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     Apresentação 
 

 

 Aluno 
 
 

Você, certamente, já observou que algumas 
palavras que lemos ou escrevemos possuem 
um sinal sobre elas. É o acento. Para usá-lo, é 
necessário conhecer algumas regras. 

Nesta unidade, você aprenderá as regras 
de acentuação para as palavras oxítonas e 
proparoxítonas. E irá iniciar o estudo do texto 
narrativo conhecendo alguns de seus 
componentes. 
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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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    No dia que o gato falou 

 
 
 

Era uma vez uma dama gentil e senil que tinha um gato siamês. Gato siamês! 
Gato de raça, de bom-tom, de filiação, de ânimo cristão. Lindo gato, gato terno, amigo, 
pertencente a uma classe quase extinta de antigos deuses egípcios. Este gato só faltava 
falar. Manso e inteligente, seu olhar era humano. Mas falar não falava. E sua dona, 
triste, todo dia passava uma ou duas horas repetindo sílabas e palavras para ele, na 
esperança de que um dia a inteligência que via em seu olhar explodisse  em sons 
compreensivos e claros. Mas nada! 
 A dama gentil e senil era, naturalmente, incapaz de compreender o fenômeno. 
Tanto mais que ali mesmo,`a sua frente, preso a um poleiro de ferro, estava um outro 
ser, também animal, inferior até ao gato, pois era somente uma pobre ave, mas que 
falava! Falava mesmo muito mais do que devia. Um papagaio que falava pelas tripas do 
Judas. Curiosa natureza, pensava a mulher, que fazia um gato quase humano, sem fala, e 
um papagaio cretino mas parlapatão. E quanto mais meditava mais tempo gastava com o 
gato no colo, tentando métodos, repetindo sílabas, redobrando cuidados para ver se 
conseguia que seu miado virasse fala. 
 Exatamente no dia 16 de maio de 1958 foi que teve a idéia genial. Quando a idéia 
iluminou seu cérebro, veio acompanhada da crítica, autocrítica: “Mas, como não me 
ocorreu isso antes?” perguntou ela para si própria, muito gentil e senil como sempre, 
mas agora também autopunitiva. “Como não me ocorreu isso antes?” O papagaio viu no 
brilho do olhar da dona o seu (dele) terrível destino e tentou escapar. Mas estava preso. 
Foi morto, depenado e cozinhado em menos de uma hora. Pois o raciocínio da mulher 
era lógico e científico: se desse ao gato o papagaio como alimentação, não era evidente 
que o gato começaria a falar? Era? Não era? Veria. O gato, a princípio, não quis comer 
o companheiro. Temendo ver fracassado o seu intuito, a dama gentil e senil procurou 
forçá-lo. Não conseguindo que o gato comesse o papagaio, bateu-lhe mesmo – horror! – 
pela primeira vez. Mas o gato se recusou. Duas horas depois, porém, vencido pela fome, 
aproximou-se do prato e engoliu o papagaio todo. Imediatamente subiu-lhe uma ânsia 
do estômago, ele olhou para a dona e, enquanto esta chorava de alegria, começou a 
gritar (num tom meio corrupaco, meio miau-miau-miau, mas perfeitamente 
compreensível): 

  Madame, foge pelo amor de Deus! Foge, madame, que o prédio vai cair! 
Corre, madame, que o prédio vai cair! 
  A mulher, tremendo de emoção e alegria, chorando e rindo, pôs-se a gritar por 
sua vez: 
   Vejam, vejam, meu gatinho fala! Milagre! Milagre! Fala o meu gatinho! 
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 Mas o gato, fugindo ao seu abraço, saltou para a janela e gritou de novo: 
   Foge, madame, que o prédio vai cair! Madame, foge!   e pulou para a rua. 
 Nesse momento, com um estrondo monstruoso, o prédio inteiro veio abaixo 
sepultando a dama gentil e senil em meio aos seus escombros. O gato, escondido 
melancolicamente num terreno baldio, ficou vendo o tumulto diante do desastre e 
comentou apenas, com um gato mais pobre que passava:   Veja só que cretina. Passou 
a vida inteira para fazer eu falar e, no momento em que falei, não me prestou a mínima 
atenção. 
 MORAL: O MAL DO ARTISTA É NÃO ACREDITAR NA PRÓPRIA 
CRIAÇÃO. 

Fernandes, Millôr. 
In: Fábulas Fabulosas, São Paulo.     
Círculo do Livro, 1976. 

 
 “No dia que o gato falou” é um texto em prosa, uma narrativa, isto é, 

alguém conta um fato real ou imaginário. Toda narrativa tem vários 
elementos. Um deles é o enredo. 
 

Enredo – é a seqüência de fatos, ações que se desenvolvem em uma 
história. 
 
                   EXERCÍCIOS 

 
1) Substitua  as  palavras grifadas por expressões equivalentes, 

consultando o  
dicionário se for preciso. 
 
a- Era uma vez uma dama gentil e senil. . . . 
b- Gato terno, amigo, pertencente a uma classe quase extinta. 
c- E quanto mais meditava mais tempo gastava. . . 
d- O prédio inteiro veio abaixo sepultando a dama gentil e senil em meio 

aos  
seus escombros. 
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2) Numere os fatos de acordo com  a seqüência do enredo: 
 
(   ) O gato se recusou a comer o papagaio, mas foi vencido pela fome e 
acabou devorando a ave. 
(   ) A dona do gato matou o papagaio para verificar se o gato falaria  
comendo a ave. 
(   ) O prédio veio abaixo e sepultou a dona do gato que não fugiu quando 
o animal lhe pedira isso. 
(    ) A senhora gentil possuía um gato e desejava muito que ele falasse. 
(    ) O gato começou a gritar que o prédio ia cair. 
(    ) A dona do gato chorava de emoção pelo milagre do animal ter falado. 
 

Observe outros elementos da narrativa: 
 

 
Espaço – é o lugar onde acontece a história. 

 

 
Tempo – é o momento em que acontece o fato narrado. 

 
 
 

Personagens  - pessoas ou seres que participam da história. 
 
 
 

 EXERCÍCIOS 

 
 

1) No terceiro parágrafo,  há a indicação do tempo. Qual é? O que 
aconteceu naquele momento? 

2) No parágrafo em que o gato fala pela primeira vez, há indicação do 
espaço onde acontece a história. Qual é? 

3) No primeiro parágrafo, como é apresentada a personagem que tinha 
um gato? 
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Pontuação 

 
 
1) O 1º parágrafo do texto “No dia que o gato falou” termina com um 

ponto de exclamação: “Mas nada!” 
a- O que ele indica: decepção ou entusiasmo? 

Quando o gato começa a falar, há também ponto de exclamação: 
“Madame, foge pelo amor de Deus!” 

b- O que ele indica: uma súplica (pedido) ou uma alegria? 
 
2) Escreva uma frase do texto em que aparece o ponto de interrogação. 

Em seguida responda: 
Para quem foi feita a pergunta? 
Por que ela foi feita? 

 
3) Na moral da história, por que o uso dos dois pontos? 
 
4) Transcreva do texto um trecho com aspas e explique o uso delas. 
 
5) “Passou a vida inteira para fazer eu falar e, no momento em que falei . . 

.” 
Se no texto houvesse esse sinal de reticências, ela estaria indicando: 

 
(   ) interrupção do pensamento 
(   ) hesitação 
 
 
 
 Leia o texto abaixo: 
 
 

    
 O comportamento dos gatos 

 
         Os gatos que vivem próximos uns dos outros formam uma comunidade de gatos. 
Numa cidade, por exemplo, uma comunidade de gatos é formada pelos gatos que vivem 
em vários quarteirões. 
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 Os machos andam por toda a região: visitam as casas onde não há cães, andam 
pelas calçadas, atravessam ruas. As fêmeas quase não saem da casa. Quando saem, não 
vão muito longe. 
 Cada macho é dono de um pedaço dessa região. Esse é o seu território. Quanto 
mais forte e valente ele é, maior é o seu território; o macho esguicha urina em vários 
lugares: cercas, muros, troncos de árvores, etc. 
 Quando um gato invade o território de outro gato, pode ou não haver briga. Se o 
gato que é dono do território quiser defender sua área, eles certamente brigarão. 
 
 
 Os gatos não brigam para conquistar uma fêmea. Às vezes, vários gatos ficam 
calmamente descansando perto de uma fêmea no cio. O mais forte é o primeiro a cruzar 
com a fêmea. Os outros esperam sua vez. 
 Os gatos não miam sempre do mesmo jeito. Há miados para chamar as fêmeas, 
miados para pedir comida, miados para avisar que estão bravos.  
 Quando estão contentes, os gatos ronronam. Quando eles estão zangados, mexem 
a cauda de um lado para outro. Quando estão furiosos, os pêlos ficam arrepiados. 
 Os gatos são carinhosos. Mas eles só aceitam carinhos e fazem agrados quando 
eles mesmos querem e não quando o dono quer. 
 Foi observando a vida dos gatos que descobrimos como eles são. 
 Observar a vida dos animais é o trabalho de muitas pessoas que estudam a 
natureza. Esses cientistas são chamados etólogos. Etologia é o estudo do 
comportamento. 
 Há etólogos que estudam a vida das abelhas. Outros estudam o comportamento 
dos leões. Há um etólogo que viveu dois anos em uma cabana na floresta para ver de 
perto a vida dos gorilas. Os etólogos admiram e respeitam os animais. 
 
 
        O comportamento dos gatos. 
        Ciência para crianças, nº 10. 
        Rio de Janeiro, FUNBEC, 1989. 
 
 
 
 Você notou que assim como o texto “No dia que o gato falou”, este 
também fala de gato? 
 Porém, a finalidade deles é diferente. O primeiro tem como finalidade 
mexer com a imaginação do leitor, enquanto o segundo quer informar. 
 O primeiro apresenta muitas palavras que dão qualidade a outras. 
Observe algumas delas sublinhadas nos exemplos abaixo: 
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• dama gentil e senil 
• gato terno 
• gato siamês 
• terrível destino 
• curiosa natureza 
 
 

 
1) Encontre três outros exemplos de palavras que dão qualidade a outras 

no texto “No dia que o gato falou”. 
 
2) Leia novamente o texto “O comportamento dos gatos” e verifique se 

há muitas ou poucas palavras que dão qualidade a outras. O que se 
pode observar em relação ao texto anterior? 

 
3) Comparando os dois textos, responda: qual é a finalidade de cada um? 
 

  

              PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
Agora você escreve: 
 
 Você tem, a seguir, o início e o final de uma narrativa que explora o 
absurdo. Sua tarefa é criar um desenvolvimento de tal modo que o todo 
fique coerente, isto é, que tenha sentido. Certo? Mãos à obra! No final, dê 
um título ao texto. 

O Consumidor acordou confuso. Saíam torradas do seu rádio-despertador. De 
onde saía então – quis descobrir – a voz do locutor? Saía do fogão elétrico, na cozinha, 
onde a Empregada, apavorada, recuara até a parede e, sem querer, ligara o interruptor da 
luz, fazendo funcionar  o gravador na sala. O Consumidor confuso sacudiu a cabeça, 
desligou o fogão e o interruptor, saiu da cozinha, entrou no banheiro e ligou seu 
barbeador elétrico. Nada aconteceu. Investigou e descobriu que a sua Mulher, na cama, 
é que estava ligada e zunia como um barbeador. Abriu uma torneira do banheiro para 
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lavar o sono do rosto. Talvez aquilo tudo fosse só o resto de um pesadelo. Pela torneira 
jorrou café instantâneo. 
 
 
       Veríssimo, Luís Fernando. Para gostar de ler. 
       São Paulo. Ática. 1981. v. 7. p. 29-30.) 
 
 
 
 

   Vamos rever as  regras de  acentuação: 
     

 
Para acentuar corretamente, precisamos saber localizar a sílaba 

tônica. 
 Classificamos as palavras, quanto à sílaba tônica em: oxítona, 
paroxítona e proparoxítona. 
 
 

  Acentuação das Proparoxítonas  
 
 
                        
                                 Toda proparoxítona é acentuada. 
 
 
Exemplo: óculos 

       máximo 
        espetáculo 

                                EXERCÍCIOS 
                               
1) Retire do texto “O comportamento dos gatos”, duas palavras 

proparoxítonas devidamente acentuadas. 
 
2) Acentue as proparoxítonas que aparecem na lista abaixo: 
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cardiaco   criminalidade   horoscopo   democratico 
pessimismo  reporteres    proximo   economico 
politica   computador   pouquissimo  liberdade 
republica   magnifico    historico   eletronico 
miope   dolares    entrevista   independente 
programa   Africa    indigena   problematico 
 
 

   Acentuação  das  oxítonas 
 

Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) A, - AS 
 
Exemplos:  fubá   jacá    aliás 
    está   atrás   lilás 
 
 
b) E, -  ES 
 
Exemplos: café   pajé    através 
      bebê           francês  freguês 
 
 
c) O, -  OS 
  
Exemplos: cipó    dominó   repôs 
  xangô           após           camelôs 
 
 
d) EM  -  ENS 
 
Exemplos: alguém  armazém   vinténs 
  além   parabéns   armazéns 
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Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em 
 

A(s),  -  E(s),  - O(s). 
 
Exemplos: já    dê     só 
  lá   é    dó 
  más    vê    pó 
  ás   pés    sós 
 
 

 
1) As palavras seguintes são oxítonas terminadas em a, e, o. Acentue-as: 
 
voce   lilas    inves 
avo            bone  matine 
atras   Pele   paje 
atraves           ate   chamine 
apos   alias   ipe 
 
2) Copie apenas as palavras oxítonas, acentuando-as convenientemente: 
 
doce, livro,  cipo, calo, vidro, lata, guarana, batata, consciente, passo, 
pisada, fregues, pipoca, criança, pele, paje, xango, ate, beleza, mocidade, 
domino, Parana, marques, dia, borracha, satanas. 
 
 
 
 
 
 APRENDA MAIS 
 
 
 
 MAL    e     MAU 
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MAL 

 
- Todos se saíram mal na prova. 

(Todos se saíram bem  na prova.) 
 
- Ele não quer o mal de vocês. 

(Ele não quer o bem de vocês.) 
 
 
  MAL é antônimo de BEM. 
 (antônimo é o mesmo que o contrário) 
 
 
MAU 

 
- Foi um  mau jogo. 

(Foi um bom jogo.) 
 
- Vítor não é um mau goleiro. 

(Vítor não é um bom goleiro.) 
 
 
Importante: 
 
 Para saber se deve usar MAL ou MAU, procure substituir, 
mentalmente, pelo antônimo. Se o antônimo for BEM, use MAL. Se o 
antônimo for BOM, use MAU. 
 
 

 EXERCÍCIOS 
 
 
1) Use MAL ou MAU para completar: 
 
a- Após um ______ começo, a equipe melhorou seu rendimento. 
 
b- Você ouviu ______. 
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c- Há aqui alguns alunos que lêem e escrevem ______. 
 
d- Agimos _____ deixando tudo para a última hora. 
 
e- De um ____ terreno, não se pode esperar grandes colheitas. 
 
f- Sempre repetia que é preciso combater o _____ pela raiz. 
 
g- O ______ resultado de hoje vai prejudicar nossa classificação. 
 
h- Que adianta termos bons jogadores, se temos um _____ técnico? 
 
 
     
 

Um apólogo 
 
  
 

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: 
   Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que 
vale alguma cousa neste mundo? 
   Deixe-me, senhor. 
  Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar 
insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 

 Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem 
cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se 
com a sua vida e deixe a dos outros. 
   Mas você é orgulhosa. 
   Decerto que sou. 
   Mas por quê? 
   É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os 
cose, senão eu? 
   Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os 
cose sou eu, e muito eu? 
   Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou 
feição aos babados . . . 
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   Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, 
que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando . . . 
   Também os batedores vão adiante do imperador. 
   Você é imperador? 
  Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo 
adiante; vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que 
prendo, ligo, ajunto  . . . 
 Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse 
que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não 
andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, 
enfiou a linha na agulha, e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo 
pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os 
galgos de Diana    para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: 
   Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta 
distinta costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha 
a eles, furando abaixo e acima . . . 
 A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo 
enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir 
palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi 
andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic-plic-

plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte; 
continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o 
baile. 
 Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-
se,  levava  a  agulha  espetada  no  corpinho,  para  dar  algum  ponto necessário. E 
enquanto compunha o vestido da bela dama, e puxava a um lado ou outro, arregaçava 
daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, 
perguntou-lhe: 
   Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo 
parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, 
enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das 
mucamas? Vamos, diga lá. 
 Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não 
menor   experiência,  murmurou  à pobre  agulha:   Anda, aprende, tola. Cansas-te em  
 
 
abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de 
costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. 
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 Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a 
cabeça:  Também  eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária! 
 
 
 
       

Assis, Machado de 
         In: Para gostar de ler. 
         Vol. 9.  São Paulo, Ática, 1988. 
 

 

 
Você prefere fazer o papel da linha ou da agulha? Por quê? 
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Gabarito 

p. 05 
 1) Consulte seu dicionário ou dirija-se à biblioteca da escola. 
 2) (3) 
     (2) 
     (6) 
     (1) 
     (4) 
     (5) 
p. 06 
 1) Tempo: 16 de maio de 1958. A senhora gentil e senil teve a idéia de dar ao gato o papagaio como 
alimentação para que ele  passasse a falar. 
 2) Em um prédio. 
 3) Uma dama gentil e senil, que passava os dias tentando fazer com que o gato falasse. 
p. 06 
 Pontuação 
 1) a- decepção   b- súplica 
 2) Procure no texto. 
 3) Para explicar. 
p. 07 
 4) “Mas, como não me ocorreu isso antes?” 
      É usado para destacar a fala da personagem no texto. 
 5) (x) interrupção de pensamento. 
p. 09 
 1) gato terno, amigo, olhar humano, idéia genial. 
 2) Há poucas palavras que dão qualidade a outras, no texto “O comportamento dos gatos”, por se tratar 
de um texto informativo, com tema científico. O  texto “O dia que o gato falou” apresenta muitas qualidades por 
ser um texto narrativo. 
 3) O primeiro tem a finalidade de mexer com a imaginação do leitor, sendo uma história divertida. Já o 
segundo texto tem a intenção de informar o leitor sobre o comportamento dos gatos. 
p. 09 
 Agora você escreve. 
 Resposta pessoal. 
p. 11 
 1) próximos – árvores - etólogos 
 2) cardíaco – política – república – míope – repórteres – magnífico – dólares – África – horóscopo – 
próximo – pouquíssimo – histórico – indígena – democrático – econômico – eletrônico - problemático 
 p. 12 
 1) você  - avó (avô) – atrás – através -  após – lilás – boné – Pelé – até aliás – invés – matinê – pajé – 
chaminé - ipê 
 2) cipó – guaraná  - freguês – pajé – xangô – até -  dominó – Paraná – marquês - satanás 
p. 14 

a) mau   b) mal    c) mal   d) mal    
e) mau   f) mal               g) mau   h) mau 
 

p. 17 
 Resposta pessoal 
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