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Este material é uma continuação do "Presente! - Português como língua de
acolhimento no Brasil: módulo I", um repertório de aulas guias de
português para imigrantes pela perspectiva do acolhimento.

O módulo II segue uma estrutura semelhante ao módulo I. O material
conta com 10 aulas referentes a temáticas diversas que têm como
objetivo contribuir para o aperfeiçoamento das habilidades
comunicativas de imigrantes que estão aprendendo o português do
Brasil.

Em cada aula você pode encontrar textos para ampliar vocabulário, dicas
gramaticais e novas conjugações verbais,  bem como seções com textos
jornalísticos, informativos e didáticos, que visam auxiliar na integração
no novo local de moradia. Os tópicos abordados neste módulo são:
viagem, natureza, esporte e lazer, sistema político, direitos, moradia,
mídias e tecnologia, negócios, história e geografia do Brasil e
manifestações culturais. 
 
O material "Presente!" foi idealizado para ser uma proposta de curso em
um formato compacto com aulas pontuais e que deixam aberturas para
que cada professor/a adapte para sua realidade.

APRESENTAÇÃO

https://80e93748-1048-464c-9310-61796f15ea6f.filesusr.com/ugd/7350d4_1773de43dacf48bb9871f1790d18ebce.pdf


Para você professor(a), dedicamos esse espaço para orientações que
possam auxiliar no uso do material didático.

Tendo em vista que o material foi elaborado, primeiramente, para um
contexto online, aconselhamos que verifique sempre as condições de
infraestrutura e acesso à internet dos alunos. Como também é
importante conhecer o perfil da turma na qual irá utilizar o material.
Saber a nacionalidade, a idade, o gênero, o local de residência, dentre
outras informações, colabora para uma melhor adequação das aulas à
realidade dos alunos.

O material foi idealizado, inicialmente, para atender o perfil de alunos
que já frequentavam as aulas presenciais da Pastoral do Migrante em
Florianópolis, ou seja, que moravam na região da Grande Florianópolis.
Sendo assim, muitas das informações são voltadas para essa região.
Caso seus alunos residam em outras localidades, sugerimos que você
as complemente com materiais adaptados, para que os alunos se
sintam mais contemplados e as informações possam ser mais
proveitosas.

No material, optamos preferencialmente pelo uso do pronome "você"
para indicar a segunda pessoa do discurso. Apesar de na região sul o
pronome pessoal "tu" ser bastante utilizado, reconhece-se que no dia a
dia, na comunicação informal, muitas vezes as pessoas acabam por
conjugar o "tu", com a mesma conjugação do “você”, pronome de
tratamento indicado para situações formais, que vem sendo usado na
linguagem cotidiana de algumas regiões do Brasil como pronome
pessoal, e nesse uso, sua conjugação equivale à terceira pessoa do
singular". Dessa forma, acreditamos que, para falantes de outras
línguas, o ensino do uso do você, por ter uma conjugação mais simples,
pode facilitar a compressão do uso dos pronomes e conjugações
verbais. No entanto, é importante lembrar aos alunos de que ambos os
pronomes são utilizados no Brasil, dependendo da pessoa e da região
que habita.

PROFESSOR(A),
PRESENTE!



aulas assíncronas:  O professor pode enviar o material com um complemento
explicativo, como por exemplo um vídeo sobre a unidade, e os alunos acessam
de forma independente. Dentro do prazo sugerido pelo professor, os alunos
compartilham a atividade principal no grupo da turma. Fica de responsabilidade
do professor retornar às correções e dúvidas de cada aluno.

aulas síncronas: as aulas acontecem virtualmente em tempo real, com
professor e alunos interagindo com o material compartilhado em tela. Para esse
formato, sugerimos que o professor faça algumas atividades em conjunto com a
turma, oralmente, ao longo da aula, deixando a atividade principal como tarefa.

aulas presenciais: o material também pode ser utilizado como base para aulas
presenciais. Dependendo do tempo da aula, pode-se complementar com outros
materiais e atividades em grupo.

O material didático do módulo II possui apenas uma versão, com atividades ao longo
de cada aula e uma atividade principal no final, seguida de questões
complementares como revisão.  Ele pode ser utilizado em diferentes formatos de
aula:

Aconselhamos que se faça uma mediação e complementação, por meio de vídeos,
áudios, exemplificação e/ou atividades.

Presente! Português como Língua de Acolhimento no Brasil é um material
didático criado para ser usado e compartilhado, respeitando a licença Creative
Commons, que indica a dar crédito às autoras, mesmo em uso parcial da obra, e
proíbe o uso comercial do material.



Para você aluno(a), também destinamos orientações de uso do
material didático.

No modulo II estão disponíveis atividades ao longo de cada aula
e uma atividade principal no final, seguida de questões
complementares como revisão. No final do material encontram-
se as respostas das questões que não sejam de caráter pessoal. 

Como complemento, indicamos o acesso aos links disponíveis ao
longo das unidades. Vídeos e informativos podem auxiliar não só
na compreensão da língua portuguesa, como também na
indicação de informações sobre seus direitos no país.

Esperamos que esse material possa de alguma forma ajudá-los
nesse caminho  de aprendizagem da língua portuguesa.
Lembramos que esse processo é contínuo e que cada um tem
seu ritmo e tempo de aprender. A escolha de começar já é um
primeiro passo. Vocês não estão sozinhos, estamos presentes!

ALUNO(A),
PRESENTE!

Para dúvidas e sugestões, entre em contato com:
nataliabenattiz@gmail.com
morenaporto@gmail.com

Com carinho, as autoras
Natalia e Morena

Presente! Português como Língua de Acolhimento no Brasil
by Natalia Benatti Zardo Curci e Morena Pereira Porto is
licensed under CC BY-NC 4.0
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Atendente: O ônibus faz uma parada mais longa em Curitiba e Balneário
Camboriú, mas passa por outras rodoviárias ao longo do caminho. A duração
da viagem está prevista em 12 horas e 45 minutos. Seria mais rápido com o
ônibus que vai direto, mas já está lotado. 
Rosalinda: Que pena! Eu escolheria esse direto. 
Atendente: Posso ver o seu documento, por favor? 
Rosalinda: Sim, passaporte ou RNM?
Atendente: Qualquer documento com foto.
Rosalinda: Aqui está. 
Atendente: Tudo certo, aqui está o seu cartão de embarque. O seu ônibus
sairá do portão 15A e o embarque começa às 9 horas. O seu número de
assento é 24E.
Rosalinda: Obrigada!

Atendente: Boa tarde, senhora! Para onde você
gostaria de ir? 
Rosalinda: Boa tarde, quero ir para Florianópolis.
Atendente: Certo. O próximo ônibus com destino a
Florianópolis parte às 9h20. Pode ser?
Rosalinda: Sim, qual é o trajeto da viagem? E quanto
tempo dura?

AULA 1
VIAGEM

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

VIAJANDO

Elaborado em 2021

Prof. Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto

10



Atenção!

A mala / A bagagem

A rodoviária / 
O terminal rodoviário

O cartão de embarque / 
O bilhete / A passagem 

A VIAGEM

A identidade

A mochila

O passaporte

O guichêO aeroporto

O assento

Lembre-se de quando for viajar ter
em mãos todos os documentos
necessários.

Elaborado em 2021
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Conexão é quando você deve descer no aeroporto ou na rodoviária e trocar de
avião ou de ônibus para chegar ao destino final. Escala é quando o avião ou
ônibus para em mais de uma rodoviária ou aeroporto, mas você não precisa
desembarcar.

Clickbus: www.clickbus.com.br
Guichevirtual: www.guichevirtual.com.br
Reunidas: www.reunidas.com.br
Catarinense: www.catarinense.com.br
Eucatur: www.eucatur.com.br

COMO COMPRAR
PASSAGEM

As passagens aéreas ou terrestres podem ser compradas pela internet, nos sites das
empresas ou nos sites de buscadores de passagens.  

Sites para compra de
passagens de ônibus 

Decolar:  www.decolar.com.br
Maxmilhas: www.maxmilhas.com.br
Gol: www.voegol.com.br
Azul: www.voeazul.com.br
Latam: www.latam.com

Sites para compra de
passagens de avião

1º PASSO: 

Selecione o site de compra:

2º PASSO: 

Selecione o local de origem e o de destino, a data e o horário da passagem.
Quando for comprar uma passagem, preste atenção se tem conexão ou escalas. 

Local de origem
Local de destino
Data
Horário
Preço

Simulação:
Entre em um dos sites indicados e faça uma
simulação de compra de passagem. Verifique:

Elaborado em 2021
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Policial: Bom dia, Samir! Por favor, me diga de
onde você está vindo? 
Samir: Eu estou vindo da Venezuela e indo para
Florianópolis. 
Policial: Por onde você já passou?
Samir: Primeiramente, eu entrei no Brasil pelo
estado de Roraima, passei por Boa Vista, depois
fui até São Paulo, fiquei uns dias e, então, cheguei
aqui. Foi uma viagem longa!
Policial: E desde quando você está aqui? 
Samir: Desde a semana passada. 

Passado

Os verbos ir e vir compartilham a ideia de movimento, mas referem-se a
movimentos em direções opostas. 

TRAJETÓRIAS

LEMBRANDO

 IR X VIR

Eu vou para o Brasil.
Ele _________ para casa agora.
Nós  _________ ao cinema. 
Elas não  _________  tomar café da
manhã?  

Eu venho de Porto Príncipe. 
Ela  _________  para escola todos os
dias. 
Eles  _________  de diferentes lugares
do mundo.   

Presente Presente

Eu fui à Síria quando pequena.
Ela  _________ embora da festa cedo. 
Nós não  _________ caminhar de
manhã. 
Elas  _________  ao shopping sem
mim.  

Eu vim da Venezuela.
Ela  _________  correndo da escola.
Nós  _________  de longe. 
Elas  _________  para cá faz um mês.  

Passado

Elaborado em 2021
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POR
Lugar com movimento / indeterminado:  Ela passou por São Paulo antes de vir para
cá. / Ela entrou no Brasil pela fronteira da Venezuela.
Causa: Obrigada pela ajuda!
Meio: Ela soube da notícia pela sua mãe.
Tempo: Ele morou aqui por dois anos. / Gostaria de ficar no Brasil por um ano. /
Pela tarde eu vou viajar.

PARA
Destino: Eles estão vindo para a minha casa. 
Finalidade: Comprei comidas para a viagem.
Destinatário: Esse presente é para quem?

ATÉ
Limite de espaço: Eu vou até São Paulo.
Limite de tempo: As malas precisam estar prontas até às 18 horas. / Eu vou ficar
em Florianópolis até maio. 

Para onde você vai?

 _______ qual caminho a gente vai? 

Vou _______ Santa Catarina_______ 
 ver minha família. 

A gente vai _____ caminho mais curto.

Por que você escolheu esse bairro
_______  morar?

O voo está atrasado! Estamos aqui
_______  às 11 horas. _______  que
horas teremos que esperar?

Principalmente _______ segurança. 

POR + O = PELO 
 Vamos passar pelo mercado antes
de ir para casa? (por + o mercado).

POR + A = PELA
No final de semana, vou caminhar
pela cidade (por + a cidade).

DESDE
Começo de um processo no tempo: Eu moro aqui desde março.
Começo de um processo no espaço: O bebê veio chorando desde o aeroporto. 

PREPOSIÇÕES

 POR / PARA 

DESDE / ATÉ 

UTILIZANDO AS PREPOSIÇÕES

Elaborado em 2021
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1) Falar de um acontecimento futuro em relação a outro, já ocorrido. 
Exemplo: Chico não foi ao aeroporto, disse que não chegaria a tempo para o voo.

2) Falar sobre um fato que poderá ou não ocorrer, dependendo de
determinada condição. 
Exemplo: Se eu pudesse, eu iria para São Paulo.

3) Falar sobre um fato incerto, fazendo hipóteses ou suposições:
Exemplo: Maria está diferente. Estaria ela preocupada com algo?

4) Falar com surpresa ou indignação sobre um evento:
Surpresa:  Eles viajarão de ônibus por 20 horas?  Jamais imaginaria isso. 
Indignação: O  quê? Ela desistiu da viagem um dia antes? Ela não faria isso!

5) Dar sugestões e fazer pedidos de maneira mais educada:
Exemplos: Por favor, você poderia repetir o nome da rodoviária?
                  Eu gostaria de duas passagens para o Rio de Janeiro, por favor.

Sim, eu gostaria de ir para Blumenau, porque
tenho familiares lá. Mas eu iria para outra cidade
maior, se minha família fosse comigo. Acho que eu
poderia encontrar mais oportunidades de trabalho,
mas não sei se eles estariam dispostos a mais uma
mudança.

FUTURO DO PRETÉRITO

Você gostaria de morar em outro lugar no futuro?

PARA ONDE VOCÊ
IRIA?

PODE SER USADO PARA:

Elaborado em 2021
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Eu gostaria
Você gostaria
Ele/ela gostaria
Nós gostaríamos
Vocês gostariam
Eles/elas gostariam

Gostar Conhecer Assistir

Eu conheceria
Você conheceria
Ele/ela conheceria
Nós conheceríamos
Vocês conheceriam
Eles/elas conheceriam

Eu assistiria
Você assistiria
Ele/ela assistiria
Nós assistiríamos
Vocês assistiriam
Eles/elas assistiriam

REG
U

LA
R

Eu faria
Você faria
Ele/ela faria
Nós faríamos
Vocês fariam
Eles/elas fariam

Eu traria
Você traria
Ele/ela traria
Nós traríamos
Vocês trariam
Eles/elas trariam

Eu diria
Você diria
Ele/ela diria
Nós diríamos
Vocês diriam
Eles/elas diriam

Fazer TrazerDizer

IRREG
U

LA
R

FUTURO DO PRETÉRITO

Você moraria sozinho/a em outro continente?

_______________________________________________________________

Você gostaria de trabalhar viajando?

_______________________________________________________________

Você estudaria outros idiomas?

_______________________________________________________________

SIM OU NÃO? POR QUÊ?

Elaborado em 2021
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Usando diferentes tempos verbais...

1) Conte sua trajetória, de onde você veio, os
lugares que você passou e onde você está agora. 

2) Indique lugares que você gostaria de ir e o que
você faria se pudesse viajar para esses lugares

VAMOS PRATICAR? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dicas de palavras conectoras: 

Primeiramente...
Depois...
Antes...
Além disso...
Então...
Por fim...

Elaborado em 2021
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 

 

1)  Ano passado viajei ... o Brasil

(  ) por
(  ) para
(  ) pela

10) Eu não ... isso, se fosse você!

(  ) faria
(  ) faço
(  ) fiz

2) Boa tarde, ... de saber ... onde
passa esse ônibus? 

(  ) gostei / por 
(  ) gostaria / para
(  ) gostaria / por

3) Eu ... à praia agora, mas ...
chovendo muito. 

(  ) ir / ficou
(  ) iria / está
(  ) iria / estará

4) O que você pediria se encontrasse o
gênio da lâmpada? 

(  ) Eu pedi felicidade para todos 
(  ) Eu pediria felicidade para todos 
(  ) Eu peço felicidade para todos 

6) Você ... mesmo capaz de fazer isso
comigo? Estou chateada.

(  ) ser
(  ) seremos
(  ) seria

5) Nós ... a tempo para o voo, se não
fosse pelo trânsito. Infelizmente...que 
 esperar outro avião.

(  ) chegaríamos / teremos
(  ) chegaria / tínhamos
(  ) chegamos / teremos

7) Vocês ... de mais uma taça de vinho?

(  ) gostariam
(  ) gostam
(  ) gostaram

8) Eu ... viajar bem cedo ... manhã. Mas
eu ... viajar pela noite, porque a viagem
... mais curta.

(  ) fui / pelo / preferi / é
(  ) fomos / por / preferiria / seria 
(  ) fui / pela / preferiria / seria   

9) Ano passado Márcia e José  ... para
Grécia. Ano que vem eles  ... para
Cuba, mas Márcia ... grávida.  

(  ) viajaram / viajam / ficaria
(  ) viajaram / viajariam /  ficou
(  ) viajaram / viajarão / ficou

Elaborado em 2021
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O Brasil é um país com grande extensão
territorial, por isso seu clima é bastante variado. 

Ao longo do ano, com a mudança de estações, as
características climáticas podem se expressar de
forma diferente conforme a região. Dependendo
da localização, as temperaturas podem ser mais
altas ou mais amenas. Podemos ter, por
exemplo, no mesmo dia localidades do Brasil com
menos de 10ºC e outras com mais de 30 ºC. 

No norte do Brasil, o clima é quente e úmido, com uma estação chuvosa (de
janeiro a maio) e uma estação um pouco mais seca (de junho a outubro). 
No nordeste, o clima é quente e úmido, com temperaturas elevadas o ano todo,
que variam entre 25º e 31ºC. Possui uma estação com chuvas irregulares, com
maior ocorrência entre os meses de abril a julho. 
No centro-oeste, o clima é semiúmido. As chuvas são frequentes no verão e o
inverno costuma ser seco. Nos meses mais quentes a temperatura oscila entre
30º e 36 ºC. Nos meses mais frio, a temperatura média oscila entre 15º e 24ºC.
No sudeste, o clima é o mais diversificado em relação às temperaturas. O verão
costuma ser mais quente e chuvoso e inverno frio e seco. 
No sul, o verão é quente, com temperatura superior a 30°C. O inverno costuma
ser de frio rigoroso, entre os meses de junho a agosto, chegando a ter
temperatura abaixo de 0°C. Dependendo das condições climáticas do ano, pode
até nevar em algumas localidades.

No Brasil a temperatura é
medida pelo grau Celsius,
simbolizado por ºC.  

AULA 2
NATUREZA

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

CLIMA DO BRASIL

1.Como são as estações do ano e
temperaturas no seu país de origem?

2.Você já presenciou todas as estações no

Brasil? O que achou de mais diferente?

Sul

Centro-oeste

Sudeste

Nordeste

Norte

Elaborado em 2021
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O clima se refere a algo mais ou menos permanente, dura
mais tempo. 

O tempo se refere a algo mais passageiro, a uma
característica do momento. 

 
O inverno em Santa Catarina costuma ser seco e frio. 

Nossa! Está muito frio hoje.

Hoje em dia podemos consultar a previsão do tempo a qualquer momento e de
praticamente qualquer lugar do mundo. Para melhor se informar sobre a previsão
do tempo, é interessante consultar as informações de meteorologistas, que
diariamente acompanham as variações e possíveis mudanças do tempo.

Climatempo - www.climatempo.com.br
Tempo agora - www.tempoagora.com.br
Weather - www.weather.com
Accuweather - accuweather.com

 CLIMA X TEMPO

A PREVISÃO DO TEMPO

Accuweather.com

Qual é a previsão da semana? Vai chover? Vai fazer sol? 

Pesquise em um desses sites qual é a previsão da semana
para sua cidade. 

Você sabe a diferença?

Sites para consultar as previsões meteorológicas

Para perguntar sobre o tempo

Quando queremos saber se vai chover ou fazer sol, se vai fazer frio
ou calor, podemos perguntar, por exemplo: Qual é a previsão do
tempo para hoje? Será que vai chover? Será que vai esquentar?
Quantos graus está hoje? Como está o tempo hoje?
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Hoje está nevando.
Hoje está ensolarado.
Hoje faz sol.
Hoje está nublado.

Hoje está trovejando muito.
Hoje está ventando.
Hoje está chovendo.
O céu está estrelado.

CARACTERÍSTICAS DO
TEMPO

O RAIO

Hoje está quente.
Hoje faz calor
Eu estou com calor.

Hoje está frio.
Hoje faz frio.
Eu estou com frio.

Hoje a temperatura está baixa

Hoje a temperatura está alta

Para expressar sobre o tempo, podemos
usar o verbo estar ou fazer. Vejamos alguns
exemplo de como e quando usar:

METEREOLOGIA

Com muitas nuvens cinzas

Som do raio

O SOL A NUVEM A NEVE A CHUVA

O VENTO A ESTRELA A LUA O ARCO-ÍRIS O CICLONE

Com muitas estrelas

Espero que não chova amanhã de
novo. Não aguento mais sair de casa
na chuva!

 CHOVER X CHUVA 
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Indicativo - exprime fatos, certezas. 
Eu nunca vi neve.

Subjuntivo - exprime desejos, possibilidades, dúvidas. 
Espero que eu veja neve nesse inverno!

Imperativo - exprime ordens, pedidos. 
Veja a neve lá fora! Está lindo!

Os Modos Verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, indicam as maneiras como os
verbos se expressam. 

Para
entender
melhor!

MODOS VERBAIS

Vimos na aula 6 do  módulo I!

Vimos ao longo do  módulo I!

PRESENTE DO SUBJUNTIVO

O presente do subjuntivo pode indicar uma ação presente ou futura. É usado para
indicar desejos, hipóteses e suposições. É conjugado, habitualmente, com a partícula
que:

eu goste
você goste
ele/ela goste
nós gostemos
vocês gostem
eles/elas gostem

GOSTAR

REG
U

LA
R

- ar     e
- er     a
- ir      a

Dica!

Terminações do
verbo

Terminações do presente
do subjuntivo

QUE

eu venda
você venda
ele/ela venda
nós vendamos
vocês vendam
eles/elas vendam

VENDER

eu decida
você decida
ele/ela decida
nós decidamos
vocês decidam
eles/elas decidam

DECIDIR

]
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eu faça
você faça
ele/ela faça
nós façamos
vocês façam
eles/elas façam

QUE

eu seja
você seja
ele/ela seja
nós sejamos
vocês sejam
eles/elas sejam

SER ESTAR

eu esteja
você esteja
ele/ela esteja
nós estejamos
vocês estejam 
eles/elas estejam

QUE

IRREG
U

LA
R

IR

eu vá
você vá
ele/ela vá
nós vamos
vocês vão
eles/elas vão

eu queira
você queira
ele/ela queira
nós queiramos
vocês queiram
eles/elas queiram

QUERER

eu consiga
você consiga
ele/ela consiga
nós consigamos
vocês consigam
eles/elas consigam

CONSEGUIRFAZER

Para formar o presente do subjuntivo de alguns verbos irregulares lembre da
conjugação da 1ª pessoa (eu) do Presente do indicativo.

IRREG
U

LA
R

Dica!

DORMIR          Eu durmo / que eu durma 

Presente do
indicativo

Presente do
subjuntivo

com
 m

udança
no radical  

totalm
ente

irregular

eu peça
você peça
ele/ela peça
nós peçamos
vocês peçam
eles/elas peçam

PEDIR

eu veja
você veja
ele/ela veja
nós vejamos
vocês vejam
eles/elas vejam

VER

INTRODUTÓRIOS PARA O USO DO PRESENTE DO SUBJUNTIVO

Na maioria das vezes, o modo subjuntivo é utilizado em orações subordinadas, isto
é, orações que dependem de outra. Assim, é preciso usar uma segunda oração para
completar o sentido da frase. 

Eu espero que amanhã faça sol

Presente do
indicativo

Presente do
subjuntivo

+

} }

1ª oração 2ª oração
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DESEJO / VONTADE

Esperar que...
Desejar que...
Querer que...
Preferir que...
Tomara que...

Talvez...
É provável que...
É possível que...
Poder ser que...
Duvidar que...
É impossível que... 
Não crer que... 
Não achar que...

Lamentar que...
Ficar feliz que... 
Odiar que...
Ter medo (de) que...
Sentir muito que...
É estranho que...

É provável que eu ________  (TER) compromisso amanhã!
Fico feliz que ele ________ (ESTAR) bem! 
É importante que vocês ________  (SABER) como ir para lá.
Prefiro que ________(SER) você o primeiro a chegar na cidade.
Tomara que você ________ (CONSEGUIR) um trabalho logo.
É fundamental que você ________ (APRENDER) a escrever em
português.

POSSIBILIDADE / DÚVIDA SENTIMENTOS

É importante que...
É necessário que...
É fundamental que... 
É preciso que...
É bom que...

JUÍZO DE VALOR

Perceba que na primeira oração é utilizado o verbo no presente do indicativo e na
segunda oração o verbo está no presente do subjuntivo. Para formar frases que
indicam desejos, possibilidades, hipóteses, você pode usar expressões como essas
abaixo para fazer a conexão. Lembre de fazer a conjugação mais adequada.

Conjugue os verbos indicados no presente do subjuntivo.
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Nevou em Urubici: cidade que aparece no noticiário pelas baixas
temperaturas oferece cânions e turismo rural
Descubra o Brasil: série vai mostrar destinos que merecem ser mais conhecidos, mas que
ainda estão no radar apenas de viajantes que já buscam roteiros diferentes.

Fonte: G1 - 22/10/2020 

A neve é um fenômeno comum em Santa Catarina. A partir do mês de junho, início
do inverno no Brasil, as temperaturas caem e as cidades da serra tem previsão de
neve ou geada. No estado há outras cidades, além de Urubici, em que ocorrem esses
fenômenos: Urupema, São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Apesar de raro, já
ocorreu de nevar no Morro Cambirela, localizado em Palhoça, na grande
Florianópolis. 

O Morro da Igreja é onde são registradas as mínimas da cidade, o ponto habitável mais alto
do estado de Santa Catarina, com mais de 1.800 metros de altura, segundo a Secretaria do
Turismo da cidade. Nessa época do ano, o controle de visitantes é ainda mais rigorosa. O
morro fica no Parque São Joaquim, administrado pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (Icmbio)."

"Uma cidade na Serra Catarinense de vez em
quando aparece nos telejornais - e nem
parece que o assunto é Brasil.  Localizada a
167 km da praiana Florianópolis, Urubici às
vezes chega a oito graus negativos e oferece
a chance de o brasileiro conhecer neve sem
sair do país.

No inverno, o número de visitantes dobra
por conta da neve. Mas a cidade abriga
também cachoeiras, serras, rochas e
cânions. Entre os meses de junho e agosto,
com temperaturas alguns dias abaixo de
zero, a cidade vira cenário das imagens de
geada e dos bonecos de neve. 

Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo sobre
plantas ou sobre outras superfícies, como vidros de janelas, devido à
queda de temperatura.

Fique ligado!

Morro da Igreja  e a Pedra furada

Fonte: ICMBio

VOCÊ

SABIA?

Você já viu neve?
Você já tinha ouvido falar sobre a neve em Santa Catarina?
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Você sabia que Florianópolis, a capital deSC, tem cerca de 100 praias? Confiraalgumas no site Guia Floripa: www.guiafloripa.com.br

Dunas da Praia da Joaquina - 
Florianópolis/SC

Rochas na Praia Mole -
Florianópolis/SC

Cânion Itaimbezinho -
Praia Grande/SC

PAISAGENS
NATURAIS

Uma lagoa

Lagoa do Peri -
Florianópolis/SC

Uma praia

Praia da Ferrugem -
Garopaba/SC

Uma cachoeira

Salto do Rio Vermelho - 
Santo Amaro da Imperatriz/SC

Um rio

Rio do Peixe - Entre as
cidades de Joaçaba e
Herval d'Oeste / SC

Uma ilha

Ilha de Santa Catarina - 
 Florianópolis/SC

Uma montanha

Morro Cambirela -
Palhoça / SC

A previsão é de frio e de tempo nublado no final de semana, mas você
tinha combinado de ir à praia com seus amigos. Expresse seus
sentimentos e faça uma sugestão de outro lugar que você prefira ir.

Umas dunas Umas rochas Uns cânions

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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VAMOS PRATICAR?

Escreva um pouco sobre os seus planos para os próximos dias. Fale sobre as
possibilidades, suas dúvidas, suas vontades, seus sentimentos... 

Exemplo:
Espero que não chova na segunda-feira, porque vou
andando para o trabalho. 

Pode ser que no domingo chova, então vou
caminhar no sábado. 

Talvez esteja nublado na sexta-feira, vou lavar as
roupas antes. 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Elaborado em 2021

Prof. Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto

27



ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 

 

1)  Espero que amanhã eu ... chegar no
trabalho antes que comece a chover.

(  ) conseguir
(  ) consegui
(  ) consiga

10)  Prefiro que a gente ... aquela praia
hoje e a cachoeira amanhã.

(  ) conhecemos
(  ) conheça
(  ) conhece

2) O céu está escuro!  Você acha
que é possível que ... ainda hoje?

(  ) chova
(  ) chuva
(  ) chovem

3) No final de semana vou conhecer
uns cânions. Minha irmã disse que é
necessário que eu ... a visita. 

(  ) agenda
(  ) agendem
(  ) agende

4) Hoje à tarde vou a uma cachoeira com
meus amigos, vou sair cedo porque
tenho medo que  ... muito trânsito.

(  ) tenho
(  ) tenha
(  ) tinha

6) Você não acha que ... perigoso
escalar essa montanha sozinho?

(  ) ser
(  ) seje
(  ) seja

5) Quando eu vou à praia, prefiro que ...
ensolarado. 

(  ) está
(  ) esteja
(  ) estaria

7) Eu convidei meu irmão para ir comigo
conhecer as dunas da Joaquina. Mas eu
duvido que ele ... mesmo.

(  ) vás
(  ) ir
(  ) vá

8) É impossível que ele ... a tempo! Ele
já está há uma hora atrasado.

(  ) chegue
(  ) chegar
(  ) chegamos

9) Você viu a previsão do tempo dessa
semana? Disseram que é provável que
... 30 graus todos os dias!

(  ) fazer
(  ) faça
(  ) faza
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“Ampliar o número de espaços ao ar livre, voltados à prática de exercícios físicos, ao lazer com
segurança, é investir em qualidade de vida, na saúde da população. A prefeitura, por meio da
Secretaria de Infraestrutura, tem construído novas áreas como por meio do projeto Praça Viva,
trabalho que continuará a ser realizado nos próximos anos”, afirma o secretário de
Infraestrutura da Capital, Valter Gallina.

VOCÊ CONHECE OS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO AO AR LIVRE PARA O ORGANISMO?
Saiba como sua saúde pode melhorar com a prática regular, com todos os cuidados e
protocolos sanitários; confira os novos espaços para se exercitar na Capital.

"Muito além da perda de peso, a prática regular
de exercícios físicos é essencial para o
funcionamento adequado do organismo, ajuda a
aumentar os níveis de energia, faz bem para a
pele e é essencial para o bom funcionamento do
sistema cardiovascular.

Durante a pandemia, no entanto, muitas pessoas
não se sentem seguras em frequentar uma
academia, por exemplo, apesar da adoção dos
protocolos sanitários. Para quem quer começar a
se exercitar, mas não quer ficar em locais
fechados neste momento, áreas de lazer ao ar
livre, em contato com a natureza, não faltam em
Florianópolis.

AULA 3
ESPORTE E LAZER

Florianópolis conta com mais de 40
academias ao ar livre.

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

Fo
nt

e:
 P

re
fe

itu
ra

 d
e 

Fl
or

ia
nó

po
lis

Lazer: tempo de folga, de
passatempo, distração ou
entretenimento de uma pessoa.

Apenas neste mês, foi inaugurada a revitalização da praça Olívio Amorim, na avenida
Hercílio Luz, no Centro, e de outros três espaços públicos. De modo geral, as praças
passaram por recuperações e execuções de novos passeios (calçadas) e paisagismo; os
parques infantis, por reformas e padronizações de cores, além de receberem cercas para
maior segurança de seus usuários, e os campos de futebol e quadras poliesportivas,
revitalizados com pintura, telas de proteção, traves e tabelas de basquete."

Fonte: Redação ND - 31/03/2021
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Armando: O que você ________ (FAZER) hoje?
Luisa: Hoje eu ________ (IR) caminhar no parque com as crianças. Depois,________
(VOLTAR) para casa e ________ (JOGAR) futebol com elas. E você? Você ________
(FAZER) alguma atividade física?
Armando: Sim! Eu ________ (IR) andar de bicicleta na Beira Mar de Florianópolis. 
Luisa: ah, que legal! Qual é o seu esporte favorito?
Armando: Ah, é difícil escolher, eu gosto de todos! 

LOCAIS

A academia

A quadra

A piscina

O ringue

O campo

A pista de corrida

O parque 

A ciclovia

A pista de skate

EXERCITANDO

O parquinho

Relacione os nomes aos respectivos locais

Coloque os verbos indicados na conjugação adequada no tempo passado:
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PRONOMES INDEFINIDOS

São palavras que se referem a objetos selecionados a partir de um conjunto, podem
expressar um sentido impreciso ou uma quantidade indeterminada. Os pronomes 
 indefinidos podem ser variáveis, de acordo com o gênero e número, ou invariáveis. 

FEMININO MASCULINO

VARIÁVEIS

algum
alguns 

alguma
algumas 

Você já praticou algum esporte?
Eu faço atividade física algumas vezes por
semana.

nenhuma
nenhumas 

nenhum
nenhuns

Essa semana não fui caminhar nenhum dia.
Nenhumas das academias me agradaram. 

toda
todas 

todo
todos 

Ficamos no parque o dia todo.
Todos os dias eu me alongo.

muita
muitas 

muito
muitos 

Muita gente assiste futebol aos domingos.
Muitas pessoas foram assistir ao jogo no clube.

pouca
poucas 

pouco
poucos 

Eu tenho pouco tempo para fazer esportes.
Poucas pessoas fazem exercícios diários. 

EXEMPLOS DE USO

Singular
Plural

Singular
Plural

FEMININO MASCULINO EXEMPLOS DE USO

FEMININO MASCULINO EXEMPLOS DE USO

EXEMPLOS DE USOFEMININO MASCULINO

Singular
Plural

Singular
Plural

EXEMPLOS DE USO

Singular
Plural

FEMININO MASCULINO

vária
várias 

vário
vários 

Eu já conheci vários parques aqui em
Florianópolis.
Já fui naquela praça várias vezes.

EXEMPLOS DE USO

Singular
Plural

FEMININO MASCULINO
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alguém (alguma pessoa)
ninguém (nenhuma pessoa)
tudo (todas as coisas)
nada (nenhuma coisa)
algo (alguma coisa)
cada 

EXEMPLOS DE USO

Alguém e ninguém são usados somente para falar de pessoas 
Algo, nada e tudo são usados para falar de coisas
Alguém, ninguém e nada são usados SEM substantivo

Alguém quer ir correr?
Ninguém quer ver o jogo comigo.
Fizemos tudo que podíamos, mas perdemos o jogo.
Não há nada que possamos fazer.
Há algo que eu possa fazer para ajudar?
A cada dia me sinto melhor!

tanta
tantas 

tanto 
tantos

Tenho tanta coisa para fazer!
Aqui tem tantas opções de parquinho, que
nem sei escolher o meu favorito.

outra
outras 

outro
outros 

Você conhece outro parque mais próximo?
Tem outras praças públicas por aqui?

INVARIÁVEIS

Dicas!

tudo = todas as coisas
todos os dias = dias seguidos
o dia todo = o dia inteiro

EXEMPLOS DE USO

FEMININO MASCULINO

FEMININO MASCULINO

Singular
Plural

Singular
Plural

EXEMPLOS DE USO

EXEMPLOS DE USO
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Não / nem - Meus amigos não me ligaram, nem me mandaram nenhuma
mensagem. 
Também não - Eu também não vou fazer nada hoje. 
Nunca - Eu nunca tive nenhum problema com meus amigos.
Nunca mais - Depois que me machuquei, não quero jogar futebol nunca mais.

Assim, a negação é expressa sempre antes do verbo. Veja algumas palavras de
sentido negativo que podem ser usadas: 

Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos estão programados para
acontecer na capital japonesa, Tóquio, entre 23 de julho e 8 de
agosto de 2021. 

O Comitê Olímpico Internacional (COI) insiste que os jogos seguirão
em frente, embora Tóquio seja uma das ________ (várias / vários)
cidades do país em estado de emergência. 
________ (algumas / alguns) medidas foram tomadas para a realização
do evento como por exemplo, _______ (tudo / todos) os atletas e _____
(toda / todas) as pessoas envolvidas serão testadas diariamente e
______ (nenhuns / nenhum) participante do evento poderá utilizar o
transporte público em Tóquio. Mesmo estando a _______ (pouca /
pouco) tempo do início dos jogos,  ______ (algo / algumas) medidas
ainda estão sendo estudadas para segurança e prevenção ao
coronavírus. 

Dupla negativa
Os pronomes ninguém, nada ou nenhum/a, que têm sentido negativo, podem ser
colocados antes ou depois do verbo. Porém, quando são usadas depois do verbo, é
preciso expressar a negação também antes do verbo. 

Ninguém fez a tarefa.[
pronome antes do verbo

Não tem ninguém que tenha feito a tarefa.[

negação + pronome
depois do verbo

NEGAÇÃO

JOGOS OLÍMPICOS

Preencha as lacunas com o pronome indefinido mais adequado: 

Fontes: BBC
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Para jogar _______________, não se pode usar as mãos, com algumas
exceções, e cada time precisa ter 11 jogadores.
A _______________ é um esporte aquático que depende do vento.
Para praticar _______________ precisamos de uma piscina.
No _______________ o atleta precisa ter sincronia com o cavalo.

ESPORTES

A natação O ciclismo O basquetebol O boxe

A ginástica artística O futebol A capoeira O tênis de mesa

O hipismoO voleibolA musculação A vela

QUAL É O ESPORTE?

34
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Apesar de estarem em fase de testes e não contabilizarem, ainda, medalhas para o
quadro geral de países, as cinco modalidades em questão respeitarão todos os
procedimentos olímpicos e não deixarão de distribuir medalhas aos respectivos
vencedores.

Vale lembrar que o breakdance ("dança de rua") também incorpora o grupo de
novidades olímpicas, mas só será testado na edição Paris 2024, na França. No Japão, a
abertura do evento está marcada para o dia 23 de julho, com duração prevista até 8 de
agosto."

OLIMPÍADAS

Olimpíadas Tóquio 2021: Conheça as cinco modalidades estreantes nos jogos
Confira o novo rol de esportes olímpicos a partir deste ano, na edição de Tóquio, no
Japão

Fonte: UOL - 23/03/2021 

"Os Jogos Olímpicos Tóquio 2021
contarão com cinco grandes
novidades. Isso porque, a partir da
edição deste ano, algumas
modalidades integrarão o rol de
esportes olímpicos de maneira
inédita. São elas: beisebol/softbol,
karatê, escalada, surfe e skate.

Escolha um dos novos esportes da Olimpíada, pesquise e
explique como funciona.

COMO É?

Qual é o local ideal para a prática:____________________________
Quantas pessoas participam:__________________________________
Qual país se destaca:__________________________________________

Fo
nt

e:
 U

O
L

Kenneth Morris/WSL
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1º        
2º       
3º        
4º           
5º       
6º       
7º          
8º             
9º              
10º      
11º   
20º  

primeira
segunda 
terceira
quarta 
quinta 
sexta 
sétima 
oitava 
nona 
décima
décima primeira 
vigésima 

A atleta da Jamaica ficou em 1º_____________  
lugar na corrida de 100 metros. 
Tereza não ficou feliz em ser a
3º_____________ colocada  na competição.
O Brasil ficou no 12º___________________
lugar no quadro de medalhas das
Olimpíadas de Tóquio.
A 4º_____________ colocada no quadro de
medalhas foi a Grã-Bretanha. 
 A Alemanha foi a 9º_____________ colocada. 

Os números ordinais são aqueles usados para se referir a um lugar ou a posição
ocupada por alguém ou alguma coisa dentro de uma determinada série numérica.

MASCULINO FEMININO

NÚMEROS
ORDINAIS 

PrimeiroSegundo Terceiro
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último última

A CLASSIFICAÇÃO

primeiro            
segundo            
terceiro              
quarto               
quinto              
sexto                 
sétimo              
oitavo               
nono                 
décimo         
décimo primeiro  
 vigésimo 

Quadro de medalhas - Olimpíada de Tóquio 2021

Escreva por extenso a posição
indicada
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Qual é o esporte mais popular no seu país? E quais são as
suas características? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Você pratica, praticava ou gostaria de praticar algum
esporte? Se sim, qual / quais? E se não, por quê?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Você gosta de acompanhar ou assistir a algum
esporte? Se sim, qual? E se não, por quê?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

VAMOS PRATICAR? 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 

 

1)  Você sabe se tem ... academia ao ar
livre aqui no bairro?

(  ) algo
(  ) algum
(  ) alguma

10) Minha filha ficou em ... lugar no
campeonato de corrida da escola.

(  ) primeira
(  ) primeiro
(  ) última

2) Eu faço uma caminhada de 15
minutos ... os dias.

(  ) todos
(  ) tudo
(  ) tudos

3) Meu filho disse que ... quer fazer ...
esporte. 

(  ) não / nenhuma
(  ) nem / nada
(  ) não / nenhum

4) Já estamos em junho, o ... mês do ano.

(  ) cesto
(  ) sexto
(  ) sexta

6) Fiquei triste, porque meu país ficou
em 12º... lugar na competição. 

(  ) décimo segunda
(  ) dozegésimo
(  ) décimo segundo

5) Quando eu era criança, adorava
acompanhar meu time favorito na
televisão com minha família. Hoje em
dia ... quer mais assistir aos jogos.

(  ) nada
(  ) ninguém
(  ) nenhuma

7) Hoje trabalhei o dia ... e não deu
tempo de levar minha filha no
parquinho.

(  ) toda
(  ) tudo
(  ) todo

8) No final de semana queremos
conhecer um parque que tem aqui
perto. Espero que tenha ... gente. 

(  ) pouca
(  ) pouco
(  ) poucas

9) O pessoal do meu trabalho tem um
time de futebol. Eu quero tentar
participar de um treino ... dia.
(  ) alguma
(  ) algum
(  ) algo

38



Antes das eleições, durante um período determinado por lei, os candidatos fazem suas
campanhas. É a chance que eles têm de dizer o que pretendem fazer se forem eleitos.
Nas eleições brasileiras, o voto é secreto: ninguém sabe quem votou em quem. Quem
não gostar dos candidatos pode votar em branco ou simplesmente anular o voto. 

O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e sabe ler e escrever.
Analfabetos e pessoas com mais de 70 não precisam votar. Quem tem entre 16 e 17
anos pode votar se quiser, mas não é obrigado.

Vale ressaltar que somente brasileiros ou naturalizados brasileiros podem votar. 

O voto eletrônico é adotado por pelo menos 46
países, segundo o Instituto para Democracia e
Assistência Eleitoral Internacional (IDEA).

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

O Brasil é uma democracia representativa,
onde o povo escolhe seus representantes
através do voto. A cada quatro anos
acontecem eleições para presidente,
deputados federais, deputados estaduais,
senadores, vereadores e prefeitos.

A ELEIÇÕES 
BRASILEIRAS

AULA 4
SISTEMA POLÍTICO

MATERIAL GUIA - MÓDULO II
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Desde 1996, o Brasil utiliza a urna eletrônica. Neste caso, vota-se
digitando os números dos candidatos.

VOCÊ
SABIA?

COMO FUNCIONA A ELEIÇÃO NO BRASIL?

Adaptado de: Educacão UOL
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SISTEMA POLÍTICO
BRASILEIRO

Clique aqui
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O sistema político brasileiro é democrático, ou seja, são os cidadãos que elegem os
seus dirigentes por meio de eleições periódicas. O sistema está organizado em três
Poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

Observe no esquema abaixo como se intitula cada cargo e a que poder ele pertence. 

Fonte: Política Sem Mistérios

Neste vídeo, Milton Monti explica através de uma
mecânica básica e divertida quem são os três
poderes executivos e a importância de cada um
deles.

Fique ligado!
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Justiça Comum
Justiça Federal

Justiça Eleitoral
Justiça do Trabalho
Justiça Militar

Poder Judiciário

O Poder Judiciário é responsável por julgar possíveis infrações das leis existentes no
país. Diferente dos outros poderes, o judiciário é separado em áreas diferentes no
qual a justiça trabalha:

E três especializadas:
No  Brasil o Supremo Tribunal
Federal é a instância máxima
do poder judiciário.

Federal: Deputados Federais e Senadores
Estadual: Deputados Estaduais
Municipal: Vereadores

Poder Legislativo

O Poder Legislativo tem o objetivo de criar novas leis ou mudar antigas, se
necessário. É também encarregado de supervisionar o poder executivo e apontar se
há alguma coisa errada com a administração pública. Ele é composto por: 

Como é organizado o sistema político do seu país de
origem?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Presidente: Representa a Esfera Federal
Governador: Representa a Esfera Estadual
Prefeito: Representa a Esfera Municipal

Poder Executivo 

O Poder Executivo é o maior administrador do país, tem como objetivo executar as
leis aprovadas pelo Poder Legislativo e fazer com que as pessoas sigam as leis. Ele é
composto por:
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O pretérito imperfeito do subjuntivo é utilizado na expressão de desejos,
probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. Pode indicar
uma ação presente, passada ou futura.

FALAR

eu falasse
você falasse
ele/ela falasse
nós falássemos
vocês falassem
eles/elas falassem

QUE / SE

PERDER

eu perdesse
você perdesse
ele/ela perdesse
nós perdêssemos
vocês perdessem
eles/elas perdessem

PRETÉRITO IMPERFEITO
MODO
SUBJUNTIVO

DECIDIR

eu decidisse
você decidisse
ele/ela decidisse
nós decidíssemos 
vocês decidissem
eles/elas decidissem

SER / IR

eu fosse
você fosse
ele/ela fosse
nós fôssemos
vocês fossem
eles/elas fossem

ESTAR

eu estivesse
você estivesse
ele/ela estivesse
nós estivéssemos
vocês estivessem
eles/elas estivessem

IRREG
U

LA
R

QUERER

eu quisesse
você quisesse
ele/ela quisesse
nós quiséssemos
vocês quisessem
eles/elas quisessem

QUE / SE

SABER

eu soubesse
você soubesse
ele/ela soubesse
nós soubéssemos
vocês soubessem
eles/elas soubessem

REG
U

LA
R

CUMPRIR

eu ____________
você/ele/ela ____________
nós ____________
vocês/eles/elas ____________

RECEBER

eu ____________
você/ele/ela  ____________
nós ____________
vocês/eles/elas  ____________

PARTICIPAR

eu ____________
você/ele/ela  ____________
nós ____________
vocês/eles/elas ____________
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PRETÉRITO IMPERFEITO

O que você gostaria que o prefeito da sua cidade fizesse para criar
melhorias para a população imigrante? Cite, pelo menos, três ações.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Durante o julgamento, o advogado aconselhou que o seu cliente esperasse a
resposta do juiz antes de sair do país. 

João quis que todos participassem do evento.

Era impossível que todos chegassem a tempo.

USOS

PARA EXPRESSAR DÚVIDAS, DESEJOS, INCERTEZAS, PROBABILIDADES E SENTIMENTOS1.

Se o presidente fizesse mais ações de combate à pandemia, o país estaria melhor.

Se o prefeito ouvisse a população, alguns problemas poderiam ser resolvidos.

Se eu fosse presidente, faria muitas mudanças na organização do país.

2. PARA EXPRESSAR HIPÓTESE

SE + PRETÉRITO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO + FUTURO DO PRETÉRITO DO INDICATIVO

Esta estrutura descreve fatos contrários à realidade e são (quase) impossíveis de
acontecer. Nestas situações, uma ação está condicionada à outra. 

Na aula 2 deste material, na introdução do “Modo Subjuntivo” tem uma lista com
exemplos de algumas conjunções ou expressões impessoais com as quais o pretérito
imperfeito do subjuntivo também pode ser usado.

Para estruturar essas frases, precisa ter um verbo no pretérito perfeito ou imperfeito
do indicativo junto de um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo:

PARA
LEMBRAR
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"As eleições municipais deste ano contarão com 2.670 candidatos estrangeiros.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maior parte dos postulantes irá
concorrer ao cargo de vereador (2.511). Em seguida, aparecem no ranking,
candidatos a prefeito (94) e a vice-prefeito (85). A Constituição Federal estabelece
que, para ocupar um cargo eletivo no país, o candidato estrangeiro deve ter
cidadania brasileira ou ter sido naturalizado no Brasil. De acordo com o TSE,
522.217 se candidataram nas eleições municipais deste ano, correspondendo
apenas 0,5% do total de candidatos no pleito.

2.670 estrangeiros irão concorrer às eleições deste ano

 Fonte: Brasil61 - 09/10/2020

Para os cargos de presidente e vice-presidente da República, segundo a
Constituição, os candidatos devem ser brasileiros natos, ou seja, precisam ter
nascido em território nacional. Estrangeiros que eventualmente sejam eleitos aos
cargos de deputado federal e senador também não poderão ocupar os cargos de
presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado.  

Samara Ohanne, advogada eleitoral, acredita que o aumento de eventuais políticos
estrangeiros eleitos, por si só, não resolverá o problema da falta de diversidade nos
cargos eletivos no país. Segundo ela, a baixa participação desse público em eleições
pode ser explicada pela falta de conhecimento deles em relação aos seus direitos no
Brasil. 

Entre os candidatos estrangeiros nas eleições municipais deste ano, estão Adma
Gama Soliman, em Bento Gonçalves (RS), nascido no Haiti; Talibã, em
Pindamonhangaba (SP), nascido no Afeganistão; Rogério Lisboa Portuga, em Joinville
(SC), entre outros."

ELEIÇÕES E IMIGRANTES
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Postulante: Que faz uma
candidatura a um emprego
ou cargo; um candidato.

Pleito: Disputa realizada
entre os candidatos.
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1.Se você pudesse se candidatar a algum cargo político
no Brasil, qual você escolheria? E por quê?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Se você fosse eleito nesse cargo, o que você iria
propor para a população?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

VAMOS PRATICAR? 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

 

 

1)  Se eu ... você, ... um advogado para
ajudar no processo. 

(  ) for / chamaria
(  ) fosse / chamo
(  ) fosse / chamaria 

10) Se eu ... mais tempo, participaria mais
dos grupos de política.

(  ) tersse
(  ) tivesse
(  ) tiver

2) Eu falei para minha família que
era importante que eles ... as leis de
migração, mas ninguém me ouviu.
(  ) conhecessem
(  ) conheceriam 
(  ) conhecem

3) Os prefeitos são responsáveis por:

(  ) Administrar, representar e executar
as leis no estado de atuação 
(  )  Administrar, representar e executar
as leis no país de atuação
(  ) Administrar, representar e executar
as leis no município de atuação

4) Ano passado o vereador recomendou
que a gente ... uma lista com as
demandas da população migrante.

(  ) fizer
(  ) fizesse
(  ) faz

6)  Eu ... que meu candidato ... eleito, mas
ele perdeu.

(  ) quero / fosse
(  ) queria / for
(  ) queria / fosse

5) As eleições para presidente no Brasil
acontecem:

(  ) A cada 3 anos
(  ) A cada 4 anos
(  ) A cada 5 anos

7) Se o Brasil ... outro presidente,
algumas coisas ... ser diferentes.

(  ) ter / poderiam
(  ) tivesse / pode
(  ) tivesse / poderiam 

8) Os governadores são responsáveis por:

( ) Administrar, representar e executar as leis
no estado de atuação 
( ) Administrar, representar e executar as leis
no país de atuação
( ) Administrar, representar e executar as leis
no município de atuação

9) Se eu ..., eu me candidataria a
vereador. 

(  ) podesse
(  ) pudesse
(  ) posso
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"Nos últimos anos, o agravamento de conflitos
internos e a crise econômica acabaram por
intensificar os fluxos migratórios. E o Brasil, apesar
de não ser o destino preferencial, também enfrenta
o desafio da migração recebendo migrantes e
refugiados de diversas partes do planeta.

Em 2017, o Congresso Nacional aprovou a Nova Lei de Migração (13.445/2017), um
texto que contou com ampla participação social e que colocou o migrante como um
sujeito de direitos. A lei foi redigida sob princípios de não discriminação e não
criminalização, respeitando assim a Constituição de 1988.

O desafio atual é fazer valer o texto da lei, observando sua adequada aplicação,
denunciando violações e garantindo que os migrantes e refugiados tenham acesso
a direitos, a uma acolhida humanitária e a uma integração que permita o pleno
exercício da cidadania na sociedade brasileira."

AULA 5
DIREITOS

A imigração é um direito humano, isso inclui o direito à
educação pública e gratuita, à proteção a crianças  e
adolescentes e a garantia dos direitos trabalhistas. 

DIREITOS HUMANOS

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

MIGRAÇÃO E REFÚGIO

Fonte:  Conectas.org - 27/03/2021
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Todo esse cenário provocou uma reavaliação da legislação brasileira, que ainda
estava pautada pelo Estatuto do Estrangeiro, um resquício da época da ditadura
militar que interpretava a migração como uma questão de segurança nacional.
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Lei de Migração - Brasil
LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a
sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas
para o emigrante.

Política Estadual para a População Migrante - Estado de Santa Catarina
LEI Nº 18.018, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020

Art. 1º Institui a Política Estadual para a População Migrante, a ser implementada de
forma transversal às políticas e serviços públicos, com os seguintes objetivos:  I  garantir
ao migrante o acesso a direitos fundamentais, sociais e aos serviços públicos; II –
promover o respeito à diversidade e à interculturalidade; III – impedir violações de
direitos; e IV – fomentar a participação social e desenvolver ações coordenadas com a
sociedade civil.

Política Municipal para a População Migrante - Florianópolis
LEI Nº 10.735, DE 28 DE JULHO DE 2020

Art. 1º Fica instituída a Política Municipal para a População Migrante, a ser
implementada de forma transversal às políticas e serviços públicos.

DIREITO À IMIGRAÇÃO

Conheça leis que asseguram os direitos da população migrante:

Fonte: Conects.org
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Procure saber os seus direitos! 
Para mais informações acesse:

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br

DIREITOS 
TRABALHISTAS

Direitos trabalhistas são leis e regras que regem a relação entre empregados e
empregadores, assegurando o conhecimento sobre as obrigações e deveres de
cada um. Entender sobre os direitos trabalhistas é fundamental tanto para o
empregador quanto para o funcionário. Saiba que os direitos trabalhistas de uma
pessoa migrante são os mesmos do trabalhador cidadão brasileiro. 

Os direitos essenciais de um trabalhador são: 

Registro em carteira de trabalho:
Sempre que uma empresa for

contratar um funcionário é direito

dele ter a Carteira Nacional de

Trabalho e Previdência Social. Esta

documentação é emitida em um

órgão licenciado pelo governo.

Visando modernizar o acesso às informações da vida laboral do
trabalhador, o Ministério da Economia lançou a CARTEIRA DE TRABALHO
DIGITAL, em substituição a Carteira de Trabalho física, disponível para os
cidadãos através de Aplicativo para celular nas versões iOS e Android e
Web.

Acesse para mais informações: 
https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital

Vale-transporte: De acordo com a

CLT o trabalhador tem direito de

receber o vale-transporte, o mesmo

resulta em adiantamento do valor

das despesas para se locomover da

sua residência até o local de trabalho.

Descanso semanal remunerado: É
assegurado para o funcionário que

ele tenha direito a um repouso

remunerado, podendo ser no

mínimo uma vez por semana. 

Horas extras: As horas extras são para

os trabalhadores que exercem suas

atividades laborais além da sua jornada

habitual de trabalho. 

Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT): são normas que regulamentam
a relação de trabalho entre empregado
e empregador.
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Luisa: Fahima, me chamaram para trabalhar como
recepcionista no consultório médico.
Fahima: Que bacana, amiga! Já te falaram qual vai ser
o salário e o horário de trabalho?
Luisa: Serão 40 horas semanais, e o salário é de R$
1.500,00, com benefícios de vale-transporte e
alimentação.

MEUS DIREITOS

Fahima: Você já fez a sua carteira de trabalho?
Luisa: Sim! Ela está aqui comigo. Vou levar para assinarem assim que me ligarem
da empresa. 
Fahima: Não se esqueça de ler o contrato antes de assinar. É muito importante
para saber todos os teus direitos e deveres.

PRONOMES PESSOAIS OBLÍQUOS

Me, te, comigo, se... essas palavras destacadas no diálogo acima são chamadas de
pronomes pessoais oblíquos. Esses pronomes fazem, geralmente, a função de
complemento (objeto) em uma oração. Eles podem ser utilizados para substituir um
nome já mencionado e para evitar repetições. 

Nesta aula vamos ver algumas situações que podemos utilizar esses pronomes, como
pronome reflexivo, como objeto direto ou indireto.

eu
tu
você / ele /ela
nós
vocês
eles/elas

Pronomes pessoais oblíquos

me
te
se, si, consigo
nos
se
se

Pronomes pessoais reto

reflexivo /
recíproco 

objeto indiretoobjeto direto

me, mim, comigo
ti, contigo
lhe
nos, conosco
lhes
lhes

me
te
o, a
nos
os, as
os, as
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Para entender quando podemos utilizar um ou outro, vamos primeiro ver como
conseguimos identificar o que é sujeito e complemento, podendo esse ser um objeto
direto ou indireto.  

Objeto direto

Não conta com preposição antes.

Eu entreguei a carteira de trabalho. Eu entreguei a carteira de trabalho
para o empregador.

complemento - objeto diretosujeito

Eu a entreguei 

Se você quisesse mencionar novamente o objeto, para evitar repetições você poderia
utilizar um pronome oblíquo para cada caso: 

Objeto indireto

Conta com preposição antes.

complemento - objeto indireto

sujeito

Eu lhe entreguei a carteira de trabalho

PRONOMES DE OBJETO DIRETO

Pronomes pessoais oblíquos não reflexivos
(exerce função de objeto direto)
me 
te
o / a
nos 
os / as
os / as

Você pode me ajudar? [me é o pronome de objeto que indica o complemento do
verbo ajudar]

Como vimos, os objetos diretos são complementos que não estão ligados com o verbo
principal por uma preposição. É importante saber que o uso de alguns desses pronomes é
mais percebido em discursos escritos e formais.

para verbos sem preposição

eu
tu
você / ele /ela
nós
vocês
eles/elas

Você já pagou a multa? Sim, eu a paguei ontem*. [ a é o pronome de objeto que
substitui a multa]

                                 *Opção informal: Sim, eu paguei ela ontem.
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Você viu a Jéssica hoje?
 Não, eu não _____ vi. 

Você já entregou todos os documentos na Polícia Federal?
Sim, já _____  entreguei.

Não consigo entender esse formulário. Alguém pode _____ ajudar?
Sim, senhora. Qual é a sua dúvida?

Complete os diálogos com os pronomes mais adequados:

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Pronomes pessoais oblíquos não reflexivos
(exerce função de objeto indireto)

 
Me / mim / comigo
Te / ti / contigo
Lhe 
Nos / conosco
Lhes 
Lhes

 

para verbos com preposição

Agora vamos ver quais são os pronomes que funcionam como objeto indireto. Os
objetos indiretos são complementos ligados a verbos por meio de uma preposição. Em
geral as preposições são: a, para, de e com.

eu
tu
você / ele /ela
nós
vocês
eles/elas

PRONOMES DE OBJETO INDIRETO

Meu amigo me ligou para perguntar se quero sair / Meu amigo ligou para mim para
perguntar se quero sair 

Eu lhe disse que não daria certo / Eu disse para você que não daria certo. 

Ele vai ser atendido depois de mim.

Meu pai foi à polícia comigo.

Percebam que por vezes podemos usar mais de uma forma mantendo o mesmo sentido:
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PRONOMES COM PREPOSIÇÕES

Então, é importante lembrar que quando os pronomes pessoais estão depois de uma
preposição existem outras formas para os pronomes pessoais. 

Por isso, não é adequado falar "ele ligou para eu", mas sim "ele ligou para mim", pois o
pronome está depois de uma preposição, que é o para.

PREPOSIÇÕES

A
DE
EM
POR
PARA
SEM
CONTRA

PRONOMES PESSOAIS
DEPOIS DE PREPOSIÇÕES

mim
ti
você
si, ele / ela
a gente
nós 
vocês
eles
elas

eu =
tu =
você =
ele / ela =
a gente =
nós =
vocês =
eles =
elas =

COM 

comigo
contigo
com você
com ele / com ela
com a gente
conosco 
com vocês
com eles / com elas

eu =
tu =
você =
ele / ela =
a gente =
nós =
vocês =
eles / elas =

Entre uma preposição e um verbo no infinitivo pessoal
não se altera o pronome.

Você pode me explicar novamente para eu entender melhor?

*COM + PRONOMES

Eu trouxe um presente para __________.
Você quer ir __________ na prefeitura?
Sinto muito, não posso sair  __________ hoje.
Vocês estavam falando sobre  __________ ?
Qual é o melhor caminho para  __________ chegar na rodoviária?

Complete as frases com a opção mais adequada:

 mim / comigo / ti / eu / com você
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Alguns verbos reflexivos: 

lembrar-se;
esquecer-se;
sentar-se;
cuidar-se
preocupar-se;
ferir-se;
machucar-se;
cortar-se;
pentear-se;
levantar-se;
deitar-se;

Todo final de mês, nós ____________ preocupamos com as contas a
pagar.

As crianças ____________ sentaram para esperar a vez do atendimento.

Eu não _____________ sinto bem hoje.

Para saber quando utilizar os pronomes reflexivos, é importante conhecer alguns verbos
ditos reflexivos. Eles são conjugados como os outros verbos, mas junto de pronomes
oblíquos. 

conhecer-se;
divertir-se;
encostar-se;
olhar-se;
intrometer-se;
arrepender-se;
sentir-se;
sujar-se;
queimar-se;
arrumar-se
vestir-se;

PRONOMES REFLEXIVOS 

me
se
se, si, consigo
se
nos
se
se

Veja um exemplo: 

A funcionária pediu para eu levar os documentos de identificação,
mas eu me esqueci.

eu
você
ele /ela
a gente
nós
vocês
eles/elas

Os pronomes reflexivos, apesar de funcionar como objetos diretos ou indiretos, referem-
se ao sujeito da oração. Nesse caso, os pronomes oblíquos indicam que o sujeito
pratica e recebe a ação do verbo. 

Complete as frases com o pronome mais adequado:
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Lei Maria da Penha -  Lei nº 11.340: tem o objetivo de criar mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher de forma a prevenir, punir e
erradicar a violência contra a mulher, através de medidas protetivas.

Lei Carolina Dieckmann -  Lei nº 12.737:  com o intuito de definir crimes
cibernéticos no Brasil.

Lei do Minuto Seguinte - Lei nº 12.84: oferece algumas garantias a vítimas de
violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico
e social, exames preventivos e o fornecimento de informações sobre os direitos
legais das vítimas.

Lei Joana Maranhão -  Lei nº 12.650: alterou os prazos quanto a prescrição (prazo)
contra abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, de forma que a
prescrição só passou a valer após a vítima completar 18 anos, e o prazo para
denúncia aumentou para 20 anos.

Lei do Feminicídio - Lei nº 13.104: Quando uma mulher é morta em decorrência de
violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de ser
mulher, fica caracterizado o feminicídio, sendo considerado um crime hediondo em
que a pena pode chegar a 30 anos de reclusão.

Fonte: Migalhas

Os direitos das mulheres dentro da categoria Direitos Humanos representam um
conjunto de direitos que são passíveis de ampliação, interpretação e reconstrução. No
Brasil além de asseguradas pela Constituição Federal, há 5 leis que protegem as
mulheres e autorizam a concessão de medidas protetivas de urgência em casos de
assédio e/ou de violência.

DIREITOS DAS
MULHERES

Central de Atendimento à Mulher: Ligue 180
Este serviço é destinado a atender denúncias, orientar e
encaminhar os casos de violência contra a mulher, em

qualquer parte do território nacional. A Central funciona 24h
por dia, inclusive aos finais de semana.
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Toda criança tem direito à proteção
contra atos de discriminação

Todas as crianças, absolutamente sem
qualquer exceção, serão credoras deste
direito, sem distinção ou discriminação
por motivo de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social,
riqueza, nascimento ou qualquer outra
condição, quer sua ou de sua família.

Crianças têm direito a nome e
nacionalidade

Desde o dia em que nasce, toda criança
tem direito a um nome e uma
nacionalidade, ou seja, ser cidadão de
um país.

Crianças não trabalham

É proibido qualquer trabalho a
menores de 16 anos de idade. Na
condição de aprendiz é permitido a
partir de 14 anos.

Todas as crianças devem ser amparadas por direitos fundamentais destinados a
garantir proteção e pleno desenvolvimento como indivíduos. No Brasil, os direitos
das crianças estão amparados pela Lei 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), supervisionado pelo Conselho Tutelar. 

O ECA garante que: 

DIREITOS DAS
CRIANÇAS

O que você considera importante que seja feito para
combater a violência contra as mulheres e as crianças?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________

Em caso de violações de direitos
de crianças e adolescentes, como
violência física ou sexual, podem
denunciar anonimamente pelo
Disque 100.
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Quais são os seus direitos e deveres enquanto
uma pessoa imigrante? Cite, pelo menos, dois de
cada.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Em caso de acidente de trabalho, quais são os direitos
enquanto trabalhador?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DPU - Defensoria Pública da União
Se algum dos seus direitos não estão sendo cumpridos, você pode

solicitar auxílio jurídico da Defensoria Pública da União (DPU). 
A DPU é gratuita!

WhatsApp institucional da unidade de Florianópolis: (48) 3221-9420. 
 
 

VAMOS PRATICAR?

Com base nas informações mencionadas nesta aula, responda as perguntas
abaixo: 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

 

 

1)  Qual é a outra forma de dizer a
seguinte frase: "Preciso lhe falar algo
importante!"

(  ) Preciso ti falar algo importante!
(  ) Preciso se falar algo importante!
(  ) Preciso falar algo importante para você!

10) Estou com a impressão que o
empregador está contra ... !

(  ) eu
(  ) mim
(  ) me

2) Para que e para quem é destinada
as leis do ECA?

(  ) para proteger os direitos das crianças
e adolescentes
(  ) para diminuir os direitos das crianças
(  ) para proteger as mulheres e os
homens adultos

3) Você viu o nosso chefe hoje? Não,
eu não ... vi.

(  ) lhe
(  ) a
(  ) o

4) - Como vocês ... conheceram? 
- Nós ... conhecemos no aeroporto.

(  ) nos / se
(  ) se / nos
(  ) si / nos

6)  Qual é o objetivo principal da Lei
Maria da Penha?

(  ) proteger os direitos à educação
(  ) proteger os direitos do trabalhador
(  ) criar mecanismos para combater a
violência doméstica e familiar contra a
mulher 

5) Esse presente é para ... ? Quanta
gentileza!

(  ) eu
(  ) mim
(  ) me

7) Preciso ir na DPU! Você pode ir ... ?

(  ) com ti
(  ) com eu
(  ) comigo

8) - Como você está ... sentindo hoje? 
- Eu ... sinto melhor, obrigada.

(  ) se / me
(  ) si / me
(  ) se / mim

9) - Os juízes receberam a sua
denuncia? 
- Sim, eles ... receberam! 

(  ) o
(  ) a
(  ) lhe
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Aluga-se aconchegante quitinete mobiliada, para quem
procura conforto e comodidade. O imóvel está localizado
na Rua Coimbra, no bairro Monte Verde, em
Florianópolis. Fica próximo ao Floripa Shopping e ao
centro comercial Passeio Primavera. Não possui
garagem, mas está perto de pontos de ônibus. 

Mobiliado com: fogão, geladeira, pia, sofá, cama e
guarda-roupa. 

Não está incluso: garagem e despesas individuais.  

Aluguel: R$ 670,00 
Condomínio: R$ 13,00
IPTU: R$ 5,00
Seguro incêndio: 11,00

Total: R$ 699,00

Além do valor do aluguel, quais outras contas deve-se
calcular para a soma das despesas da casa? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AULA 6
MORADIA

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

ANÚNCIO

Fonte: Wimóveis

48 9900-9900

Observe abaixo um exemplo de anúncio de aluguel de casa:

48 3333-4444
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VIVA REAL
CLASSIFICADOS OLX
 ZAP IMÓVEIS
 QUINTO ANDAR
 GRUPOS NO FACEBOOK

Casas são imóveis mais
espaçosos, podem ter um
quintal ao redor ou atrás.
Geralmente vamos encontrar
dois ou três quartos nela.

A busca de imóveis pode ser feita pela internet, em sites
de imobiliárias ou classificados:

TIPOS DE
MORADIA

ONDE PROCURAR?

Quitinete* é uma pequena
casa ou apartamento feito de
três cômodos: sala de
estar/quarto, cozinha e
banheiro. 
*Por vezes você pode ver escrito:
"kitnet". 

Apartamento é uma unidade
residencial de um prédio.
Várias pessoas moram no
mesmo prédio. 

Sobrado é uma casa de dois
andares. Não é muito grande e
geralmente é construído ao
lado de outros sobrados.

Fonte: Rioandlearn
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Diminutivo (-) Aumentativo (+)

Bonitinha
Bonitinho

Bonitona
Bonitão

GRAU DOS ADJETIVOS E SUBSTANTIVOS

Na aula 5 do módulo I, nós já vimos como os adjetivos podem ser flexionados em
número e gênero. Nesta aula, vamos ver como eles podem ser flexionados em grau.
Esta estrutura vale também para substantivos.

Feminino
Masculino

Feminino
Masculino

- INHA / - INHO
(regra geral)

boazinha
Bonzinho

Feminino
Masculino

- ZINHA / - ZINHO*

*Para palavras terminadas em: sílaba tónica (ex. pé, café);
encontro de vogais (ex. rua); som nasal (ex. homem)

 - ONA / - ÃO 
(regra geral)

-ZONA /  - ZÃO*

Boazona
Bonzão

Feminino
Masculino

Mesinha de centro - usada

PROCURANDO
MÓVEIS

Coloque as palavras no diminutivo e aumentativo

SOFÁ       __________________     ___________________

MESA      __________________      ___________________

RUIM      __________________      ___________________

PROBLEMA  __________________      ___________________

R$ 100,00 

- em bom estado
- retirar no local
- entrar em contato
por mensagem

Sofazão cabe toda família
R$ 650,00
- sofá de cinco
lugares
- frete incluso
- entrar em contato
por telefone
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Renata: No anúncio diz que é uma quitinete mobiliada. Mas o que tem de móveis? 

Lucas: Então, no quarto tem alguns móveis, como cama e guarda-roupa. Na cozinha

tem fogão, geladeira e pia. 

Renata: Ah, que bom! Outra coisa que preciso saber é sobre as contas. As contas de

luz e água estão inclusas no valor total do aluguel? E como é a forma de pagamento?

Lucas: O aluguel mensal é de 699 reais, com um depósito de segurança de 300 reais.

O inquilino deve pagar apenas eletricidade, pois gás e água estão inclusos. Tanto o

chuveiro quanto o fogão são a gás. 

Renata: Parece bom. Posso ir amanhã para dar uma olhada? 

Lucas: Claro. A que horas você gostaria de ir? 

Renata: Que tal às 10 da manhã? 

Lucas: Pode ser, Renata. Vejo você amanhã.

Renata: Bom dia, Lucas, meu nome é

Renata. Vi o seu anúncio no site OLX. Estou

interessada. Mas preciso saber mais

detalhes. Podemos conversar? 

Lucas: Bom dia! Sim, claro. Sou o

responsável pelo imóvel. O que você precisa

saber? 

PROCURANDO
UMA CASA NOVA

Elabore 4 perguntas que você acha importante fazer a um
proprietário de imóvel:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

Um depósito de segurança
também é chamado de
caução.

inquilino é o indivíduo
residente em imóvel alugado;
chamado também de
locatário.
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verbo (+) mais adjetivo / substantivo [do] que 
verbo (-) menos adjetivo / substantivo [do] que 

COMPARATIVOS

Essa casa tem tantos quartos quanto o apartamento.
Esse apartamento é tão caro quanto o chalé.
Hoje eu já pesquisei tanto quanto ontem.

 IGUALDADE

Quantos quartos tem cada casa? Qual é a maior? Qual tem menos taxas? 

Para avaliar as opções podemos fazer comparações.

(=) tanto substantivo quanto 
(=) tão adjetivo quanto / como
(=) verbo tanto quanto

Para fazer comparações entre duas coisas que são diferentes em alguma característica,
você pode usar as seguintes estruturas:

 A quitinete é mais barata do que a casa.
O sobrado tem menos quartos do que a casa.

Para expressar que duas coisas são iguais ou que acontecem da mesma forma, você pode
usar as seguintes estruturas, conforme o caso:

MAIS OU MENOS?

SUPERLATIVO
Para destacar uma coisa ou uma pessoa em comparação a todas as demais, você pode
usar a seguinte estrutura: 

a / as / o / os substantivo mais / menos adjetivo [de a/as/o/os + conjunto]

Eu aluguei a casa mais barata do bairro.

O adjetivo deve concordar em
gênero e número com o objeto 

LEMBRE-SE
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( + / caro ) As casas dessas rua são _________________________ aquelas. 
( = / atual) Esse anúncio é  _________________________ aquele. 
( - / bonito) Essa casa é  _________________________  a última que morei. 
( + / pequeno) A garagem dessa casa é _________________________  a da outra. 
( + / grande) Estes apartamentos são _________________________  o nosso. 
( + / barato) Alugar é _________________________  comprar.
( = / antigo) O sofá dessa casa _________________________  o da outra.
( +/ bom) A quitinete amarela é _________________________ a quitinete azul.

1) Observe os símbolos e adjetivos indicados e complete as frases com o
comparativo  ( = ) igualdade, ( + ) superioridade, ( - ) para inferioridade

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Observe os anúncios e faça comparações entre as duas opções:
 

ATENÇÃO
Quando usamos os adjetivos bom, mau, grande e pequeno a palavra mais não
é utilizada.

+ bom          melhor 
+ mau          pior
+ grande        maior 
+ pequeno        menor

1) A kitnet é _______________________________________

2)_________________________________________________

3)_________________________________________________

4)_________________________________________________

A  casa localizada em Capoeiras é
maior e melhor do que a quitinete
localizada no Centro.
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Descreva o espaço, indicando a quantidade de quartos,
como é a cozinha, se é mobiliado; 
Indique o valor do aluguel e das demais contas (luz, água
e internet); 
Indique a forma de contrato e pagamento; 
Indique a localização, o endereço e as condições do
bairro, se é seguro, se tem comércio em volta, qual é a
distância até o centro.  

Faça um anúncio de aluguel para o imóvel abaixo:

VAMOS PRATICAR? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

dormitório 1

espaço para 2 carros
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dormitório 2 suitecozinha

banheiro ár
ea
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e 

se
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iç
o
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

 

 

1)  O sobrado é  ... (+ pequeno) do que o
apartamento de três quartos.

(  ) mais pequeno
(  ) maior
(  ) menor

10) A casa do meu vizinho é ... (+ mau) do
que a minha.

(  ) ruim
(  ) pior
(  ) melhor

2) Para que serve a caução?

(  ) é um tipo de pagamento antecipado
que fornece garantia para o proprietário 
(  ) é o total das contas do mês
(  ) é a multa pelo atraso do pagamento

3) Minha casa é ... (= grande) a da
minha vizinha.

(  ) tão maior quanto
(  ) tanto grande qual 
(  ) tão grande quanto

4) Uma quitinete é formada por:

(  ) Três quartos e um banheiro
(  ) Sala de estar/quarto, cozinha e
banheiro. 
(  ) Uma suíte, cozinha, sala e escritório

6) Transforme a frase para o superlativo:
- Encontrei uma casa boa.

(  ) Encontrei uma melhor casa
(  ) Encontrei a mais boa casa
(  ) Encontrei a melhor casa

5) Meu apartamento tem ... quartos
quanto o seu. 

(  ) tão
(  ) tantos
(  ) tanta

7) Algo "mais caro" é algo:

(  ) menos valioso
(  ) barato
(  ) menos econômico

8) Quais são as contas básicas para
manter uma casa: 

(  ) aluguel, luz, água e internet
(  ) aluguel e luz  
(  ) aluguel, internet e gás 

9) Aluguei a quitinete ... (+ barato) do
bairro.

(  ) maior barata
(  ) mais barata
(  ) menos barato
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Mais tecnologia, mais desigualdade: como a pandemia mudará o mercado de
trabalho

A necessidade de manter o distanciamento social acelerou mudanças que já vinham
acontecendo, sobretudo tecnológicas. Algumas delas devem prevalecer.

Fonte: CNN Brasil Business - 01/05/2021 

Para além do efeito perverso na saúde da população, a pandemia de Covid-19 foi um
choque para o mercado de trabalho do mundo todo. 

Num primeiro momento, empresas fecharam e milhões de pessoas perderam seus
empregos. Ao mesmo tempo, a necessidade de manter o distanciamento social
acelerou mudanças que já vinham acontecendo, sobretudo tecnológicas. Algumas
delas devem prevalecer no pós-crise. Veja cinco tendências.

1. Mais tecnologia, menos humanos: A crise acelerou o uso de novas tecnologias
de automação na indústria, de inteligência artificial e o processo de digitalização nos
negócios - em especial do sistema financeiro. 

2. Menos presença física: Reuniões que podem ser substituídas por um e-mail.
Viagens que podem ser evitadas com o uso do Zoom ou do Teams. A cultura
corporativa precisou se adaptar ao distanciamento e, muito provavelmente, vai
assimilar muito dessa nova realidade em sua estrutura.

3. Agravamento das desigualdades: A crise impactou de formas desproporcionais
os trabalhadores informais -que dependem mais da circulação de pessoas, e as
mulheres, por conta do choque no terceiro setor, onde elas estão concentradas em
maior número, e pelo aumento do tempo das tarefas domésticas, que recai nas
costas delas de forma desigual. 

AULA 7
MÍDIAS E TECNOLOGIA

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

TECNOLOGIAS E
PANDEMIA

Como a pandemia da COVID-19 tem impactado o mercado de trabalho e o uso de
tecnologias? Leia a notícia abaixo e responda às perguntas a seguir:
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-ão           -ões
               -ãos 

         -ães

4. Maior concorrência também entre escolarizados: Como a cultura do trabalho a
distância deve prevalecer em vários setores, a competição entre profissionais com
maior escolaridade também pode aumentar. 

5. Independência X segurança: novo equilíbrio? Antes da pandemia, o mercado de
trabalho global via um aumento de empregos mais flexíveis, tipicamente em
empresas que trabalham com internet. Nessas posições, jovens mais qualificados
podem prestar serviços quase como freelancers, com trabalhos específicos, sem
vínculos com as empresas e mantendo uma certa independência. Agora, a
expectativa é que essa tendência tenha uma força contrária. 

DEBATE

Na sua opinião, qual a maior
mudança que a pandemia tem
provocado e que pode permanecer ao
longo do tempo nas dinâmicas de
trabalho?    

PALAVRAS COM - ÃO E O PLURAL

___________ - milhões 
automação - ___________
digitalização - ___________
___________- reuniões

Os substantivos que terminam em -ão podem formar o plural de três formas, mas não
há uma regra específica para se fazer esse plural, pois depende da origem da palavra.

Coloque estas palavras retiradas do texto acima no singular ou no plural:

Dar a sua opinião
Eu acho que...
Na minha opinião...
Eu acredito que...
Me parece que...
Eu penso que...
Eu creio que...

circulação - ___________
competição - ___________
___________ - posições 

pluralsingular  -pluralsingular  -
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No Brasil existem dois tipos de plugues, com dois ou três pinos. 
A  tomada padrão é a para três pinos, mas ainda podem ser encontradas
tomadas para  o modelo de plugue antigo, com dois pinos.

Adaptado: Techtudo

OBJETOS
TECNOLÓGICOS

o celular  o computador o fone de ouvido

o cabo o carregador

a impressora

o aparelho de som / 
o rádio

o  relógioa câmera fotográfica

o controle remoto a televisão o projetor

VOCÊ SABIA?

Plugue T /  Benjamin
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VOCÊ SABIA?

Voltagem (V) é a unidade de tensão elétrica ou diferença de
potencial elétrico. No Brasil existem diferentes voltagens entre
as cidades, podendo ser de 110 v, 127 v ou 200 v.  É preciso ter
atenção com a voltagem ao usar as tomadas, porque no Brasil
elas não são identificadas com essa informação, e usando da
forma errada os aparelhos podem queimar.

LEGENDA:
RR/ AP/ AM/ AC/ RO/ PA/ MT/ MS/ SP/ MG/ES/ PR:  110/127 Volts
MA/ CE/ RN/ PB/ PE/ Al/ SE/ BA/ DF/ GO/ SC/ RS: 220 Volts
Preto: Exceções dentro do estado.
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Mapa das voltagens no Brasil

IXI, ACHO QUE
QUEIMOU!

Wendy: Alô? 
Andreina: Oi, Wendy! Aqui é a Andreina, tudo bem?
Wendy: Oi, amiga. Tudo bem e você?
Andreina: Tudo certo, mas preciso de ajuda. Acho que meu secador de cabelo queimou.
Wendy: O que aconteceu? 
Andreina: Quando eu coloquei na tomada, fez um barulho e saiu fumaça. Levei um susto! 
Wendy: Ah, Andreina, que perigo! Você sabe a voltagem do seu secador? Pode ter sido isso. 
Andreina: Ah, nossa! É verdade. Eu tenho esse secador há muitos anos, desde quando eu
morava no Mato Grosso. Qual é a voltagem aqui em Santa Catarina?
Wendy: Aqui é 220 volts.
Andreina: Ixi, então foi isso. Preciso comprar um novo. Estou procurando modelos, mas me
parece que as tecnologias tem mudado tão rápido, não sei qual escolher. Além disso, já
ouvi dizer que a qualidade não tem sido a mesma. Você tem alguma marca em conta para
indicar?
Wendy: É verdade, amiga. Parece que as indústrias tem produzido produtos com tempo de
uso limitado para que a gente precise comprar com mais frequência. Vou mandar no
WhatsApp uma dica de modelo.
Andreina: Muito obrigada!
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PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO DO INDICATIVO

É usado para indicar uma ação que começou no passou e que ainda continua no momento
presente.

presente do indicativo do verbo ter + o particípio do verbo principal

eu _______________________________
você _____________________________
ele/ela ___________________________
nós ______________________________
vocês ____________________________
eles/elas _________________________

Eu tenho
Você tem
Ele/ela tem
Nós temos
Vocês têm
Eles /elas têm 

particípios regulares

-AR = -ADO
-ER = -IDO
- IR = -IDO

Trabalhar = trabalhado

eu tenho ______________ todo dia.
você tem _____________________________
ele/ela tem____________________________
nós temos ____________________________
vocês têm _____________________________
eles/elas têm __________________________

ESTUDAR LER

particípios irregulares

dizer: dito
fazer: feito
escrever: escrito
pôr: posto
ver: visto
vir: vindo
abrir: aberto
cobrir: coberto

Verbo TER +

"Tenho trabalhado muito nos últimos dias"

Marcadores temporais: ultimamente, nos últimos dias, nas últimas
semanas, nesse mês, nesse ano, nesses dias, toda semana, todo mês

VENDER IR FAZER VER

Faça frases com os verbos indicados no pretérito perfeito composto e utilize os
marcadores temporais.
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1.Por que Catarina está cansada?
Porque ela tem  ____________________________

2. O que a Márcia tem feito para tirar boas notas nas
provas?
________________________________________

  ESTUDAR / TRABALHAR / SER / ECONOMIZAR / 

O QUE ELES TÊM FEITO?
Encontre a ação mais adequada com a situação e responda utilizando o pretérito
perfeito composto do indicativo.

Linguagem da
internet

Vlw / Flw =  Valeu / falou
Sqn = Só que não 
Blz = Beleza  

Pq - porque
Vc - você 
Hj - hoje 

Com a internet vieram novas formas de se comunicar e escrever algumas palavras.
Conheça algumas abreviações e expressões utilizadas nas conversas pela internet: 

Aff =  Expressa impaciência
Aham =  Expressa confirmação
Nah =  Expressa negação

Ctz - certeza
Mgs - mensagem 
Pfvr - por favor

bjs - beijos
obg - obrigada/o 
Add - adicionar

Td - tudo
Mto - muito 
Abs - abraços 

In
te

rj
ei

çõ
es

G
ír

ia
s

Fique ligado!
 No português existem algumas formas de rir na

internet, como: 

hahaha / rs / kkkk

3. Como tem sido as suas aulas de português ? 
____________________________________online.

4. O que vocês estão fazendo para conseguir mudar de casa?
________________________________________
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Vagas falsas: saiba como identificar golpes disfarçados de
oportunidade de emprego
Fraudadores anunciam vagas fake para ter acesso a dados pessoais do profissional,
como CPF e informações bancárias.

Fonte: G1 - 20/06/2021

NOTÍCIAS
FALSAS

Quem está em busca de emprego deve ter cuidado
redobrado ao se candidatar de forma online. Ao acessar
vagas falsas, é possível que fraudadores tenham acesso a
dados pessoais do profissional, como CPF e informações
bancárias.

Para não cair em armadilhas existem algumas dicas para
identificar possíveis golpes:

Anúncio da vaga redireciona para site estranho: anúncios que levam para sites
desconhecidos, que pouco ou nada têm a ver com carreira e emprego, podem
apenas querer pegar suas informações para montar um banco de dados e depois
oferecer produtos e serviços.

Contato imediato após a candidatura: nesse tipo de fraude, alguém usa os
dados que você acabou de preencher para entrar em contato e oferecer algum
produto ou serviço. Se isso acontecer, a dica é não assinar e não comprar nada,
nem compartilhar dados bancários.

Vaga muito genérica: é possível que seja apenas um chamariz para uma empresa
que quer montar um banco de dados e vender serviços a potenciais clientes. Um
exemplo de vaga genérica é "profissional de tecnologia com função generalista que
tenha mais de dois anos de experiência".

Ter que pagar para participar do processo seletivo: redobre sua atenção caso
alguém entre em contato pedindo que pague qualquer coisa para participar de um
processo de seleção. É fraude.

Apesar dos benefícios da tecnologia na facilitação da comunicação, temos enfrentado
também alguns aspectos negativos, a exemplo das notícias falsas, ou comumente
chamadas pelo termo em inglês "fake news". Leia a reportagem abaixo sobre as notícias
falsas e as ofertas de vagas de trabalho.
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Ter que custear um curso necessário para sua contratação: se alguém te
abordar pedindo que pague por um curso para fazer parte do processo seletivo
também é fraude.

Comunicação confusa e com muitos erros de digitação: geralmente, empresas
sérias fazem contatos bem redigidos e com uma comunicação clara e profissional.

História muito longa e improvável: se uma empresa que não tem escritório no
Brasil, por exemplo, entrar em contato contando alguma história longa e confusa,
e pedindo informações incomuns para um processo seletivo, fique bem atento.
Pode ser uma forma de obter informações sobre sua casa e sua família de forma
ilícita.

Busque pela empresa ou até pela oportunidade na
internet. Veja se a empresa tem um site com
informações sobre ela. Se realmente existir e tiver
algum meio de contato no site, ligue e certifique-se
da existência da vaga.  Mesmo depois de checar as
informações, nunca envie informações pessoais ou
dados pessoais nem faça nenhum pagamento para a
empresa. Processos seletivos verdadeiros não
exigem cursos "obrigatórios" ou qualquer forma de
cobrança dos candidatos, recomenda Érika Castro,
especialista em Aquisição de Talentos . 

FIQUE ATENTO!

Notícias falsas, ou fakenews, estão em vários ambientes. Fique atento às
informações que você recebe e repassa. Para identificar:

Considere a fonte
Verifique o autor e a data 
Leia a informação completa 

Na dúvida consulte um especialista!

Você já encontrou alguma
notícia falsa? Se sim, como

você identificou?
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VAMOS PRATICAR? 

Forme diálogos com perguntas e respostas utilizando a
conjugação vista nesta aula e a linguagem da internet.

O que vc tem...
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

 

 

1)  Como são abreviadas na internet as
seguintes palavras: obrigada, abraços,
beijos

(  ) obd, abç, bs
(  ) obs, abç, bk
(  ) obg, abs, bjs

10) O que você tem feito nessa
quarentena?

(  ) Eu fico em casa
(  ) Eu tenho ficado em casa
(  ) Eu ficando em casa

2) O que você tem feito nos finais de
semana em casa?
(  ) tenho jogado e tenho assistido a filmes
(  ) joguei e assisti filme
(  )  vou jogar e assisti filme

3) Qual é o plural das seguintes
palavras: televisão, pão, irmão

(  ) televisões, pães, irmões
(  ) televisãos, pãos, irmãos
(  ) televisões, pães, irmãos 

4) O que é uma tomada?

6) Qual frase está inadequada?

(  ) Eu tenho aconselhado meus filhos a não
ficarem muito tempo no computador.
(  ) Porque eles têm tido dor de cabeça nos
últimos dias.
(  ) Mas eles não têm fazido o que eu tenho
dito, eles continuam jogando por horas. 

5) Qual a melhor forma de identificar
uma notícia falsa?

(  ) Considerar a data e a fonte
(  ) Considerar a fonte, autor, data e ler a
notícia completa
(  ) Considerar se veio do WhatsApp

7) Quais são as palavras abreviadas
desta frase: "Oi, blz? pfvr, vc pode me
passar o nr da vizinha?"

(  ) beleza, pode, vocês, nome
(  ) beleza, poderia, vocês, número 
(  ) beleza, por favor, você, número 

8) Como fica o plural desta frase: A
reunião agora é online

(  ) As reuniões agora são online 
(  ) As reuniãos agora são online 
(  ) As reuniões agora é online

9) Quais são as voltagens do
Brasil?

(  ) 110 v e 200v. 
(  ) 110 v, 127 v e 200v
(  ) 110 v, 127 v,  200v e 220v. 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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É uma vitrine digital que conta histórias de refugiados e imigrantes empreendedores no
Brasil, dos seus negócios, produtos e serviços. A intenção é dar mais visibilidade para os
empreendimentos, gerar renda e conscientizar o público sobre a temática de refúgio e
fluxos migratórios. Por ser uma vitrine, o perfil não media as compras e/ou contratação
de serviços, que podem ser efetuadas diretamente com os imigrantes e refugiados.

Fonte: Migramundo

AULA 8
NEGÓCIOS

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

O QUE É
EMPREENDEDORISMO?

Nos último anos, com a transformação digital, particularmente em tempos de pandemia e
distanciamento social, é essencial que o empreendimento esteja presente na internet.

Empreendedorismo é o ato de empreender, que significa
por em execução uma ideia, criar e abrir um negócio,
realizar um projeto ou uma ação social.

Pela falta de oportunidades no mercado de trabalho formal, muitos imigrantes ao
chegarem ao Brasil se veem obrigados a abrir seus próprios negócios, apostando nisso
como uma oportunidade de geração de renda.  

Para auxiliar na divulgação dos negócios de imigrantes, tem surgido plataformas com
esse objetivo. Como por exemplo:

EMPÓRIO
MIGRANTE

@emporio.migrante
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www.refugiadosempreendedores.com.br

www.migraflix.com.br

Startup social que promove o empreendedorismo cultural e gastronômico de
refugiados e migrantes. Seus produtos apresentam soluções inovadoras para geração
de renda dentro da economia criativa. Por meio desses produtos já impactamos mais
de 1.000 migrantes em 5 capitais brasileiras.

MIGRAFLIX

REFUGIADOS
EMPREENDEDORES 

A Plataforma Refugiados Empreendedores surge no contexto da crise global
despertada pela pandemia do Covid-19 como uma ferramenta para dar maior
visibilidade aos negócios liderados por empresários refugiados no Brasil. Mais do que
ser a principal ferramenta do ACNUR para apoiar o empreendedorismo dos(as)
refugiados(as), essa plataforma pretende se consolidar como referência para o setor
privado para a promoção de como fazer negócios com refugiados. 
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Fatura até R$ 81 mil por ano
Não participa como sócio, administrador ou titular de outra empresa;
Pode contratar no máximo um empregado;
Exerce uma das atividades econômicas previstas no Anexo XI, da Resolução CGSN nº
140, de 22 de maio de 2018, o qual relaciona todas as atividades permitidas ao MEI.

Cobertura do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que paga aposentadoria,
auxílio-doença, entre outros benefícios.
Pode emitir nota fiscal

Acesse: https://mei.receita.economia.gov.br/inscricao/acesso
Insira o CPF e senha da sua conta Brasil Cidadão (Não possui conta no Brasil, clique na
opção Fazer Cadastro)
Autorize o acesso aos dados
Se solicitado, insira o número do Título de Eleitor ou o número do recibo da declaração
de Imposto de Renda dos últimos dois anos
Preencha o formulário com os dados solicitados
Preencha as declarações e conclua sua inscrição

Quais as principais condições para se tornar um MEI?

Quais são seus direitos enquanto MEI?

 
Como se formalizar?

Depois de concluir a sua inscrição, é importante saber que você precisará pagar uma taxa
mensal de cerca de R$ 60. 

Fonte:  Gov.br

COMO SER UM (A) MICRO
EMPREENDEDOR (A)?

O que é ser um Microempreendedor Individual - MEI?
É uma figura jurídica do Brasil. Ao se tornar MEI a pessoa
trabalha por conta própria de forma regular como um
pequeno empresário e você passa a ter um CNPJ
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

Clique aqui e vá direto para a área de cadastro:

Fique ligado!

Para a pessoa jurídica, o CNPJ tem a mesma função do CPF
(Cadastro Pessoa Física) para o cidadão (pessoa física).

79

https://mei.receita.economia.gov.br/inscricao/acesso
https://mei.receita.economia.gov.br/inscricao/acesso


Elaborado em 2021

Prof. Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto

Um modelo de negócio é uma ferramenta que ajuda a iniciar um empreendimento.
Com esse modelo você consegue organizar melhor seu negócio. Mas como construir
isso? Veja abaixo algumas dicas do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas). 

MODELO DE
NEGÓCIOS

O que vou fazer? é a proposta de valor
Para quem vou fazer? é o público consumidor
Como vou fazer? quais são os principais recursos,
atividades e parceiros
Quanto vou gastar? quais são as receitas e qual será
a estrutura de custo para viabilizar o negócio

Fonte: Sebrae

PRINCIPAIS PERGUNTAS:
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MODO SUBJUNTIVO

Assim que eu conseguir um trabalho, vou guardar dinheiro para investir
nos meus negócio próprio. Se eu tiver dinheiro suficiente, ano que vem vou
abrir meu salão de beleza. 

eu falar
você falar
ele/ela falar
nós falarmos
vocês falarem
eles/elas falarem

eu vender
você vender
ele/ela vender
nós vendermos
vocês venderem 
eles/elas venderem

FUTURO

eu for
você for
ele/ela for
nós formos
vocês forem
eles/elas forem

eu estiver
você estiver
ele/ela estiver
nós estivermos
vocês estiverem 
eles/elas estiverem

CONJUNÇÕES PARA O
FUTURO DO SUBJUNTIVO

Quando

Assim que

Logo que

Depois que

Se

Enquanto

Sempre que

Enquanto

Conforme

À medida que

No dia que

Expressa a possibilidade de que em breve algo irá acontecer ou uma intenção que isso
aconteça e deve ser usado depois de determinadas conjunções. 

eu decidir
você decidir
ele/ela decidir
nós decidirmos
vocês decidirem 
eles/elas decidirem

FALAR VENDER DECIDIR

SER / IR ESTAR

eu fizer
você fizer
ele/ela fizer
nós fizermos
vocês fizerem
eles/elas fizerem

FAZER

conjunção + futuro do subjuntivo

conjunção + futuro do subjuntivo

Veja alguns exemplos de uso:
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Conjunção + Futuro do subjuntivo +

Preencha nas frases abaixo as conjugações que se pede.

Futuro do subjuntivo + Futuro do presente:
No dia que eu _______________ (ir) ao centro, _______________  (comprar) todos os materiais.

Quando se usa o Futuro do Subjuntivo, é comum ocorrer a combinação com outros tempos
verbais. 

Futuro do presente

Futuro imediato (futuro com o verbo ir)

Presente do indicativo 
Imperativo
Presente do subjuntivo

Futuro do subjuntivo + Imperativo:
Se você _______________  (ir) ao mercado, _______________ (comprar) os
ingredientes, por favor.

Futuro do subjuntivo + Presente do Subjuntivo:
Quando eu _______________ (abrir) meu negócio, espero que eu _______________
(ter) muitos clientes.

Futuro do subjuntivo + Futuro imediato: 
Assim que eu _______________  (ter) mais dinheiro,
_______________ (abrir) meu negócio.

Futuro do subjuntivo + Presente do indicativo:
Depois que eu _______________ (falar) português
fluentemente, _______________ (querer) aprender inglês.

JUNTANDO AS
CONJUGAÇÕES
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PADEIRO

Costureira: Em que posso ajudar?
Cliente: Preciso diminuir o comprimento
deste vestido!
Costureira: Claro, só precisamos tirar as
medidas exatas.

EXPRESSÕES PARA
VENDAS

  MARCENEIRO

A comunicação na hora de uma venda é essencial para um bom negócio. Veja abaixo
quatro diálogos em situações de venda diferentes. Observe as expressões sublinhadas.

 COSTUREIRA

Marceneiro: Boa tarde, pois não?
Cliente: Oi, eu ganhei esse armário
usado, mas ele está com uma porta
quebrada. Você consegue me ajudar?
Marceneiro: Consigo sim, vou dar um
jeito para você. 
Cliente: Muito obrigada! Quanto fica?
Marceneiro: Depois que eu medir
certinho, te mando o orçamento.

Padeiro: Hoje estamos com uma promoção
de pães integrais. Eles estão mais em conta
do que os outros. Gostaria de aproveitar?
Cliente: Com certeza, me vê três pães, por
favor. 

VENDEDORA DE COSMÉTICOS

Cliente: Bom dia, eu gostaria de ver os
produtos novos que chegaram, por favor.
Vendedora: Claro! Temos uma nova linha
de batom. Inclusive, estamos com um
combo em promoção, ao levar dois batons
do lançamento, você ganha um rímel pela
metade do preço.
Cliente: Ótimo! Vou escolher.

Cliente: Obrigada, qual é o
prazo de entrega?
Costureira: Até sexta-feira
fica pronto!
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FONTES DE RECEITAS

VAMOS PRATICAR? 

Com base no que vimos nesta aula, imagine uma
proposta, crie um plano de negócio próprio e responda às
principais perguntas. 

Quando eu abrir um negócio...
O que vou fazer? _______________________________
Para quem vou fazer? __________________________
Como vou fazer? ________________________________
Quanto vou gastar? _______________________________

PARCERIAS
PRINCIPAIS

ATIVIDADES
PRINCIPAIS

RECURSOS
PRINCIPAIS

ESTRUTURAS DE CUSTOS

PROPOSTA DE
VALOR

RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

SEGMENTO DE
CLIENTES

CANAIS DE
VENDA

Para complementar, preencha o quadro do modelo de negócio.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

 

 

1) Se eu ... um negócio, vou administrar
com muito cuidado para não falir. 

(  ) abra
(  ) abre
(  ) abrir

10) De que outra forma podemos falar a 
 frase "me vê três pães":

(  ) Eu olho três pães 
(  ) Eu quero três pães
(  ) Eu como três pães

2) Mandarei os resultados da vendas
do mês quando eu ... 

(  ) puder
(  ) poderei
(  ) poderia

3) Quais são os principais
questionamento de um modelo de
negócio:

(  ) Onde / Por que / Quando
(  ) O que / Onde / Por quem
(  ) O que / Para quem / Como / Quanto

4) Depois que o Fábio ... no escritório,
vamos preparar o relatório.

(  ) chegará
(  ) chegar
(  ) chegaria

6) Assim que eu ... mais tempo, ...
organizar meu plano de negócio.

(  ) ter / vou a
(  ) tiver / vou a
(  ) tiver / vou

5) O que significa a expressão "em
conta"?

(  ) algo caro
(  ) algo econômico
(  ) algo ruim

7) O que é MEI

(  ) Ministério de Estrangeiro e Imigrante
(  ) Macro Empresário Internacional 
(  ) Microempreendedor Individual

8) O que significa a expressão "dar um
jeito"?
(  ) Consertar / arrumar algo 
(  ) Enganar alguém
(  ) Quebrar algo 

9) Qual a diferença entre CPF e CNPJ

(  ) CPF, representa a empresa, CNPJ
representa a empresa pessoa física
(  ) CNPJ, representa a empresa, CPF
representa a empresa pessoa física
(  ) São iguais
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AULA 9
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

INÍCIO DA HISTÓRIA
BRASILEIRA

Os primeiros habitantes das terras brasileiras,
chamados de povos originários, já estavam por aqui há
aproximadamente 30 mil anos. Eles se organizavam em
diferentes povos, que possuíam muitas línguas e
costumes. Essa realidade se modificou com a chegada
dos europeus, principalmente portugueses, a partir de
1500.
 
Isso ocorreu em uma época marcada pelas grandes
navegações, quando Portugal era uma potência que
buscava conquistar novas terras, evangelizar seus
habitantes e estabelecer rotas comerciais. Línguas indígenas faladas na América

do Sul antes da colonização europeia. 
A COLONIZAÇÃO E A DISPUTA POR TERRAS

Apesar da resistência dos habitantes, chamados também de "indígenas", Portugal dominou 
 o Brasil e tornou este espaço sua colônia, isto é,  administrava e controlava o local. 

Outros países também controlaram terras brasileiras, como os franceses e os holandeses.
Durante o século 17, os holandeses dominaram a região do atual estado de Pernambuco,
onde havia grande produção de açúcar com importante valor comercial para a Europa. No
século 18, a mineração de ouro ganhou destaque, principalmente em Minas Gerais. 

Ao longo dos séculos, os povos indígenas perderam terras e sofreram imposição da cultura
europeia. Isso levou, dentre outras consequências, ao desaparecimento de suas inúmeras
línguas faladas.

Nesse período, ocorreu a exploração comercial da árvore
"pau-brasil", que era muito encontrada pelo litoral, e que

originaria o nome do país.

VOCÊ
SABIA?
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Clique aqui

O dia 7 de setembro é considerado
um feriado nacional, ou seja, é uma
data comemorada em todo o
território brasileiro. Neste dia, em
diversas cidades pelo país, costumam
ocorrer desfiles de militares, bandas,
alunos de colégios etc. 

O Brasil se tornou independente de
Portugal somente em 7 de setembro de
1822. Em um primeiro momento, o
comando coube à Dom Pedro I (filho do
rei de Portugal) que assumiu como
imperador. Assim, o Brasil iniciou a sua
independência como uma monarquia.

INDEPENDÊNCIA
BRASILEIRA

A ESCRAVIDÃO EM TERRAS BRASILEIRAS

Desde o início da colonização, foi utilizada
amplamente a mão-de-obra de pessoas
escravizadas para atividades econômicas,
com indígenas e depois sobretudo com
africanos. Cerca de 4,9 milhões africanos, de
várias regiões, foram transportados para o
Brasil.

Na imagem abaixo, do século 17, é possível
notar que os escravizados não utilizavam
calçados, o que era comum à época, além de
serem obrigados a carregarem sua senhora.
Eles aparecem submetidos a um trabalho
braçal, considerado como depreciativo na
época. Os escravos recebiam castigos brutais
e jornadas de trabalho degradantes. Apesar
das inúmeras atitudes de resistência, a
escravidão foi permitida até 1888 em terras
brasileiras. 

Dama de muito prestígio levada em
cadeirinha de luxo. Fonte: BDLB

A reação por parte dos escravizados ocorria
de diversas maneiras, desde em pequenas
desobediências até na organização de
revoltas e formação de quilombos. Os
quilombos foram agrupamentos formados
por escravizados fugidos em busca de uma
vida fora da sociedade escravista. O maior
deles foi o de Palmares, que chegou a
abrigar cerca de 20 mil pessoas e perdurou
de 1597 a 1694 na região do atual estado de
Alagoas.

A série documental Guerras do Brasil aborda  os
fatos e as diferentes versões dos principais
conflitos armados da história do país. Disponível
na Netflix. 

Fique ligado!

VOCÊ
SABIA?
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INFLUÊNCIAS NO
PORTUGUÊS BRASILEIRO

O Português Brasileiro que conhecemos hoje é
resultado de várias influências que recebeu de
línguas indígenas e africanas. O idioma que se
fala no Brasil é, portanto, diferente em
determinados aspectos do Português
Europeu.

Por exemplo, além de línguas indígenas, no
século 18, predominavam algumas “línguas
gerais” de africanos e descendentes no Brasil,
como o nagô ou iorubá (falado por populações
da Nigéria).

arara
abacaxi
caju 
capim
capivara
cipó
cupim
ipê
mandioca
maracujá

Nomes de plantas ou de animais
com origem de línguas indígenas: 

acarajé
caçula 
cafuné
chuchu
cachimbo
fubá
moleque
samba
batucar
cochilar

Termos originários de línguas
africanas: 

Fonte:  Babbel 

Relacione as imagens abaixo aos seus respectivos nomes

Vamos ver alguns exemplos de termos incorporados ao português do Brasil e que se
originam de línguas indígenas e africanas. 

Ilustrado por Paula P. Rezende
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Clique aqui

O BRASIL NO SÉCULO XX 

Do final do século 19 e pelo decorrer do
20, o Brasil passou por períodos
democráticos, de governos provisórios e 
 por duas Ditaduras. Pode-se dizer que a
instabilidade foi uma característica
marcante da história brasileira, bem
como as lutas das classes trabalhadoras e
outros grupos na conquista de direitos e
melhores condições de vida. 

Dentre as transformações do período,
estão a conquista do voto feminino em
1932, a possibilidade do voto para
analfabetos em 1985, o crescimento das
cidades e a ocupação da região centro-
oeste, principalmente a partir da
construção da atual capital federal, a
cidade de Brasília, inaugurada em 1960. 

Abaixo temos uma imagem das obras de
construção de Brasília:

Construção de Brasília por Marcel Gautherot 

"ABAIXO A DITADURA"
 

O último período ditatorial brasileiro
ocorreu de 1964 a 1985 e contou com a
censura de meios de comunicação, além
da perseguição aos seus opositores e a
prática de tortura. 

Apesar dos riscos, muitos fizeram
oposição ao regime, seja através de
manifestações ou publicação de obras
críticas.

Fachada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro
em passeata de 26 de junho de 1968.

Mauro é um garoto mineiro de 12 anos, que adora
futebol e jogo de botão. Um dia, sua vida muda
completamente, já que seus pais saem de férias de
forma inesperada e sem motivo aparente para ele. Na
verdade, os pais de Mauro foram obrigados a fugir da
perseguição política, tendo que deixá-lo com o avô
paterno.  

Fonte: Adorocinema

Fique ligado!

Fonte: Archdaily
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VOZ PASSIVA

Verbo - Particípio - Voz Passiva
Prender - prendido - preso(a) 
Aceitar - aceitado - aceito(a) 
Acender - acendido - aceso(a) 
Entregar - entregado - entregue 

Diferentes grupos étnicos formaram a população brasileira.

voz ativa

A população brasileira foi formada por diferentes grupos étnicos.

voz passiva

 verbo auxiliar SER + o verbo principal conjugado no particípio passado

Observação: quando queremos evidenciar o agente que realizou a ação, utilizamos a
preposição por ou suas contrações (pelo, pelos, pela, pelas).

Portugal colonizou o Brasil = ________________________________________

Os diferentes povos que habitaram o Brasil transformaram os modos de falar =

__________________________________________________________________________________

O professor contou aos alunos a história do Brasil = __________________________________

 Muitos trabalhadores construíram Brasília = ___________________________________________

Passe as frases para a voz passiva:

1.

2.

3.

4.

___________________________________________________

Na voz passiva alguns particípios podem se apresentar de forma irregular. Veja
alguns exemplos de quando a voz passiva usa particípio irregular:

A voz passiva é um recurso que auxilia a expressar uma ação recebida, isto é, o sujeito
recebe a ação, e não a pratica. Ela pode ser utilizada em qualquer tempo verbal, basta
conjugar o verbo auxiliar. 

Verbo - Particípio - Voz Passiva 
Limpar - limpado - limpo(a) 
Matar - matado - morto(a) 
Pegar - pegado - pego(a)
Soltar - soltado - solto(a)

ESTRUTURA:
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O Brasil é o quinto maior país do mundo em
extensão territorial e é o único país da América
que utiliza majoritariamente a língua
portuguesa. Sua população é estimada em 213
milhões de habitantes (IBGE, 2021).

O país é dividido atualmente em cinco grandes
regiões: Norte, Nordeste, Centro-oeste,
Sudeste e Sul, onde está localizado Santa
Catarina.

Por ser um território imenso, seu clima e
vegetação são variados,  como já vimos na aula
2. Em relação a seus aspectos humanos, o
Brasil também tem uma ampla diversidade,
com variações culturais, religiosas, étnicas e
linguísticas.

CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS GERAIS

Qual(is) cidade(s) e regiões brasileira(s)
você já conheceu?

__________________________________________

Por conta da sua dimensão, o território brasileiro conta com quatro
fusos horários.  

Exemplo da variação dos horários
nos fusos brasileiros quando são
15h no fuso horário de referência
(marco 0 na Inglaterra)

VOCÊ
SABIA?
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 SANTA CATARINA

O estado de Santa Catarina (SC) conta com
uma população de múltiplas origens, 
 costumes e atividades econômicas. Assim
como em outras localidades do Brasil,
nesse estado existem vestígios de grupos
originários há pelo menos 8 mil anos no
seu interior e 5 mil anos na faixa litorânea. 

Com a chegada dos europeus, por um
longo período, SC foi um importante local
de parada para as embarcações que
transitavam pelo Atlântico Sul. Somente
ao final do século 17, a presença de uma
população permanente se iniciou, com o
objetivo de proteger e expandir o
território.

A vinda dos europeus resultou na
escravização e perda de território dos
grupos indígenas. Ao mesmo tempo,
ocorreu a  vinda de  africanos
escravizados para atuarem em diversas
atividades econômicas, como a produção
de farinha de mandioca.

POPULAÇÃO ATUAL
Em 2021, foi estimado que a
população catarinense era de
7.338.473. 

Os municípios mais populosos são:
Joinville, Florianópolis, Blumenau,
São José e Chapecó.

Fonte: Ndmais

O estado de Santa Catarina tem 295
municípios.  Sua capital é Florianópolis,
localizada no litoral. 

INFLUÊNCIAS DA IMIGRAÇÃO  

Santa Catarina foi construída com a influência
de diferentes fluxos migratórios. Em um
primeiro momento, houve a vinda de
açorianos durante o século 18, principalmente
para o litoral.

A partir da segunda metade do século 19,
chegaram os imigrantes italianos, alemães,
entre outros. As frentes de colonização se
intensificaram com o fim do tráfico de
escravizados em  1851 e com os incentivos do
Governo Nacional para a vinda destas
populações. 

Mais recentemente, a partir dos anos 2000, o
estado também passou a contar com a
intensificação da chegada de imigrantes de
outras localidades, como argentinos,
uruguaios, haitianos, sírios, venezuelanos etc.

Esses diferentes grupos tornam o estado
muito rico culturalmente. 
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A palavra “você”, que antes era
“vossa mercê”, era utilizada
como um pronome de
tratamento de respeito com a
realeza de Portugal, para as
quais não era possível utilizar
o "tu". 

 vossa mercê vosmecê
vancê 

DIFERENCIAÇÕES
REGIONAIS NA FALA

Se você já percorreu por diferentes estados brasileiros, talvez você
já tenha percebido que a forma que as pessoas falam podem
apresentar diferenças, seja no sotaque, seja nas palavras
escolhidas. 

O português foi sendo transformado conforme os povos se
misturavam ou ocupavam um determinado território. As línguas
mudam ao longo da história e também no seu presente. Com isso
o português brasileiro apresenta diferenciações regionais.

No seu país de origem, essas
variações linguísticas
também estão presentes?  

Como você costuma chamar essa fruta em português?

Esta fruta da imagem, dependendo do lugar do Brasil,  pode ser
chamada de: vergamota, bergamota, mexerica, tangerina, entre outros. 

_____________________________________________________________

Como tu te
chamas?

João e
você?

Essas variações linguísticas demonstram que é comum ocorrer mudanças nas formas de
se expressar. Por isso, existir variações não significa que uma forma é mais correta do
que outra, mas sim que há diferentes formas de se comunicar. Vamos ver exemplos da
utilização de termos e sotaques diferentes que fazem referência à mesma coisa:

 você

 cê

VOCÊ
SABIA?
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DIFERENCIAÇÕES
REGIONAIS NA FALA

Região Sudeste: influenciada pelas origens
portuguesas, indígenas e africanas. Após a
chegada de imigrantes japoneses, libaneses,
sírios, italianos e espanhóis, a diversidade
gastronômica, sobretudo em São Paulo,
aumentou. 
Principais ingredientes: arroz, feijão, ovo,
carnes, massas, palmito, mandioca, banana,
batatas, polvilho.

Região Nordeste: A presença africana é
forte devido a escravidão no ciclo da cana.
Principais Ingredientes: Dendê, mandioca,
leite de coco, gengibre, milho, graviola,
camarão, caranguejo, temperos picantes,
carne-de-sol e pratos feitos com raízes.

Região Norte: forte presença indígena
mesclada com a imigração europeia. Com o
ciclo da borracha, libaneses, japoneses,
italianos e até nordestinos migraram para a
região. Todos deixaram seus traços.
Principais ingredientes: mandioca,
cupuaçu, açaí, pirarucu, urucum, jambu,
tucunaré, guaraná, castanha do Pará.

Região Centro-Oeste: influenciada pela
pecuária. A população prefere carnes bovina,
caprina e suína. Os ciclos de imigração
trouxeram culinária africana, portuguesa,
italiana e síria. E a forte presença indígena
liderou a preferência regional por raízes.
Principais ingredientes: pequi, mandioca,
carne seca, erva-mate, milho

A mistura de tradições e culturas também se refletem na culinária brasileira. Cada região tem
seus sabores típicos e os pratos são preparados usando ingredientes regionais. Os sabores
do Brasil foram desenvolvidos a partir das tradições indígenas e por todas as correntes de
imigração que influenciaram na cultura. 

INFLUÊNCIAS NA ALIMENTAÇÃO
BRASILEIRA

Região Sul: A mistura étnica ocorrida
resultou em uma culinária com a presença
da cozinha italiana, alemã, portuguesa e
espanhola. O churrasco, principal prato do
Rio Grande do Sul, resultou de um fato
histórico.
Principais ingredientes: carne bovina e
ovina, farinha de milho, erva-mate

o chimarrão

Quais comidas típicas brasileiras
você já experimentou ?

Quais ingredientes você não
conhece? 

O guaraná é um fruto do guaranazeiro,
uma planta originária da Amazônia.

Fonte: G1 
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VAMOS PRATICAR? 

Descreva uma característica geográfica ou um fato da
história da formação do seu país de origem. 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Nesta aula vimos um pouco sobre a história e geografia do Brasil. Agora é sua vez de
compartilhar algo sobre outro país.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

 

 

1) O período ditatorial brasileiro de
1964 a 1985 foi marcado por: 

(  ) Livre manifestação de ideias 
(  ) Apoio do governo em todas as
atividades do setor cultural
(  ) Censura e perseguição aos opositores
políticos

10) Qual principal grupo de imigrantes foi
para Santa Catarina durante o século 18?

(  ) Holandeses
(  ) Alemães
(  ) Açorianos

2) Por que 7 de setembro é considerado
feriado nacional no Brasil?

(  ) É celebrado o dia da Independência do
Brasil
(  ) É celebrado o dia da descoberta do Brasil
(  ) É celebrado o dia da colonização
portuguesa

3) Sobre a escravidão na história
brasileira é correto afirmar:

(  ) Os escravizados acostumaram-se às
condições de trabalho difíceis
(  ) Não contou com castigos corporais
(  ) Houve resistência por parte de
escravizados

4) Quais dos produtos foram muito
produzidos no Brasil no início de sua
história?

(  ) Açúcar e peças de cerâmica
(  ) Ouro e açúcar
(  ) Soja e ouro

6) Quais são as principais influências do
Português brasileiro?

(  ) língua inglesa e línguas indígenas
(  ) língua francesa e espanhola
(  ) línguas indígenas e africanas

5) Quais são as grandes regiões do
Brasil?

(  ) Norte, Noroeste, Sul e Centro
(  ) Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-
oeste
(  ) Nordeste, Sudeste, Sul

7) A atual capital federal (Brasília)
está localizada em qual região?

(  ) Nordeste
(  ) Sudeste
(  ) Centro-Oeste

8) Como fica a seguinte frase na voz ativa:
Diferentes culturas influenciaram o Português
Brasileiro

( ) O Português Brasileiro foi influenciado por
diferentes culturas
(  ) O Português Brasileiro influenciou diferentes
culturas
(  )  Diferentes culturas foram influenciadas pelo
Português Brasileiro

9) Como fica a seguinte frase na voz
ativa: Diferentes etnias desenvolveram a
culinária brasileira

(  ) A culinária brasileira desenvolveu
diferentes etnias
(  ) A culinária brasileira foi desenvolvida
por diferentes etnias
(  ) Diferentes etnias desenvolvem a
culinária brasileira  
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O folclore é um conjunto de práticas e saberes de determinado povo, que é transmitido
de geração para geração. Tem como objeto: festas (como as festas juninas no Brasil),
comidas típicas, lendas, contos e cantos populares, religiosidade popular, além de
diversas superstições e crendices associadas a esse conjunto.

AULA 10
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

MATERIAL GUIA - MÓDULO II

FOLCLORE
BRASILEIRO

Entre as principais lendas, superstições e
festas populares do Brasil, temos: Saci-
pererê, Curupira, Iara, Bumba meu boi,
Lobisomem, Mula sem cabeça, Carnaval,
frevo e maracatu rural, o forró, a catira, a
quadrilha, e por aí vai. 

Graças à diversidade de culturas que formam o povo brasileiro, nosso folclore é um dos
mais ricos do mundo. No entanto, a extensão territorial do país dificulta o
conhecimento de tantas expressões culturais, que muitas vezes ficam restritas às
regiões onde nasceram.

Frequentemente, podemos encontrar
nessas lendas resquícios de mitologias
indígenas, africanas e europeias. 

 

Apresentação de maracatu rural

crença = ação de crer na verdade ou
possibilidade de uma coisa;
superstição / crendice = crença
popular, sem explicação científica ou
religiosa

Em 1965, o Congresso Nacional instituiu
o dia 22 de agosto como o Dia do
Folclore Brasileiro. 

VOCÊ
SABIA?

Fonte: adaptado de Mitos e lendas; Mundo educação
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O Saci-pererê é um menino negro,
com apenas uma perna, que usa um
cachimbo e um gorro que lhe dá
poderes mágicos. Ele costuma
confundir as pessoas aparecendo e
desaparecendo em redemoinhos.
Uma das brincadeiras que ele mais
gosta de fazer é: esconder objetos e
dar nó nos rabos dos cavalos.

PERSONAGENS DO
FOLCLORE BRASILEIRO

Curupira é uma figura do folclore
brasileiro. É uma entidade das
matas, um moleque de cabelos
compridos e vermelhos, cuja
característica principal são os pés
virados para trás.

O boto cor de rosa é uma
lenda originária da Amazônia.
O personagem é descrito
como um boto que sai nas
noites de festas, disfarçado no
corpo de um belo homem
vestido de branco, com o
intuito de atrair mulheres e
levá-las para acasalar no
fundo do mar. Diante disso, é
bastante comum dizerem que
uma criança é filha do boto,
quando há uma paternidade
desconhecida.

A Iara é uma sereia de
beleza encantadora e dona
de uma vez encantadora. Diz
a lenda que ela atrai os
pescadores com a sua voz
para o fundo do mar e
depois eles não são mais
vistos.

A Cuca faz parte das
lendas do folclore mais
populares. É descrita com
uma velha, malvada e feia
no corpo de um jacaré. A
lenda da Cuca foi
inventada para assustar
crianças teimosas, que
não gostam de obedecer
aos pais. 

moleque = menino, guri,
garoto

A série Cidade Invisível aborda a temática do
folclore brasileiro. Disponível na Netflix. 

Fique ligado!

Fonte: adaptado de Educamais Brasil e Brasil Escola

Clique aqui
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MARCADORES DE
CONTINUIDADE

CONSTRUÇÃO DE
NARRATIVAS

CLASSIFICAÇÃO CONJUNÇÕES EXEMPLOS

Aditivas

Adversativas

Conclusivas

Explicativas

e, mas também, como
também, bem como

Eu gosto do Carnaval e da Festa
Junina.

ou...ou, seja...seja Ou vamos comemorar sábado ou
não teremos outro dia livre! 

Alternativas

mas, porém, no entanto,
contudo, entretanto

logo, portanto, por isso,
assim

Não posso ir à festa porque estarei
ocupado.

Essa festa é muito tradicional,
logo todo ano se comemora.

porque, pois, que

INTRODUÇÃO 
No início, no começo, para começar, primeiramente; em
primeiro lugar; antes de mais nada; antes de tudo; primeiro

SEQUÊNCIA

FIM

Depois, em seguida, após o (após a), no meio, na metade, logo depois 

No final, por fim, por último

Quando nos expressamos, de forma escrita ou falada, sentimos a necessidade de indicar que
ainda não concluímos o pensamento ou que precisamos falar mais para justificar nossas
ideias. Esses sinais são o que chamamos de marcadores do discurso. A função destas
palavras é conectar as ideias e conseguir construir um discurso mais completo. 

CONECTORES

Eu já ouvi falar sobre o folclore
brasileiro, mas não conheço muito.
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Ilustração: Guilherme Bandeira 

 Eu amo a Páscoa,  ___________   (ou/ por isso/ porém)  todo ano compro chocolates
para celebrar.
Nós não vamos viajar no Natal, ___________  (também/ pois/ mas) mesmo assim vamos
fazer uma festa em casa. 
 No mês de dezembro nós celebramos o Natal,  ___________  (bem como/ porque /
mas) o Ano Novo.

Complete as frases com a palavra mais adequada para fazer a conexão:

1.

2.

3.

Por que - Pergunta

Porque - Resposta

Por que esse prato é importante para você?

Porque me lembra minha família.

OS PORQUÊS

Por quê - Final da frase

Porquê - Significa "O motivo"

Esse prato é importante por quê?

O porquê exato eu não sei, mas eu amo comer isso.

Talvez você já tenha percebido que no português podem aparecem diferentes "porquês". 
A forma de escrita e seu uso dependem do sentido que queremos para a frase.

 ___________  vocês não costumam celebrar o
Natal?
Nós não celebramos o Natal ___________ não faz
parte da nossa religião. 

Escolha a forma do "porquê" mais adequada: 
1.

2.
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FESTAS
COMEMORATIVAS

Como vimos na aula anterior, o Brasil é formado por diferentes povos e por isso
conta com uma riqueza de culturas que se expressam nas festas, na alimentação, nas
práticas religiosas, nas músicas etc.

O calendário brasileiro conta com numerosos feriados e dias santos, principalmente
de origem católica. Algumas festividades acontecem em todo o país e outras
acontecem em determinadas regiões ou estados. Por vezes, uma mesma festa
acontece de forma diferente conforme o lugar. 

JANEIRO MARÇO ABRIL MAIO

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

NOVEMBRO DEZEMBRO

FEVREIRO

01/02: Primeiro dia do ano 
Data móvel (fevereiro/março): Carnaval
08/03: dia das mulheres 
Data móvel (março/abril): Páscoa 
Segundo domingo de maio: dia das mães
12/06: dia dos namorados  

30/07: dia do amigo
Primeiro domingo de agosto: dia dos pais 
7/09: dia da independência do Brasil
12/10: dia das crianças 
20/11: dia da consciência negra 
25/12: Natal 

DATAS MÓVEIS
PODEM MUDAR

DEPENDENDO DO
ANO

CALENDÁRIO BRASILEIRO 
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COMO SURGIU A FESTA JUNINA?

A festa junina é uma tradicional festividade popular que
acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é
comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no
Nordeste. No Sul a festa acontece com um clima típico de
inverno. 

FESTA JUNINA

"No Brasil o formato que conhecemos hoje chegou através dos
Padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações
indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa
junina no Brasil são de 1603."

Clique aqui

O PÉ DE MOLEQUEA PAÇOCA

O QUENTÃO A PAMONHA A CANJICA

PRATOS TÍPICOS

A PIPOCA O MILHO

O PINHÃO

Tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 de junho, véspera do dia de
Santo Antônio e encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24 é
celebrado o dia de São João.

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas.
Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como
canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão, feito de vinho.
Outra característica muito comum é a de se vestir com roupa xadrez e chapéu de
palha. 

Fonte: Brasil escola 

Pinhão é um alimento bastante
comum no sul do Brasil. Durante
as festas juninas costuma-se fazê-

lo cozido.
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Depois do carnaval e da quaresma, chega ao calendário a Páscoa. No Brasil, um
país de grande tradição católica, a Sexta-feira Santa (morte) e o Domingo de
Páscoa (ressurreição) são as datas festejadas com procissões, missas, rituais, peças
de teatro. 

CARNAVAL

As festividades comemoradas em todo o mundo também têm suas diferenças. As
festas de páscoa, natal e ano novo aqui no Brasil contam com rituais e comidas
típicas para essas datas. 

FESTIVIDADES
MUNDIAIS

O Carnaval é um período de festas populares realizadas durante o dia e à noite. As
comemorações ocorrem todos os anos, nos meses de fevereiro ou março,
começando no sábado e estendendo-se até a Terça-feira de Carnaval.

Desfile das escolas nos sambódromos:
As escolas de samba se preparam o ano
todo para o desfile, elas fazem o samba-
enredo (música), carros alegóricos,
fantasias e ensaiam coreografias. Cada
escola tem entre 65 e 82 minutos para
atravessar o Sambódromo.

Carnaval de rua: São normalmente gratuitos e com shows abertos. Existem
também grupos de pessoas que andam com abadás iguais, que são como
camisetas, com a função de identificar com qual grupo estão festejando. 

PÁSCOA

Período de quarenta
dias entre o carnaval e  

a Páscoa,

Escola de samba do Rio de Janeiro. 
Fonte: Brasil escola

A Páscoa no Brasil também é época de trocar
ovos de chocolate. Além da troca de ovos de
Páscoa, as famílias se reúnem no domingo para
celebrar um almoço, com direito a pratos
especiais.

Fonte: adaptado de Educamais Brasil e Brasil Escola
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Um costume brasileiro é comer uvas e
guardar as sementes na carteira para trazer

prosperidade ao novo ano.

NATAL

É uma festa que combina costumes populares típicos do feriado, incluindo
atividades religiosas (como missas e festas de igreja), mas também há a troca de
presentes e cartões, a Ceia de Natal e a exibição de decorações diferentes.
Mesmo ocorrendo no período de verão, no Brasil é costume enfeitar árvores de
Natal com pisca-piscas, presépios e guirlandas. O papai Noel também é uma
tradição comum no país. A ceia brasileira é servida na noite do dia 24,
geralmente próximo à meia noite, seguido do almoço de Natal no dia 25.

ANO NOVO

PRATOS TÍPICOS

O PANETONE A RABANADA O ARROZ COM UVA PASSA O PERU

A passagem do ano no Brasil é celebrada de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Na
noite da passagem é tradição celebrar com a ceia de ano novo e assistir aos shows
de fogos de artifícios. Há também alguns costumes e rituais realizados nessa data,
como usar roupas brancas, pular 7 ondas e levar oferendas à praia para Iemanjá.  E
você o que costuma fazer na virada do ano?

A data também é chamada
de Réveillon, termo em
francês que significa
"despertar”. 

VOCÊ
SABIA?

Fonte: adaptado de Educamais Brasil e Brasil Escola

104



Elaborado em 2021

Prof. Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto

No decorrer da história catarinense,
certas festas populares, realizadas por
populações de origem africana, foram
proibidas ou dificultadas em sua
organização  por autoridades do
governo. Ao mesmo tempo, as festas
associadas com os grupos europeus
recebiam maior atenção e apoio como
um todo.

Oktoberfest: Outra festa é a "Oktoberfest",
que ocorre em outubro em Blumenau. Ela
costuma atrair uma grande quantidade de
turistas de vários estados. É uma festa que
exalta as tradições de origem germânica
trazida pelos imigrantes que construíram sua
vida em Santa Catarina.

A primeira edição da festa ocorreu em 1984,
logo após cidades da região terem passado
por enchentes. A Oktoberfest foi inspirada na
festa de mesmo nome que ocorre na cidade
alemã de Munique desde o século 19. 

FESTAS EM SANTA
CATARINA

Ao longo do ano em Santa Catarina costumam ocorrer festas ligadas às diferentes origens e
tradições da população do estado.  

Festa do Divino: Em muitas cidades do
litoral catarinense é realizada a "Festa do
Divino Espírito Santo". Esta é uma
celebração cristã católica que foi trazida
pelos imigrantes açorianos.

A festa é considerada patrimônio cultural
de Santa Catarina, sendo que em algumas
localidades de Florianópolis ela ocorre há
mais de 200 anos. 

Veja ao lado um anúncio do jornal "O
Estado" de 1917 sobre a já considerada
tradicional festa. 

Jornal catarinense "O Estado",
22/07/1917,

Celebração típica da Oktoberfest em
Blumenau. 

Festa do Pinhão: Na cidade de Lages, que
se localiza na região Serrana, ocorre
anualmente a popular "Festa do Pinhão".
Além de contar com apresentações
culturais, na festa é possível conhecer
diferentes pratos que se utilizam do
pinhão em seu preparo. O pinhão já era
consumido pelos povos originários do
estado e, ao longo do tempo, foi se
popularizando por outros grupos que
passaram a habitar a região. 

Fonte: Biblioteca Pública do Estado
de Santa Catarina 

Fo
nt

e:
 F

U
RB

VOCÊ
SABIA?

105



Elaborado em 2021

Prof. Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto

É uma representação cultural que mistura
esporte, luta, dança, cultura popular,
música e brincadeira. Caracteriza-se por
movimentos ágeis e complexos, onde são
utilizados os pés, as mãos e elementos
ginástico-acrobáticos. Diferencia-se das
outras lutas por ser acompanhada de
música. 
A capoeira é disputada por duas pessoas
que se defrontam no meio de uma roda
formada por outros capoeiristas, ao som de
palmas e berimbaus.

A música brasileira apresenta elementos que remontam às contribuições oferecidas
pelos diferentes povos que participaram da construção da identidade cultural
brasileira. 

Fonte: EducaBrasil
Exemplos de ritmos do Brasil: Samba, frevo, forró, funk, bossa nova etc

A cultura brasileira não é composta apenas de festas. Várias outras manifestações
culturais existem pelo país, como diferentes gêneros e instrumentos musicais, ,
danças, brincadeiras e cantigas.   

CAPOEIRA

OUTRAS MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS 

O berimbau é um instrumento
construído por um pedaço de
pau, um pedaço de arame e

uma cabaça.

MÚSICASBRASILEIRAS
Os gêneros musicais brasileiros expressam a
multiplicidade cultural existente no país. Essa diversidade
pode ser observada tanto pela quantidade de ritmos e
estilos musicais, quanto pelas características específicas
que cada um deles possui.

Quais são os gêneros musicais brasileiros
que você mais gosta? 
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Um outra tradição comum no litoral
catarinense, e que possui origem açoriana,
é o Boi de Mamão. 

Grafite Franklin Cascaes em Florianópolis 

FOLCLORE E CULTURA
CATARINENSE

Santa Catarina possui uma população de
múltiplas origens, o que faz com que hoje
em dia coexistam tradições e práticas
diversas. 

No caso de Florianópolis, algumas 
 tradições que foram trazidas por
imigrantes açorianos se tornaram muito
conhecidas, como a confecção da Renda
de Bilro que pode ser vista na imagem
abaixo:  

A renda de bilro pode ser utilizada para
confeccionar toalhas de mesa, cortinas,
lençóis, peças de vestuário etc. Ela foi
uma atividade desenvolvida
predominantemente por mulheres,
enquanto que os homens se ocupavam
da pesca.

Aliás, a pesca artesanal de tainha é
considerada um patrimônio de Santa
Catarina. É uma tradição que teve origem
com os povos indígenas e é reconhecida
por reunir pessoas,  saberes, história e
cultura, repassada de geração em
geração.

Esta manifestação cultural, que é
considerada patrimônio cultural de
Florianópolis, envolve uma encenação da
morte e ressureição do boi que, junto de
outros personagens, é feita através de
cantorias que embalam o enredo da
apresentação.

Por último, pode-se mencionar o nome de
Franklin Cascaes, que dedicou sua vida ao
estudo da cultura açoriana na Ilha de
Santa Catarina e região, incluindo aspectos
folclóricos, culturais, suas lendas e
superstições. 

Boi de mamão

Renda de bilro. Fonte: UFSC
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

VAMOS PRATICAR? 

Escolha uma festa típica do seu país e
conte como ela acontece. Utilize os
conectores vistos nessa aula.  
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

 

 

1)  O que se celebra na festa junina?

(  ) dia de Santa Rita, São Pedro e São João.
(  ) dia de Santo Antônio, São Jorge e São
João.
(  ) dia de Santo Antônio, São Pedro e São
João.

10) O carnaval é comemorado nos meses
de...

(  ) Janeiro ou Fevereiro 
(  ) Fevereiro ou março
(  ) Março ou Abril

2) Quais são as comidas mais tradicionais
do Natal no Brasil?

(  ) Panetone, rabanada, arroz e peru
(  ) Chocolate, ovo, arroz e peixe
(  ) Bolo, rabanada, arroz e peru 

3) Quais palavras podem ser usadas
para concluir um pensamento?

(  ) inicialmente / portanto
(  ) depois / por fim
(  ) por fim / por último

4) .... vocês comemoram essa festa?

(  ) porquê
(  ) por que
(  ) porque

6) Em que mês é comemorado o dia dos
namorados no Brasil?

(  ) Fevereiro
(  ) Julho
(  ) Junho

5) Quais são os personagens mais
conhecidos do folclore brasileiro?

(  ) Duende, fada e bruxa
(  ) Saci-pererê, Curupira, Iara, Boto cor de
rosa e Cuca
(  ) Papai noel e coelho da páscoa

7) Alguns rituais de ano novo no Brasil
são:

(  ) Pular num pé só e usar roupa preta
(  ) Pular 5 ondas e usar roupa colorida
(  ) Pular 7 ondas e usar branco

8) Eu gosto do natal, ... vejo toda minha
família.

(  ) porque
(  ) por que
(  ) porquê

9) O que é quaresma?

(  ) Período de quarenta dias ente o
natal e ano novo
(  ) Período de quarenta dias entre o
carnaval e a Páscoa
(  ) Período de quarenta dias entre o
carnaval e o natal
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IR  X VIR (P. 13)

UTILIZANDO AS PREPOSIÇÕES (P. 14)

Eu vou para o Brasil.
Ele vai para casa agora.
Nós vamos ao cinema. 
Elas não vão tomar café da manhã?  

Eu venho de Porto Príncipe. 
Ela vem para escola todos os dias. 
Eles vêm de diferentes lugares do
mundo.   

Eu fui à Síria quando pequena.
Ela foi embora da festa cedo. 
Nós não fomos caminhar de manhã. 
Elas foram ao shopping sem mim.  

Eu vim da Venezuela.
Ela veio correndo da escola.
Nós  viemos  de longe. 
Elas  vieram para cá faz um mês.  

Para onde você vai?

 Por qual caminho a gente vai? 

Vou para Santa Catarina para ver
minha família. 

A gente vai pelo caminho mais curto.

Por que você escolheu esse bairro
para morar?

O voo está atrasado! Estamos aqui
desde às 11 horas. Até  que horas
teremos que esperar?

Principalmente pela segurança. 

ATIVIDADES  COMPLEMENTARES (P. 18)

 
1)  Ano passado viajei ... o Brasil

(  ) por
(x) para
(  ) pela

2) Boa tarde, ... de saber ... onde
passa esse ônibus? 

(  ) gostei / por 
(  ) gostaria / para
(x) gostaria / por
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10) Eu não ... isso, se fosse você!

(x) faria
(  ) faço
(  ) fiz

3) Eu ... à praia agora, mas ...
chovendo muito. 

(  ) ir / ficou
(x) iria / está
(  ) iria / estará

4) O que você pediria se
encontrasse o gênio da lâmpada? 

(  ) Eu pedi felicidade para todos 
(x) Eu pediria felicidade para todos 
(  ) Eu peço felicidade para todos 

6) Você ... mesmo capaz de fazer
isso comigo? Estou chateada.

(  ) ser
(  ) seremos
(x) seria

5) Nós ... a tempo para o voo, se não
fosse pelo trânsito. Infelizmente...que 
 esperar outro avião.

(x) chegaríamos / teremos
(  ) chegaria / tínhamos
(  ) chegamos / teremos

7) Vocês ... de mais uma taça de vinho?

(x) gostariam
(  ) gostam
(  ) gostaram

8) Eu ... viajar bem cedo ... manhã.
Mas eu ... viajar pela noite, porque
a viagem ... mais curta.

(  ) fui / pelo / preferi / é
(  ) fomos / por / preferiria / seria 
(x) fui / pela / preferiria / seria   

9) Ano passado Márcia e José  ... para
Grécia. Ano que vem eles  ... para
Cuba, mas Márcia ... grávida.  

(  ) viajaram / viajam / ficaria
(x) viajaram / viajariam /  ficou
(  ) viajaram / viajarão / ficou
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 AULA 2

CONJUGUE OS VERBOS INDICADOS NO PRESENTE DO SUBJUNTIVO (P. 24)

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 28)

É provável que eu tenha  (TER) compromisso amanhã!
Fico feliz que ele esteja (ESTAR) bem! 
É importante que vocês saibam (SABER) aonde ir.
Prefiro que seja (SER) você o primeiro a chegar na cidade.
Tomara que você consiga (CONSEGUIR) um trabalho logo.
É fundamental que você aprenda (APRENDER) escrever em português.

1)  Espero que amanhã eu ... chegar no
trabalho antes que comece a chover.

(  ) conseguir
(  ) consegui
(x) consiga

2) O céu está escuro!  Você acha
que é possível que ... ainda hoje?

(x) chova
(  ) chuva
(  ) chovem

3) No final de semana vou conhecer
uns cânions. Minha irmã disse que é
necessário que eu ... a visita. 

(  ) agenda
(  ) agendem
(x) agende

4) Hoje à tarde vou a uma
cachoeira com meus amigos, vou
sair cedo porque tenho medo que  
... muito trânsito.

(  ) tenho
(x) tenha
(  ) tinha
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10) Prefiro que a gente ... aquela
praia hoje e a cachoeira amanhã.

(  ) conhecemos
(x) conheça
(  ) conhece

6) Você não acha que ... perigoso
escalar essa montanha sozinho?

(  ) ser
(  ) seje
(x) seja

5) Quando eu vou à praia, prefiro que ...
ensolarado. 

(  ) está
(x) esteja
(  ) estaria

7) Eu convidei meu irmão para ir
comigo conhecer as dunas da Joaquina.
Mas eu duvido que ele ... mesmo.

(  ) vás
(  ) ir
(x) vá

8) É impossível que ele ... a tempo!
Ele já está há uma hora atrasado.

(x) chegue
(  ) chegar
(  ) chegamos

9) Você viu a previsão do tempo dessa
semana? Disseram que é provável que
... 30 graus todos os dias!

(  ) fazer
(x) faça
(  ) faza
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A academia

A quadra

A piscina

O ringue

O campo

A pista de corrida

O parque 

A ciclovia

A pista de skate

O parquinho

RELACIONE OS NOMES AOS RESPECTIVOS LOCAIS (P.30)

Armando: O que você fez (FAZER) hoje?
Luisa: Hoje eu fui (IR) caminhar no parque com as crianças. Depois, voltei
(VOLTAR) para casa e joguei (JOGAR) futebol com elas. E você? Você fez (FAZER)
alguma atividade física?
Armando: Sim! Eu fui (IR) andar de bicicleta na Beira Mar de Florianópolis. 
Luisa: ah, que legal! Qual é o seu esporte favorito?
Armando: Ah, é difícil escolher, eu gosto de todos! 

COLOQUE OS VERBOS INDICADOS NA CONJUGAÇÃO ADEQUADA NO TEMPO
PASSADO (P.30):

 AULA 3
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Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos estão programados para acontecer na capital
japonesa, Tóquio, entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. 

O Comitê Olímpico Internacional (COI) insiste que os jogos seguirão em frente,
embora Tóquio seja uma das várias (várias / vários) cidades do país em estado de
emergência. 
Algumas (algumas / alguns) medidas foram tomadas para a realização do evento
como por exemplo, todos (tudo / todos) os atletas e todas (toda / todas) as pessoas
envolvidas serão testadas diariamente e nenhum (nenhuns / nenhum) participante
do evento poderá utilizar o transporte público em Tóquio. Mesmo estando a pouco
(pouca / pouco) tempo do início dos jogos,  algumas (algo / algumas) medidas ainda
estão sendo estudadas para segurança e prevenção ao coronavírus. 

PREENCHA AS LACUNAS COM O PRONOME INDEFINIDO MAIS ADEQUADO (P. 33)

Para jogar futebol, não se pode usar as mãos, com algumas exceções, e cada
time precisa ter 11 jogadores.
A vela é um esporte aquático que depende do vento.
Para praticar natação precisamos de uma piscina.
No hipismo o atleta precisa ter sincronia com o cavalo.

QUAL É O ESPORTE? (P. 34)

A atleta da Jamaica ficou em 1º primeiro lugar na corrida de 100 metros. 
Tereza não ficou feliz em ser a 3º terceira colocada  na competição.
O Brasil ficou no 12º décimo segundo lugar no quadro de medalhas das
Olimpíadas de Tóquio.
A 4º quarto colocada no quadro de medalhas foi a Grã-Bretanha. 
A Alemanha foi a 9º nona colocada. 

ESCREVA POR EXTENSO A POSIÇÃO INDICADA (P. 36)
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1)  Você sabe se tem ... academia ao ar
livre aqui no bairro?

(  ) algo
(  ) algum
(x) alguma

2) Eu faço uma caminhada de 15
minutos ... os dias.

(x) todos
(  ) tudo
(  ) tudos

3) Meu filho disse que ... quer fazer ...
esporte. 

(  ) não / nenhuma
(  ) nem / nada
( x) não / nenhum

4) Já estamos em junho, o ... mês do
ano.

(  ) cesto
(x) sexto
(  ) sexta

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 38)

6) Fiquei triste, porque meu país
ficou em 12º... lugar na competição. 

(  ) décimo segunda
(  ) dozegésimo
(x) décimo segundo

5) Quando eu era criança, adorava
acompanhar meu time favorito na
televisão com minha família. Hoje em
dia ... quer mais assistir aos jogos.

(  ) nada
(x) ninguém
(  ) nenhuma

7) Hoje trabalhei o dia ... e não deu
tempo de levar minha filha no
parquinho.

(  ) toda
(  ) tudo
(x) todo

8) No final de semana queremos
conhecer um parque que tem aqui
perto. Espero que tenha ... gente. 

(x) pouca
(  ) pouco
(  ) poucas
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10) Minha filha ficou em ... lugar no
campeonato de corrida da escola.

(  ) primeira
(x) primeiro
(  ) última

9) O pessoal do meu trabalho tem um
time de futebol. Eu quero tentar
participar de um treino ... dia.
(  ) alguma
(x) algum
(  ) algo

 AULA 4

CUMPRIR

eu cumprisse
você/ele/ela cumprisse
nós cumpríssemos
vocês/eles/elas cumprissem

RECEBER

eu recebesse
você/ele/ela recebesse
nós recebêssemos
vocês/eles/elas recebessem

PARTICIPAR

eu participasse
você/ele/ela participasse
nós participássemos
vocês/eles/elas participassem

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 46)

1)  Se eu ... você, ... um advogado para
ajudar no processo. 

(  ) for / chamaria
(  ) fosse / chamo
(x) fosse / chamaria 

2) Eu falei para minha família que
era importante que eles ... as leis de
migração, mas ninguém me ouviu.
(x) conhecessem
(  ) conheceriam 
(  ) conhecem

CONJUGAÇÃO DO VERBO NO PRETÉRITO IMPERFEITO (MODO SUBJUNTIVO) (P. 42)
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3) Os prefeitos são responsáveis por:

(  ) Administrar, representar e executar
as leis no estado de atuação 
(  )  Administrar, representar e executar
as leis no país de atuação
(x) Administrar, representar e executar
as leis no município de atuação

4) Ano passado o vereador
recomendou que a gente ... uma lista
com as demandas da população
migrante.

(  ) fizer
(x) fizesse
(  ) faz

6)  Eu ... que meu candidato ... eleito,
mas ele perdeu.

(  ) quero / fosse
(  ) queria / for
(x) queria / fosse

5) As eleições para presidente no Brasil
acontecem:

(  ) A cada 3 anos
(x) A cada 4 anos
(  ) A cada 5 anos

7) Se o Brasil ... outro presidente,
algumas coisas ... ser diferentes.

(  ) ter / poderiam
(  ) tivesse / pode
(x) tivesse / poderiam 

8) Os governadores são responsáveis
por:

(x) Administrar, representar e executar
as leis no estado de atuação 
( ) Administrar, representar e executar
as leis no país de atuação
( ) Administrar, representar e executar
as leis no município de atuação

10) Se eu ... mais tempo, participaria
mais dos grupos de política.

(  ) tersse
(x) tivesse
(  ) tiver

9) Se eu ..., eu me candidataria a
vereador. 

(  ) podesse
(x) pudesse
(  ) posso
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 AULA 5

Você viu a Jéssica hoje?
 Não, eu não a vi. 

Você já entregou todos os documentos na Polícia Federal?
Sim, já os  entreguei.

Não consigo entender esse formulário. Alguém pode me ajudar?
Sim, senhora. Qual é a sua dúvida?

COMPLETE OS DIÁLOGOS COM OS PRONOMES MAIS ADEQUADOS (P. 52):

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Eu trouxe um presente para ti.
Você quer ir comigo na prefeitura?
Sinto muito, não posso sair com você hoje.
Vocês estavam falando sobre mim?
Qual é o melhor caminho para eu chegar na rodoviária?

COMPLETE AS FRASES COM A OPÇÃO MAIS ADEQUADA (P. 53)

Todo final de mês, nós nos preocupamos com as contas a pagar.
As crianças se sentaram para esperar a vez do atendimento.
Eu não me sinto bem hoje.

COMPLETE AS FRASES COM O PRONOME MAIS ADEQUADO (P. 54)
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 58)

 

 

1)  Qual é a outra forma de dizer a
seguinte frase: "Preciso lhe falar algo
importante!"

(  ) Preciso ti falar algo importante!
(  ) Preciso se falar algo importante!
(x) Preciso falar algo importante para você!

2) Para que e para quem é destinada
as leis do ECA?

(x) para proteger os direitos das crianças
e adolescentes
(  ) para diminuir os direitos das crianças
(  ) para proteger as mulheres e os
homens adultos

3) Você viu o nosso chefe hoje? Não,
eu não ... vi.

(  ) lhe
(  ) a
(x) o

4) - Como vocês ... conheceram? 
- Nós ... conhecemos no aeroporto.

(  ) nos / se
(x) se / nos
(  ) si / nos

6)  Qual é o objetivo principal da Lei
Maria da Penha?

(  ) proteger os direitos à educação
(  ) proteger os direitos do trabalhador
(x) criar mecanismos para combater a
violência doméstica e familiar contra a
mulher 

5) Esse presente é para ... ? Quanta
gentileza!

(  ) eu
(x) mim
(  ) me

7) Preciso ir na DPU! Você pode ir ... ?

(  ) com ti
(  ) com eu
(x) comigo

8) - Como você está ... sentindo hoje? 
- Eu ... sinto melhor, obrigada.

(x) se / me
(  ) si / me
(  ) se / mim
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10) Estou com a impressão que o
empregador está contra ... !

(  ) eu
(x) mim
(  ) me

9) - Os juízes receberam a sua
denuncia? 
- Sim, eles ... receberam! 

(  ) o
(x) a
(  ) lhe

COLOQUE AS PALAVRAS NO DIMINUTIVO E AUMENTATIVO (P. 61)

SOFÁ       SOFAZINHO     SOFAZÃO

MESA      MESINHA      MESÃO

RUIM      RUINZINHO      RUINZÃO

PROBLEMA  PROBLEMINHA      PROBLEMÃO

 AULA 6

( + / caro ) As casas dessas rua são mais caras do que aquelas. 
( = / atual) Esse anúncio é tão atual quanto aquele. 
( - / bonito) Essa casa é menos bonita do que a última que morei. 
( + / pequeno) A garagem dessa casa é menor do que a da outra. 
( + / grande) Estes apartamentos são maiores do que o nosso. 
( + / barato) Alugar é mais barato do que comprar.
( = / antigo) O sofá dessa casa é tão antigo quanto o da outra.
( +/ bom) A quitinete amarela é melhor do que a quitinete azul.

OBSERVE OS SÍMBOLOS E ADJETIVOS INDICADOS E COMPLETE AS FRASES COM O
COMPARATIVO  ( = ) IGUALDADE, ( + ) SUPERIORIDADE, ( - ) PARA INFERIORIDADE (P. 64)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1)  O sobrado é  ... (+ pequeno) do que o
apartamento de três quartos.

(  ) mais pequeno
(  ) maior
(x) menor

2) Para que serve a caução?

( x) é um tipo de pagamento antecipado
que fornece garantia para o proprietário 
(  ) é o total das contas do mês
(  ) é a multa pelo atraso do pagamento

3) Minha casa é ... (= grande) a da
minha vizinha.

(  ) tão maior quanto
(  ) tanto grande qual 
(x) tão grande quanto

4) Uma quitinete é formada por:

(  ) Três quartos e um banheiro
(x) Sala de estar/quarto, cozinha e
banheiro. 
(  ) Uma suíte, cozinha, sala e escritório

6) Transforme a frase para o superlativo:
- Encontrei uma casa boa.

(  ) Encontrei uma melhor casa
(  ) Encontrei a mais boa casa
(x) Encontrei a melhor casa

5) Meu apartamento tem ... quartos
quanto o seu. 

(  ) tão
(x) tantos
(  ) tanta

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 66)

7) Algo "mais caro" é algo:

(  ) menos valioso
(  ) barato
(x) menos econômico

8) Quais são as contas básicas para
manter uma casa: 

(x) aluguel, luz, água e internet
(  ) aluguel e luz  
(  ) aluguel, internet e gás 
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10) A casa do meu vizinho é ... (+ mau)
do que a minha.

(  ) ruim
(x) pior
(  ) melhor

9) Aluguei a quitinete ... (+ barato) do
bairro.

(  ) maior barata
(x) mais barata
(  ) menos barato

 AULA 7

milhão - milhões 
automação - automações
digitalização - digitalizações
reunião - reuniões

COLOQUE ESTAS PALAVRAS RETIRADAS DO TEXTO ACIMA NO SINGULAR OU NO
PLURAL (P. 68)

circulação - circulações
competição - competições
posição - posições 

pluralsingular  -pluralsingular  -

1.Por que Catarina está cansada?
Porque ela tem trabalhado muito.

2. O que a Márcia tem feito para tirar boas notas nas provas?
Ela tem estudado.

O QUE ELES TÊM FEITO? (P. 72)

3. Como tem sido as suas aulas de português ? 
Elas têm sido online.

4. O que vocês estão fazendo para conseguir mudar de casa?
Nós temos economizado.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 76)

 

 

1)  Como são abreviadas na internet as
seguintes palavras: obrigada, abraços,
beijos

(  ) obd, abç, bs
(  ) obs, abç, bk
(x) obg, abs, bjs

2) O que você tem feito nos finais
de semana em casa?
(x) tenho jogado e tenho assistido a
filmes
(  ) joguei e assisti filme
(  )  vou jogar e assisti filme

3) Qual é o plural das seguintes
palavras: televisão, pão, irmão

(  ) televisões, pães, irmões
(  ) televisãos, pãos, irmãos
(x) televisões, pães, irmãos 

4) O que é uma tomada?

6) Qual frase está inadequada?

(  ) Eu tenho aconselhado meus filhos a
não ficarem muito tempo no
computador.
(  ) Porque eles têm tido dor de cabeça
nos últimos dias.
(x) Mas eles não têm fazido o que eu
tenho dito, eles continuam jogando
por horas. 

5) Qual a melhor forma de identificar
uma notícia falsa?

(  ) Considerar a data e a fonte
(x) Considerar a fonte, autor, data e ler a
notícia completa
(  ) Considerar se veio do WhatsApp

(  ) 

(  ) 

(x) 

7) Quais são as palavras abreviadas
desta frase: "Oi, blz? pfvr, vc pode me
passar o nr da vizinha?"

(  ) beleza, pode, vocês, nome
(  ) beleza, poderia, vocês, número 
(x) beleza, por favor, você, número 

8) Como fica o plural desta frase: A
reunião agora é online

(x) As reuniões agora são online 
(  ) As reuniãos agora são online 
(  ) As reuniões agora é online
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10) O que você tem feito nessa
quarentena?

(  ) Eu fico em casa
(x) Eu tenho ficado em casa
(  ) Eu ficando em casa

9) Quais são as voltagens do
Brasil?

(  ) 110 v e 200v. 
(x) 110 v, 127 v e 200v
(  ) 110 v, 127 v,  200v e 220v. 

 AULA 8

PREENCHA NAS FRASES ABAIXO AS CONJUGAÇÕES QUE SE PEDE (P. 82)

Futuro do subjuntivo + Futuro do presente:
No dia que eu for (ir) ao centro, comprarei (comprar) todos os materiais.

Futuro do subjuntivo + Imperativo:
Se você for  (ir) ao mercado, compre (comprar) os ingredientes, por favor.

Futuro do subjuntivo + Presente do Subjuntivo:
Quando eu abrir (abrir) meu negócio, espero que eu tenha (ter) muitos clientes.

Futuro do subjuntivo + Futuro imediato: 
Assim que eu tiver  (ter) mais dinheiro, vou abrir (abrir) meu negócio.

Futuro do subjuntivo + Presente do indicativo:
Depois que eu falar (falar) português fluentemente, quero (querer) aprender inglês.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 85)

 

 

1) Se eu ... um negócio, vou administrar
com muito cuidado para não falir. 

(  ) abra
(  ) abre
(x) abrir

2) Mandarei os resultados da vendas
do mês quando eu ... 

(x) puder
(  ) poderei
(  ) poderia

3) Quais são os principais
questionamento de um modelo de
negócio:

(  ) Onde / Por que / Quando
(  ) O que / Onde / Por quem
(x) O que / Para quem / Como / Quanto

4) Depois que o Fábio ... no
escritório, vamos preparar o
relatório.

(  ) chegará
(x) chegar
(  ) chegaria

6) Assim que eu ... mais tempo, ...
organizar meu plano de negócio.

(  ) ter / vou a
(  ) tiver / vou a
(x) tiver / vou

5) O que significa a expressão "em
conta"?

(  ) algo caro
(x) algo econômico
(  ) algo ruim

7) O que é MEI

(  ) Ministério de Estrangeiro e Imigrante
(  ) Macro Empresário Internacional 
(x) Microempreendedor Individual

8) O que significa a expressão "dar
um jeito"?
(x) Consertar / arrumar algo 
(  ) Enganar alguém
(  ) Quebrar algo 
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10) De que outra forma podemos
falar a  frase "me vê três pães":

(  ) Eu olho três pães 
(x) Eu quero três pães
(  ) Eu como três pães

9) Qual a diferença entre CPF e CNPJ

(  ) CPF, representa a empresa, CNPJ
representa a empresa pessoa física
(x) CNPJ, representa a empresa, CPF
representa a empresa pessoa física
(  ) São iguais

 AULA 9

RELACIONE AS IMAGENS ABAIXO A SEUS RESPECTIVOS NOMES (P. 88

maracujá abacaxi mandioca moleque chuchu

batucar arara cochilar caju cachimbo

O Brasil foi colonizado por Portugal

 Os modos de falar foram transformados pelos diferentes povos que habitaram o

Brasil

A história do Brasil foi contada pelo professor aos alunos

 Brasília foi construída por muitos trabalhadores

PASSE AS FRASES PARA A VOZ PASSIVA (P. 90)

1.

2.

3.

4.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 96)

 

1) O período ditatorial brasileiro de
1964 a 1985 foi marcado por: 

(  ) Livre manifestação de ideias 
(  ) Apoio do governo em todas as
atividades do setor cultural
(x) Censura e perseguição aos opositores
políticos

2) Por que 7 de setembro é
considerado feriado nacional no
Brasil?

(x) É celebrado o dia da Independência
do Brasil
(  ) É celebrado o dia da descoberta do
Brasil
(  ) É celebrado o dia da colonização
portuguesa

3) Sobre a escravidão na história
brasileira é correto afirmar:

(  ) Os escravizados acostumaram-se às
condições de trabalho difíceis
(  ) Não contou com castigos corporais
(x) Houve resistência por parte de
escravizados

4) Quais dos produtos foram muito
produzidos no Brasil no início de sua
história?

(  ) Açúcar e peças de cerâmica
(x) Ouro e açúcar
(  ) Soja e ouro

6) Quais são as principais influências
do Português brasileiro?

(  ) língua inglesa e línguas indígenas
(  ) língua francesa e espanhola
(x) línguas indígenas e africanas

5) Quais são as grandes regiões do
Brasil?

(  ) Norte, Noroeste, Sul e Centro
(x) Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-oeste
(  ) Nordeste, Sudeste, Sul
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7) A atual capital federal (Brasília)
está localizada em qual região?

(  ) Nordeste
(  ) Sudeste
(x) Centro-Oeste

8) Como fica a seguinte frase na voz
ativa: Diferentes culturas influenciaram o
Português Brasileiro

(x) O Português Brasileiro foi influenciado
por diferentes culturas
( ) O Português Brasileiro influenciou
diferentes culturas
(  )  Diferentes culturas foram influenciadas
pelo Português Brasileiro

10) Qual principal grupo de imigrantes foi
para Santa Catarina durante o século 18?

(  ) Holandeses
(  ) Alemães
(x) Açorianos

9) Como fica a seguinte frase na voz
ativa: Diferentes etnias
desenvolveram a culinária brasileira

(  ) A culinária brasileira desenvolveu
diferentes etnias
(x) A culinária brasileira foi
desenvolvida por diferentes etnias
(  ) Diferentes etnias desenvolvem a
culinária brasileira  

 AULA 10

 Eu amo a Páscoa, por isso (ou/ por isso/ porém)  todo ano compro chocolates
para celebrar.
Nós não vamos viajar no Natal, mas (também/ pois/ mas) mesmo assim vamos
fazer uma festa em casa. 
 No mês de dezembro nós celebramos o Natal,  bem como (bem como/ porque /
mas) o Ano Novo.

COMPLETE AS FRASES COM A PALAVRA MAIS ADEQUADA PARA FAZER A
CONEXÃO (P. 100)

1.

2.

3.
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 Por que  vocês não costumam celebrar o Natal?
Nós não celebramos o Natal porque não faz parte da nossa religião. 

ESCOLHA A FORMA DO "PORQUÊ" MAIS ADEQUADA (P. 10) 

1.
2.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (P. 109)

 

1)  O que se celebra na festa junina?

(  ) dia de Santa Rita, São Pedro e São
João.
(  ) dia de Santo Antônio, São Jorge e
São João.
(x) dia de Santo Antônio, São Pedro e
São João.

2) Quais são as comidas mais
tradicionais do Natal no Brasil?

(x) Panetone, rabanada, arroz e peru
(  ) Chocolate, ovo, arroz e peixe
(  ) Bolo, rabanada, arroz e peru 

3) Quais palavras podem ser usadas
para concluir um pensamento?

(  ) inicialmente / portanto
(  ) depois / por fim
(x) por fim / por último

4) .... vocês comemoram essa festa?

(  ) porquê
(x) por que
(  ) porque

6) Em que mês é comemorado o dia
dos namorados no Brasil?

(x) Fevereiro
(  ) Julho
(  ) Junho

5) Quais são os personagens mais
conhecidos do folclore brasileiro?

(  ) Duende, fada e bruxa
(x) Saci-pererê, Curupira, Iara, Boto cor
de rosa e Cuca
(  ) Papai noel e coelho da páscoa
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10) O carnaval é comemorado nos
meses de...

(  ) Janeiro ou Fevereiro 
(x) Fevereiro ou março
(  ) Março ou Abril

7) Alguns rituais de ano novo no
Brasil são:

(  ) Pular num pé só e usar roupa preta
(  ) Pular 5 ondas e usar roupa colorida
(x) Pular 7 ondas e usar branco

8) Eu gosto do natal, ... vejo toda
minha família.

(x) porque
(  ) por que
(  ) porquê

9) O que é quaresma?

(  ) Período de quarenta dias ente o
natal e ano novo
(x) Período de quarenta dias entre o
carnaval e a Páscoa
(  ) Período de quarenta dias entre o
carnaval e o natal
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