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     Apresentação 
 

 

Aluno 
 
 

Você já enviou ou recebeu, pessoalmente 
ou pelo correio, alguma mensagem escrita? 
 Essa mensagem pode ser formal ou 
informal. Depende do grau de intimidade das 
pessoas envolvidas. 
 Trata-se da correspondência que é usada 
entre empresas, pessoas amigas, familiares, 
etc. 
 Nesta unidade, você estudará a carta e o 
bilhete e aprenderá como usar o dicionário. 
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Legenda 
  

           

 

Exercício  [faça no seu caderno] 
    
    
    

 

Produção de texto [escreva no seu  
caderno] 

 

   

 

 

 
 

Conceito [conceito importante que você 
deve gravar] 

 

 

              

       Aprenda mais  [faça no seu caderno] 
 

 

 

 

 

    Ler é viver [leia e depois  responda no seu                                                              
        caderno] 
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 Estudando:  Carta     -    Bilhete    -    Internet 

 

Leia a carta  abaixo: 
 

      
 

São Paulo, 22 de abril de 199l 
 
 
 
 Querida Jane 
 
 
 
 Ando um pouco desnorteada para escolher meus discos. Gostaria que você me 
indicasse alguns realmente bons. 
 Faça uma lista dos livros também. 
 Continuo apaixonada pelo Biquinha, mas, para ser honesta, há alguma coisa 
dentro de mim pelo Gordo que ainda não morreu. Será que é porque o Gordo foi o meu 
primeiro amor? Acho que não, acho que, sei lá, se uma pessoa fica se remoendo acaba 
embrulhando as coisas. 
 O que é evidente é que o Gordo está totalmente maluco por mim e não pensa em 
outra coisa a não ser em mim. Interessante isso. 
 
 

Beijão  da 
  

    Berê 
         

Pasta de Redação 
         Sargentin, Osvaldo 6ª série. 
                    S.P. Editora IBEP, Ano 1992. 
 

Uma carta permite a comunicação de idéias e pensamentos através 
da linguagem escrita, com pessoas que estão longe, em outros lugares. 
 
 Normalmente uma carta apresenta as seguintes características: 
 
• nome da cidade onde a carta está sendo escrita e data; 



 - 4 -  

 

4 

• nome do destinatário (pessoa para quem é enviada); 
• assunto; 
• despedida; 
• assinatura de quem está mandando a carta. (remetente) 
 
 Quando conhecemos bem a pessoa, o tratamento será carinhoso 
(querido tio, caro irmão etc.). Quando não temos intimidade, o tratamento 
será formal ( Prezado Senhor, Vossa Excelência). A despedida também 
poderá ser carinhosa ou formal. 
 

Tradicionalmente as cartas seguiam o padrão da que você leu. 
Entretanto, com a modernização trazida pelos computadores, as cartas 
podem ser formatadas assim: sem  distanciamento do  parágrafo, mas 
com  espaço entre um parágrafo e outro. 
 
 Exemplo: 

 
 
São Paulo, 22 de abril de 1991. 
 
 
Querida Jane 
 
 
Ando um pouco desnorteada para escolher meus discos. Gostaria que você me 
indicasse alguns realmente bons. 
 
Faça uma lista dos livros também. 
 
Continuo apaixonada pelo Biquinha, mas, para ser honesta, há alguma coisa dentro de 
mim pelo Gordo que ainda não morreu. Será que é porque o Gordo foi o meu primeiro 
amor? Acho que não, acho que, sei lá, se uma pessoa fica se remoendo acaba 
embrulhando as coisas. 
O que  é evidente é que o Gordo está totalmente maluco por mim e não pensa em outra 
coisa a não ser em mim. Interessante isso. 
 
      Beijão da  Berê 
                    Pasta de Redação 
                   Sargentin, Osvaldo 6ª série 
          S.P.  Editora IBEP, Ano 1992. 
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O parágrafo constitui uma idéia desenvolvida em uma ou mais 

frases. Sempre se começa um parágrafo deixando um distanciamento da 
margem ou  seguindo a formatação moderna dos computadores. 
 

 

Leia atentamente a carta e  responda às questões:  
 
1) Quem é o remetente desta carta? Quem é o destinatário? 
 
2) Qual é o assunto da carta? 
 
3) Quantos parágrafos tem a carta? Indique o início de cada um. 
 
 Carlos Drummond de Andrade também escreveu uma carta para a mãe. Neste 
caso, a carta é escrita em versos: um poema. 
 
 
 
Carta 
Carlos Drummond de Andrade 
 
Há muito tempo, sim, que não te escrevo.       A falta que me fazes não é tanto 
Ficaram velhas todas as notícias.             À hora de dormir, quando dizias 
Eu mesmo envelheci: Olha, em relevo,  “Deus te abençoe”, e a noite abria em sonho. 
Estes sinais em mim, não das carícias  
 
       É quando, ao despertar, revejo a um canto 
(tão leves) que fazias no meu rosto:   a noite acumulada de meus dias, 
são golpes, são espinhos, são lembranças  e sinto que estou vivo, e que não sonho. 
da vida a teu menino, que ao sol-posto 
perde a sabedoria das crianças. 
                                  Obra completa. Rio de Janeiro, 1967. p.349. 
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                           Conheça carta comercialcarta comercialcarta comercialcarta comercial    
 
     

 
São Paulo, 10 de julho de 1987. 
 
Organização Atlas S/A 
São Paulo – Capital  
 
 
 
Prezados Senhores 
 
 
Conforme anúncio publicado no jornal . . . ., de 9 de julho, candidato-me à vaga de 
Auxiliar de Departamento de Vendas. 
 
Tenho 17 anos, terminei o ano passado o curso de 1º grau e estou fazendo o 1º colegial. 
 
Gostaria de trabalhar no período da tarde. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
       __________________________ 

              Maurício Barreto da Silva 
 
 
 
 

Tufano, Douglas. Curso Moderno de 
Língua Portuguesa. Ed. Moderna – ano 
1991, 2ª ed. pág. 83. 
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 1- Você já tinha lido  uma carta comercial antes? 
 2- Que diferenças você nota entre essa carta comercial e a da Berê? 
 

3- O texto é uma carta comercial. Analise a sua estrutura: 
 

a) destinatário 
b) assunto do 1º parágrafo 
c) assunto do 2º parágrafo 
d) assunto do 3º parágrafo 
e) fecho 
 
 

 
 

            ATENÇÃO: LEMBRETE DO CORREIO            ATENÇÃO: LEMBRETE DO CORREIO            ATENÇÃO: LEMBRETE DO CORREIO            ATENÇÃO: LEMBRETE DO CORREIO    
ENVELOPE ENVELOPE ENVELOPE ENVELOPE ---- COMO ENDEREÇAR COMO ENDEREÇAR COMO ENDEREÇAR COMO ENDEREÇAR    
    
    
Enderece o envelope a mão ou a máquina, respeitando sempre Enderece o envelope a mão ou a máquina, respeitando sempre Enderece o envelope a mão ou a máquina, respeitando sempre Enderece o envelope a mão ou a máquina, respeitando sempre a a a a 
seguinte ordem: nome do destinatário, endereço, bairro, cidade e seguinte ordem: nome do destinatário, endereço, bairro, cidade e seguinte ordem: nome do destinatário, endereço, bairro, cidade e seguinte ordem: nome do destinatário, endereço, bairro, cidade e 
Estado. Se você estiver escrevendo a mão, ponha os números do CEP Estado. Se você estiver escrevendo a mão, ponha os números do CEP Estado. Se você estiver escrevendo a mão, ponha os números do CEP Estado. Se você estiver escrevendo a mão, ponha os números do CEP 
nos quadrinhos. Mas, se for a máquina nos quadrinhos. Mas, se for a máquina nos quadrinhos. Mas, se for a máquina nos quadrinhos. Mas, se for a máquina ---- ATENÇÃO  ATENÇÃO  ATENÇÃO  ATENÇÃO ---- escreva acima dos  escreva acima dos  escreva acima dos  escreva acima dos 
quadrinhos, sem espaços entre os algarismos, sem a palaquadrinhos, sem espaços entre os algarismos, sem a palaquadrinhos, sem espaços entre os algarismos, sem a palaquadrinhos, sem espaços entre os algarismos, sem a palavra CEP e sem vra CEP e sem vra CEP e sem vra CEP e sem 
sublinhar. Assim, tudo ficará bem mais fácil.sublinhar. Assim, tudo ficará bem mais fácil.sublinhar. Assim, tudo ficará bem mais fácil.sublinhar. Assim, tudo ficará bem mais fácil.    
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 Na parte da frente do envelope devem ser escritos: o nome, o 
endereço e o CEP (Código de Endereçamento Postal) do destinatário. 
 

 Veja: 
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Desenhe ou cole em seu caderno a frente e o verso de um envelope 
e preencha-o. 
 
 
 

O que é um Bilhete? 
 
 Existe uma outra forma de comunicação escrita  que se caracteriza 
pela informalidade. É o bilhete. 
 O bilhete é muito usado para transmitir pequenos recados, lembrar 
alguém de um compromisso, contar uma novidade, convidar alguém para 
um passeio, declarar afeto, amor, etc. 
     
          Um exemplo: 
  
 

 Pedro 
 
 Estive à tarde em sua casa e você havia saído. 
 Quero convidá-lo para um jogo de futebol, que vai acontecer no sábado, no 
campinho. Nós vamos jogar contra o time da rua de baixo. 
 Não falte! Contamos com suas sensacionais defesas. 
 
       Renato  
 
 
 

 
 

 
 

1) Escreva um bilhete a um colega de trabalho ou a um vizinho. Assunto é 
o que não deve faltar. Não se esqueça de elaborar com cuidado. 
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Apelo 
 
 Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer 
a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi 
ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a 
imagem de relance no espelho. 
 
 Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio 
aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. 
Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte 
de fraco, ah, senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam, eu 
ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, com a última luz na 
varanda. 
 
 E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada – o 
meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? As suas violetas, na janela, não 
lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. 
Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os 
outros: bocas raivosas mastigando. Venha pra casa, Senhora, por favor. 
 
 

Trevisan, Dalton. Os mistérios de Curitiba, In: Os Desastres do 
Amor. Rio, Civilização Brasileira, 1968. (Extraído do livro O 
Conto Brasileiro Contemporâneo – Bosi, Alfredo – Editora 
Cultrix, SP) 

 
 
 
2) Seguindo o mesmo estilo do texto “Apelo”, de Dalton Trevisan, que é 
uma carta familiar, elabore uma cujo remetente seja: 
 
a- o pai que, após desentendimentos com o filho, pede-lhe que volte para 

casa; ou 
 
b- a mulher que, sofrendo a ausência do marido, escreve-lhe para voltar 

para casa. 
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Internet 
 
I- Internet  -- Que bicho é esse? 
 
 Parece que não se fala mais em outra coisa. É Internet pra cá, Internet para lá. . . Mas o que isso 
vem a ser exatamente? Que é uma rede que liga milhões de computadores no mundo inteiro, você já 
deve ter ouvido falar. Só que isso não explica muita coisa. De onde surgiu? Para que serve? E, acima 
de tudo, o que tem a ver com a gente? 
 A Internet surgiu no final dos anos 60, numa época  em que todo o mundo morria de medo de 
que a União Soviética e os Estados Unidos começassem uma guerra nuclear. O governo norte-
americano teve então uma idéia: que tal criar um sistema de comunicação que nem uma bomba 
atômica pudesse destruir? A solução foi desenvolver uma rede de computadores auto-suficiente, quer 
dizer, que se mantém por conta própria. 
    (. . .) 
 A Internet foi crescendo cada vez mais, até atingir números espantosos: em 120 países, 4,8 
milhões de computadores e 35 mil redes podem ser conectados por 50 milhões de pessoas! 
    (. . .) 
 O acesso a ela também tornou-se cada vez mais fácil: bastava um modem (aparelho que liga o 
computador à linha telefônica), um programa específico para esse fim e um canal de acesso, concedido 
por uma instituição, governo ou universidade. Como uma teia de aranha gigantesca cobrindo o planeta, 
a rede hoje se liga a tudo e a todos: de uma escola primária à NASA, de um pesquisador a um 
estudante  atrás de novidades em vídeo games. 
 Mas a Internet é importante porque democratizou o acesso às informações, colocando o 
conhecimento à disposição de todos. Através de um  computador conectado à Internet você pode, por 
exemplo, “conversar” sobre qualquer assunto com pessoas em qualquer ponto do planeta, consultar  
cerca de duas mil bibliotecas pelo mundo afora, passear  por dentro do Museu do Louvre, na França (e 
até ver a Monalisa sorrindo no seu monitor), dar uma olhada nas últimas fotos enviadas pelos satélites, 
e muito mais. 
 

Revista Dr. Eco e Companhia. nº 0. São Paulo. 
Paulus. 1995. (In: Miranda, Cláudia Linguagem 
Viva Vol. 4. São Paulo: Ática, 1997.) 

  
    
II- Emoções virtuais 

 
Símbolos e códigos formam nova linguagem na Internet e tornam 

mais divertida a comunicação na rede. 
 
A troca de correspondências pela Internet está se transformando numa divertida 

brincadeira. Para escrever um e-mail (correio eletrônico), os internautas descobriram 
que podem usar mais do que letras e números. Eles criaram uma linguagem especial 
para traduzir sentimentos e emoções – os “emoticons” – e esse novo  dicionário não 
pára de crescer. O “internetês” mistura criatividade e humor para expressar desde um 
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simples abraço e variações de estado de espírito até para descrever personalidades (leia 
quadro). Os símbolos surgem da mescla de letras, numerais e sinais de acentuação e de 
pontuação, que formam desenhos na tela. 

 
 

 
Explorando a pontuação 
 
 Vamos reler “Internet – que bicho é esse?” e observar os sinais de 
pontuação que o autor empregou? 
 
1- O sinal que marca o término do título do texto é um ponto de 

interrogação. Para que serve esse ponto? 
 
2- Transcreva uma outra frase do texto finalizada com ponto de 

interrogação. 
 
3- Ainda no título observamos um travessão. Qual é  a sua função? 
 
4- No segundo parágrafo, o travessão foi empregado com a intenção de 

introduzir uma explicação. Transcreva o trecho. 
 
5- O que expressa o ponto de exclamação que finaliza o terceiro 

parágrafo : admiração ou susto? Que fato provocou isso? 
 
6- Releia o texto “Emoções virtuais” e veja um uso diferenciado para a 
pontuação. Quais os sinais de pontuação para indicar o choro? E o riso? 
 
Observação: o sinal (. . .) indica que algumas partes foram tiradas. 
Preferimos omitir algumas informações para que o texto não se tornasse 
muito extenso. 
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        Como usar o Dicionário 
 

      
 

Você precisa consultar constantemente o dicionário. Veja como é 
fácil! A ordem das letras no dicionário é a mesma do alfabeto. 
 

   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J -  K -  L - M -                  
   N - O - P - Q - R - S - T - U - V -  W - X - Y -  Z  
               

 
   
 

Quando a primeira letra for a mesma, ordene as palavras 
observando a segunda letra. 
 
 Quando as duas iniciais são iguais, coloque as palavras em ordem 
observando a terceira letra e assim por diante. 
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1-Coloque em ordem alfabética, observando a primeira letra. 
 
homem – passou – finalidade – dentes – anos – lei 
 
2- Coloque em ordem alfabética, observando a segunda letra. 
 
tempo – tarde – tranqüilo – túmulo – tlintlim – tormento 
 
3- Coloque em ordem alfabética, observando a terceira letra. 
 
fase – farinha – faminto – falso – fato – fazenda – faxina 
 
4- Procure no diagrama cinco palavras, coloque-as em ordem alfabética. 
 
 

A  D  F  U  O  B  G  T  K 
E  C  A  N  J   I   C  A  R 
A  A  R  T  A  C  A   U  P 
E  R  E  I   N  A   D  O  Y 
A  N  O  T  G  R  E  Y  T 
 E  A  G  H  A  V  A   R  T 
 D  V  B  N  D  L   D  Z  X 
 T  A  Z  S   A  V   O  L  K 
 D  L  I   M   A  T   Y  U  I 

 
 O dicionário traz vários significados para  as palavras. É preciso 
escolher o significado mais apropriado, isto é, aquele que está de acordo 
com o texto em que se encontra a palavra. 
 
5- Copie o significado mais adequado para a palavra destacada na frase. 
 
a- Para ir ao baile, a moça pintava-se muito bem. 
b- Agora  escreva uma outra frase com pintar, usando um significado 
diferente do apresentado na frase acima. 
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 Observe a página de um dicionário. 

 
  
Para facilitar o trabalho de localização das palavras, o dicionário traz, no 
alto da página, a primeira e a última palavra que aparecem em cada 
página. São as palavras-chave. 
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Nem sempre o dicionário traz a palavra exatamente como ela 
aparece em um texto. Veja: 
 
  

 No texto       No dicionário 
 
  partimos       partir 
  escrevendo     escrever 
  comprava      comprar 
  espertos     esperto 
  espertas     esperto 
  cafezinho     café 
 
 

 
  

Transforme as palavras abaixo na forma em que elas são encontradas 
no dicionário: 
 
- ameaçou 
- emocionais 
- recebiam 
- canções 
- deprimida 
- corrêssemos 
- garantindo 
- cachorrinho 
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Leia atentamente o texto: 
 
     O elefante e as formigas 
 
 
 Tendo um elefante, ao passar pelas veredas da floresta, esmagado sem ver uma 
fila de formigas, estas ficaram muito tristes, mandaram-lhe as mais argutas do 
formigueiro em embaixada, para pedir-lhe que, quando andasse por aqueles lados, 
prestasse um pouco de atenção aos seus passos, evitando matar bichos que lhe não 
faziam o menor mal. 
 As formigas embaixadoras treparam a um tronco de árvore, a fim de falar ao 
elefante; porém, quando ele viu o seu pequenino tamanho e a sua fraqueza, encheu-se 
de desprezo e metendo a tromba num charco, aspirou a água, que sobre elas soprou 
num jato, matando-as todas. 
 Todo o formigueiro ficou furioso com a morte das suas embaixadoras e declarou 
guerra ao elefante, que recebeu essa notícia às gargalhadas. 
 Contudo, à noite, enquanto dormia, as formigas, em aluvião, vieram roer-lhe a 
planta dos pés. Pela manhã, mal começou a andar, o elefante sentiu dores nas solas das 
patas, não agüentou a aspereza do saibro e correu para uma lagoa. 
 As formigas tinham cavado túneis subterrâneos nas duas margens. Ao peso do 
paquiderme, o terreno abateu e ele despejou-se da ribanceira nas águas fundas, onde 
pereceu afogado. 
 E as formigas ajudaram a devorar-lhe o corpo imenso. 
 
          Barroso, Gustavo. O elefante e as formigas. 
                    In: Antologia da literatura mundial: lendas, 
                    Fábulas, e apólogos. São Paulo, Logos. s.d.v. 4. 
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Palavras    O que você acha   O que diz o 
Desconhecidas  que significam    dicionário 
 
veredas 
argutas 
embaixadoras 
charco 
aluvião 
saibro 
paquiderme 
 
    
 
 
 

Ortografia 
 
    
                 S/Z 
 
 Os moleques de leva-e-traz ficavam olhando o capitão por trás. 
  
 Você percebeu que esta frase serve para mostrar que temos, neste 
caso, duas palavras homófonas (de mesmo som), mas de grafias e 
significados diferentes. 
 
 traz: forma do verbo trazer 
 trás: atrás, detrás, após 
 
 
 
 
  



 - 19 -  

 

19

 
Compare as frases seguintes: 

 
 O automóvel estava danificado na parte de trás, devido a uma 
batida. 
 O avô sempre traz boas histórias para contar aos netos. 
 Quem não traz maldade no coração, não ataca as pessoas por trás.  
 

  
 Complete com traz ou trás: 
 

a) Saiu por _______ e desapareceu. 
b) Foram para ______ e ficaram cochilando. 
c) Por que você não ________ o livro? 
d) Quarto escuro já não me ______ mais medo. 

 
 
 
 
 
 
Meu ideal seria escrever . . . 
 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está 
doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto 
que chegasse a chorar e dissesse – “ai meu Deus, que história mais engraçada!” E 
então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar 
a história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados 
de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente 
louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma 
ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria – “mas essa 
história é mesmo muito engraçada!” 
 Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante 
aborrecido com a mulher, a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal 
também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que 
aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua  má-vontade, 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
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tomasse conhecimento  da história, ela também risse muito,  e ficassem os dois rindo 
sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, 
se lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria  perdida 
de estarem juntos. 
 Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera a minha história 
chegasse – e tão fascinante, de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos 
limpassem seu coração com lágrimas de alegria; que o  comissário do distrito, depois 
de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres 
mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse – “por favor, se comportem, que diabo! eu 
não gosto de prender ninguém!” E que assim todos tratassem melhor seus empregados, 
seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha 
história. 
 E que ela, aos poucos, se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil 
maneiras, e fosse atribuída a um persa, na Nigéria, a um australiano, em Dublin, a um 
japonês, em Chicago – mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua 
pureza, o seu encanto surpreendente; e que no fundo de uma aldeia da China, um 
chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: “Nunca ouvi uma história 
assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida; valeu a pena ter vivido até hoje 
para ouvi-la; essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi com 
certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que 
ele pensou que já estivesse morto; sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por 
acaso até nosso conhecimento; é divina”. 
 E quando todos me perguntassem – “mas de onde é que você tirou essa 
história”? – eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de 
um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que, por sinal, começara a 
contar assim: “Ontem ouvi um sujeito contar uma história . . .” 
 E eu esconderia completamente a humilde verdade: que eu inventei toda a minha 
história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, 
que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta 
de meu bairro. 
 
              Braga, Rubem 
               In: Para gostar de ler. vol. 3 
               São Paulo, Ática, 1995. 
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1- Quantos parágrafos existem no texto que você leu? 
 
2- Afinal, saiu uma história engraçada ou não? Comente. 
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Gabarito 
p. 05 

1) Remetente – Berê 
Destinatário – Jane 

 2) Pedido de sugestão para escolha de discos e livros. Comentário sobre sua paixão. 
 3) 4 parágrafos 
 1º Ando um pouco. . . 
 2º Faça uma lista. . . 
 3º Continuo apaixonada. . . 
 4º O que é evidente. . . 
p. 08 

1) Resposta pessoal. 
2) A carta de Berê é mais íntima, o tratamento é informal. 
A carta comercial, por ser uma solicitação de emprego, é mais formal. 
3) a) Organização Atlas S/A 

b) Solicitação de uma vaga de Auxiliar de Departamento de Vendas 
c) Informação sobre o seu grau de escolaridade 
d) Pretensão de horário de trabalho 
e) Despedida 

p. 10 
 Desenho do envelope:  resposta pessoal. 

1) Resposta pessoal 
p.11 

2) a) Resposta pessoal         b) Resposta pessoal 
p. 14 
 1) A pergunta é feita para despertar o interesse sobre o assunto. (“Internet”) 
 2) Resposta pessoal 

3) Tornar a pergunta direta ao leitor. 
4) . . . – quer dizer, que se mantém por conta própria. 
5) Admiração. O crescimento rápido do número de usuários da Internet. 
6) Choro: “  ) (dois pontos, aspas, parênteses) 

Riso: - ) (dois pontos, travessão, parênteses) 
p. 15 

1) anos – dentes – finalidade – homem – lei – passou 
p. 16 

2) tarde – tempo – thintlim – tormento – tranqüilo – túmulo 
3) falso – faminto – farinha – fase – fato – faxina – fazenda  
4) bica – cadeado – canjica – carnaval – jangada – lima – reinado 
5) a) maquiava-se     -   b) resposta pessoal 

p. 18 
 ameaçar         depressão 
 emocionar       correr 
 receber garantir 
 canção  cachorro 
p. 20 
 Consulte seu dicionário ou dirija-se à biblioteca da escola. 
p. 22 
 a) trás    b) trás   c) traz   d) traz 
p. 24 

1) 06 parágrafos 
2) Resposta pessoal 
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