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Unidade 4 – Navegando na rede  

 

 Gênero textual – E-mail: A palavra e-mail (pronuncia-se “i-mêil), do inglês, significa correio 

eletrônico. Comparado com a carta, o e-mail tem a vantagem de chegar mais rápido ao 

destinatário. Quando o e-mail é utilizado para familiares e amigos, utilizamos uma linguagem 

informal e podemos empregar gírias e abreviar algumas palavras, como, você (vc), comigo (cmg) 

entre outras, isto acontecerá quando há um grau de intimidade entre remetente e destinatário, 

caso isto não ocorra, utilizamos uma linguagem formal. 

  

 Emprego da vírgula: A vírgula é um sinal de pontuação que serve para organizar, separar e 

isolar partes de uma frase, tornando-a mais clara.  

→ Emprega-se a vírgula para separar os elementos de uma enumeração ou sequência. 

→ Isolar expressões explicativas, como isto é, por exemplo, quer dizer, ou seja. 

→ Isolar o vocativo, isto é, a palavra ou expressão que nomeia a pessoa com quem se fala. 

→Isolar o aposto, isto é, um termo que explica ou especifica uma palavra ou expressão 

mencionada anteriormente. 

 

 Ponto final: Encerra uma frase. 

 Ponto de exclamação: Dá ênfase à frase ou à fala de uma personagem. 

 Ponto de interrogação: Em frases interrogativas, marca o tom de pergunta ou de dúvida. 

 Reticências: Podem marcar uma interrupção, uma hesitação, um pensamento ou uma fala que 

ainda não se completou. 

 Dois-pontos: Introduzem uma explicação ou, na narrativa, a fala de uma personagem. 

Travessão: Isola palavras e orações e, nos diálogos, introduz a fala de um personagem. 

 

 Terminação –ISAR e –IZAR: As palavras que têm s na última sílaba, dão origem a verbos 

terminados em –ISAR. 

 As palavras que não têm s na última sílaba, dão origem a verbos terminados em –IZAR. 

 Terminação –OSO: A terminação –OSO indica que algo existe em abundância. 
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 Gênero textual – O comentário de Internet: Em sites, blogs e redes sociais, é possível não 

apenas postar textos e fotos, mas também comentá-los. O texto que na Internet tem essa 

finalidade chama-se comentário. É um texto livre e curto por meio do qual as pessoas publicam 

a opinião que têm sobre um texto ou uma foto postada, utilizando uma linguagem informal e pode 

apresentar abreviações e gírias. 

 

 Gênero Textual – Anúncio: Anúncio é um texto que tem como objetivo convencer as pessoas a 

comprar determinado produto ou mesmo a adotar determinado comportamento. 

 

 Polissemia: Chamamos de polissemia a propriedade de uma palavra ou expressão que 

apresenta vários sentidos além de seu sentido original. 

 

 Poema: É um texto literário que pertence ao gênero da poesia, e cuja apresentação pode surgir 

em forma de versos, prosa ou estrofes com rimas e ritmos, com a finalidade de manifestar 

sentimento e emoção. 

 

 O Dicionário: Verbete é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários, glossários e 

enciclopédias. É um texto impessoal e, geralmente escrito em linguagem mais formal. 

 

 Verbo infinitivo: É a forma na qual eles ainda não estão flexionados em tempo e pessoa e 

termina em -ar, -er, -ir ou -or e é desta forma na qual são encontrados no dicionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 4° Ano  

Professoras: Bianca e Luanna 
 

Juiz de Fora, 11 de dezembro de 2020 (sexta-feira) 

PORTUGUÊS 

 

Atividade de fixação  
 

→ Responda as atividades abaixo em seu caderno de Português. 
 

1) Leia. 
 

Botando a cabeça para brincar 
 

Crianças se divertem criando e adaptando seus brinquedos 

[...] 

Pedro, 9, se tornou um pequeno especialista em petecas. Ele 

queria trabalhar na televisão e concluiu que precisaria de dinheiro para 

entrar na TV. Para ganhar dinheiro, resolveu confeccionar petecas de 

pano e vendê-las [...]. 

A técnica foi sendo aperfeiçoada e o pai de Pedro levou à rua 25 

de Março, em São Paulo, onde há muita matéria-prima com preço bom. 

[...] 
 

Alexandra Moraes. Folha de S. Paulo.São Paulo, 20 nov. 2004. Folhinha. P.F5 
 

• Releia. 
 

Ele queria trabalhar na televisão e [...] resolveu confeccionar 

petecas de pano [...] 
 

 

a) Passe para o infinitivo as formas verbais destacadas no trecho acima. 

b) No dicionário, localize sinônimos que possam substituir esses verbos no trecho acima e, em 

seguida, reescreva o trecho utilizando um deles. 
 

2) Releia mais um trecho. 
 

Pedro, 9 se tornou um pequeno especialista em petecas. [...] 

A técnica foi sendo aperfeiçoada e o pai de Pedro o levou à 

rua 25 de Março [...] 
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a) Observe as formas verbais destacadas no trecho acima e localize-as em um dicionário. 

• O infinitivo de tornou é ________________. 

• O infinitivo de aperfeiçoada é ______________________. 

 

b) Escreva os significados encontrados no dicionário para cada um dos verbos. 

• Tornar: 

• Aperfeiçoar: 

 

c) Reescreva esse trecho substituindo as formas verbais destacadas por um sinônimo adequado. 

 

3) Leia. 

 

 

• Escreva a fala em que aparece o vocativo na tirinha. 

 

4) Escreva duas frases usando o aposto. Seja bem criativo na frase. 

 

5) Observe a frase abaixo. 

 

 

Maria, irmã de Bernadete, vendeu todos seus bordados. 
 

 

• A expressão destacada na frase acima é um aposto ou um vocativo? Justifique. 

 

 


