendo ter variações 
de um mesmo termo, dependendo da pessoa e do contexto. Caiado (2007, 
p.40) baseou-se em Santos (2003) para listar as seguintes estratégias que são 
usadas no internetês: sons das letras iniciais das palavras associados a símbolos 
matemáticos: D+; escrita consonântica: bjs, tb, td, mt; expressões reduzidas 
a três letras: fds; a letra K substituindo o dígrafo QU: akeli, aki, eskeceraum, 
daki; e subtração de vogais mediais: qm, qnd, tbm.

ALVES, Carolina de Miranda Pineli; OLIVEIRA, Solange Mendes. O internetês: uma nova língua(gem)?. In: 
______. O “internetês” na sala de aula. Eletras, vol. 20, n. 20, jul. 2010. Disponível em: <http://www.
utp.br/eletras/ea/eletras20/textos/Primeiros_ensaios_20.3_%20O_internetes_na_sala_de_aula_ALVES_

OLIVEIRA.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2012. 

• O texto acima faz parte de uma pesquisa realizada com alunos de Curitiba, 
sobre as influências do “internetês” na escrita deles na escola.

1. Responda em seu caderno:

a. Por que você acha que na internet as pessoas comunicam-se da forma 
indicada no texto? 

b. O que você acha disso?

2. Debata a questão com seus colegas e o professor.
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1. Veja na imagem abaixo uma conversa on-line. Tente decifrá-la e escreva-a 
em seu caderno.

Convidar

Fonte

Para: Guilherme

Guilherme - Conversa

Enviar Arquivos Webcam Áudio Iniciar Aplicativos

Conectado

ENVIAR
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Vlw, vc leva refri  e eu bisc8.

2. Responda em seu caderno:

a. Do que os meninos falam?
b. Que linguagem é essa usada por eles?
c. Essa linguagem é adequada para ser usada em outros ambientes? Por 

quê?

Paulo – E aí Gui, blz? Recebeu msg?

Guilherme – Belê! Recebi  msg.  Achei  D+  akela 

pista.

Paulo – Q vai fazer fds?

Guilherme - Naum vou viajar. Fico por aki.

Paulo – A gnt pode passar o dia na pista de skt.

Guilherme – Mt bommmmmmm.

Decifrando uma conversa on-line
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