
EXERCÍCIOS – UNIDADE I 

Agora que já viu conceitos importantes é hora de pôr a mão na massa, isto é, no texto! 

Texto 1     Texto 2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos ao texto 1 para conhecê-lo melhor. Abaixo estão algumas questões com as quais 

você poderá “conversar” com o texto. 

 

Observe que o autor usou “i” e “u”, no lugar das vogais “e” e “o”. Cite alguns exemplos. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Agora, como ficariam os exemplos que você escolheu na língua padrão? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Observe que no texto o autor cita, além do Português (Língua Portuguesa) e do Inglês 

(Língua Inglesa), outras duas línguas. Quais são elas? 

______________________________________________________________________ 

 

 “Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se 

fala”. A afirmação acima, em sua opinião, é falsa ou verdadeira? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

"Português é fácil de aprender porque é uma 
língua que se escreve exatamente como se fala” 
 

Pois é. U purtuguêis é muito faciu di aprender, 
purqui é uma língua qui a genti iscrevi 
ixatamente cumu si fala. Num é cumu inglêis qui 
dá até vontadi di ri quandu a genti discobri cumu 
é qui si iscrevi algumas palavras. Im purtuguêis 
não. É só prestátenção. U alemão pur exemplu. 
Qué coisa mais doida? Num bate nada cum 
nada. Até nu espanhol qui é parecidu, si iscrevi 
muinto diferenti. Qui bom qui a minha língua é 
u purtuguêis. Quem soubé falá sabi iscrevê. 

Jô Soares. Revista "Veja" -28.11.90 
            Disponível em <http://intervox.nce.ufrj.br> 

 
 

 

 

 

 

 

"Português é fácil de aprender porque é uma 

língua que se escreve exatamente como se fala." 

Pois é. U purtuguêis é muintofáciudi aprender, 

purqui é uma língua qui a 

gentiiscreviixatamenticumu si fala. Num é 

cumuinglêisqui dá até vontadidi ri quandu a 

gentidiscobricumu é qui si iscrevi algumas 

palavras. Impurtuguêis não. É só prestátenção. U 

alemão purexemplu. Qué coisa mais doida? Num 

bate nada cum nada. Até nu espanhol qui é 

parecidu, si iscrevimuintodiferenti. Qui bom qui a 

minha língua é u purtuguêis. Quem 

soubéfalásabiiscrevê.” 
 

 



 Compare a linguagem do título e a linguagem do texto. Qual delas faz uso da norma 

padrão? 

______________________________________________________________________ 

  

"Quem soubé falá sabi iscrevê". Você concorda com o autor? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Na sua opinião, qual a verdadeira intenção do texto? 

a. (      ) Mostrar que para escrever basta saber falar. 

b. (      ) Ensinar a diferença entre o certo e o errado. 

c. (      ) Brincar com a diferença entre a fala e a escrita. 

 

Agora, vejamos o texto 2. Trata-se de uma placa de propaganda de rua. Você consegue 

perceber alguma inadequação à variante padrão da língua? Se sim, qual(is)? 

______________________________________________________________________ 

Na sua opinião, houve comunicação? 

______________________________________________________________________ 

Qual a sua conclusão a respeito dos dois textos estudados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Até agora, vimos textos seculares, mas e os textos bíblicos? São escritos em qual variante 

da língua? 

(     ) técnico (      ) padrão/culto 

                          (      ) regional                                     (      ) informal 

 

Quem lê aprende, quem lê a bíblia aprende o quê? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIOS – UNIDADE II 

 

Leia o texto para responder à questão:  

 

O efeito de humor na tira, é produzido porque: 

(A) o Cebolinha não quer resolver a situação com a Mônica e sugere um jogo de xadrez.  

(B) a Mônica utiliza o tabuleiro de xadrez como instrumento de agressão e não como 

jogo, como Cebolinha propôs.  

(C) o Cebolinha deseja que a Mônica não saiba jogar xadrez.  

(D) a Mônica não entende que Cebolinha quer jogar xadrez. 

 

Rir é o melhor remédio 

O ratinho estava na toca. Do lado de fora, o gato:  

– Miau, miau, miau...  

O tempo passava e ele ouvia:  

– Miau, miau...  

Depois de várias horas e já com muita fome, o rato ouviu:  

– Au! Au! Au!  

Então deduziu: se tem cachorro lá fora, significa que o gato foi embora.  

O rato saiu em disparada em busca de comida, mas deu de cara com o bichano.  

Inconformado, perguntou:  

– Pô, gato! Que trapaça é essa?  

E o gato respondeu:  

– Meu filho, nesse mundo globalizado de hoje, quem não fala pelo menos duas línguas 

morre de fome.  

Seleções Reader’s Digest. Rir é o melhor remédio. Rio de Janeiro: Plural Editora, maio, 2009, p.108/9 



Com relação ao texto, é correto afirmar que: 

(A) a dedução do rato se mostrou coerente e correta.  

(B) o gato não foi esperto o suficiente, pois o rato descobriu a trapaça.  

(C) o rato, por causa de sua fome, não teve paciência para esperar e foi surpreendido pelo 

gato.  

(D) a resposta do gato faz uma relação com a atualidade e as habilidades que as pessoas 

devem desenvolver para sobreviver. 

 

 

“Ficar a ver navios” é um dito popular que se origina do fato de 

(A)  As pessoas irem a um encontro e o outro não aparecer. 

(B) O corpo do rei Dom Sebastião ter se encantado.  

(C) O povo ficar aguardando, em um porto de Lisboa, o corpo desaparecido do rei Dom 

Sebastião.  

(D) Os portugueses gostarem de ficar vendo navios.  

(E) Leia a tirinha e explique o efeito de humor que ela apresenta 

 

Leia a tirinha e explique o efeito de humor que ela apresenta 

 

 

 

 

 

 

 

FICAR A VER NAVIOS 

Esta frase remonta ao desaparecimento do rei de Portugal, Dom Sebastião 

(1554 – 1578), na famosa batalha de Alcácer Quibir. Como o corpo do monarca não 

foi encontrado, criou-se a lenda de que ele se encantou e que um dia voltaria, dando 

origem ao movimento messiânico conhecido como sebastianismo. Multidões 

passaram a frequentar o Alto de Santa Catarina, em Lisboa, aguardando a volta do rei 

e por isso ficavam a ver navios. Passou a ser aplicada a quem perdeu o emprego ou 

está esperando por alguma coisa que jamais chegará, sendo utilizada também com 

frequência para indicar situação em que alguém, por não comparecer ao encontro, 

deixou o outro a ver navios. 
De onde vêm as palavras. Deonísio da Silva. Editora Mandarim, 1997. 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Leia as estrofes do poema para responder às questões A e B:  

VIVENTES DA SECA  

Céu sem nuvens,  

sol imenso, denso, intenso,  

inimigo castigador.  

Só o sol, a luz e o calor.  

Seca a mina, seca o rio,  

seca o açude, secam os olhos d’água  

e seca o verde alimento.  

Tudo geme, suspira e reza.  

Nenhuma brisa,  

fome muita,  

comida pouca,  

pé na estrada,  

pó no caminho,  

bocas secas, caladas,  

esperança desanimada.  

Sertão nordestino,  

que destino!  

Gente que crê,  

gente que luta,  

tão sem nada.  

Terra seca.  

Bichos secos.  

Plantas secas.  

Homens secos.  

Vidas secas.  

(...)  

JOSÉ, Elias. Ciranda Brasileira: poemas inspirados nas xilogravuras de J. Borges. São Paulo: Paulus, 2006. p. 36. 



A) A repetição da palavra seca no poema, especialmente na última estrofe, tem a 

função de:  

(A) criar expectativa para a resolução do problema da seca.  

(B) mostrar que a seca é, às vezes, um problema do nordestino.  

(C) alertar e conscientizar o leitor sobre as consequências da seca.  

(D) produzir um efeito de ênfase ao que não cessa, a seca.  

 

B) Na segunda estrofe, o poeta inverte a ordem dos termos ao escrever “fome muita, 

comida pouca”, e não “muita fome, pouca comida” porque: 

(A) é um recurso expressivo, para salientar as palavras fome e comida.  

(B) é uma forma de denunciar a condição de vida do nordestino.  

(C) é um apelo de ajuda às pessoas que têm fome.  

(D) é uma tentativa de escrever fora dos padrões. 

 

Observe a imagem e responda às questões A e B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDO PORTINARI, Retirantes (Retirantes), 1944 Óleo s/ tela 190 x 180 cm. Col. Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand, São Paulo, Brasil. 

 

 



A) A semelhança entre o poema de Elias José “Viventes da Seca” e o quadro de 

Portinari “Retirantes” é: 

(A) o tema.  

(B) a forma de expressão.  

(C) o valor artístico.  

(D) a beleza.  

 

B) Ao transmitir uma mensagem, a imagem do quadro de Portinari  

(A) distorce a realidade dos fatos.  

(B) cria ilusões e dúvidas no leitor.  

(C) aumenta a real gravidade dos fatos.  

(D) explora recursos como cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIOS – UNIDADE III: ELIPSE E ZEUGMA 

 

Descubra em cada versículo seguinte, o termo ou a expressão que falta. 

1) “Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas _____________ em 

virtude.” I Co 4:20 

2) “Pensai nas coisas que são de cima, e não ______________ nas 

_______________ que são da terra” Cl 3:2 

3) “Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas __________________ de 

fortaleza, e de amor, e de moderação.” II Tm 1:7 

4) “Porque Deus não nos destinou para a ira, mas ________________ para a 

aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo” I Ts 5:9 

5) “E ao servo do Senhor não convém contender, mas _______________ sim ser 

manso para com todos, apto para ensinar, sofredor” II Tm 2:24 

6) “Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não 

___________ fome de pão, nem ____________ sede de água; mas ______________ de 

ouvir as palavras do Senhor.” Am 8:11 

7) “Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando _____________ pelos 

rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama 

arderá em ti.” Is. 43:2 

8) “Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam 

segundo a carne mas _____________ segundo o espírito.” Rm 8:1 

9) “Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não 

_______________ agradar a nós mesmos. “Rm 15:1 

10) “Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ____________ justiça, e 

paz, e alegria no Espírito Santo” Rm 14:17 

11) “... O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o último Adão 

_____________________ em espírito vivificante.” I Co 15:45 

12) “Há muito _____________ que o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com 

amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí.” Jr 31:3 

13) “E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos, e olhou; e 

eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua; e chegou-

se Josué a ele, disse-lhe: És tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? 

E disse ele: Não, ____________ mas venho agora como príncipe do exército do 

Senhor. Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz 



meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: 

Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.” 

Js 5:13-15 

  

EXERCÍCOS – UNIDADE III: COESÃO 

 

1) Reescreva os trechos fazendo a devida coesão. Utilize artigos, pronomes ou 

advérbios. Não se esqueça de que a elipse (omissão de um termo) também é um 

mecanismo de coesão. 

 

a) A gravata do uniforme de Pedro está velha e surrada. A minha gravata está 

novinha em folha. 

 

 

b) Ontem fui conhecer o novo apartamento do Tiago. Tiago comprou o apartamento 

com o dinheiro recebido do jornal. 

 

 

c) Perto da estação havia um pequeno restaurante. No restaurante costumavam 

reunir-se os trabalhadores da ferrovia. 

 

 

d) No quintal, as crianças brincavam. O prédio vizinho estava em construção. Os 

carros passavam buzinando. As brincadeiras, o barulho da construção e das 

buzinas tiravam-me a concentração no trabalho que eu estava fazendo. 

 

 

e) Os convidados chegaram atrasados. Os convidados tinham errado o caminho e 

custaram a encontrar alguém que orientasse o caminho aos convidados. 

 

 

f) Os candidatos foram convocados por edital. Os candidatos deverão apresentar-se, 

munidos de documentos, até o dia 24. 

 



2) Dos conectivos dados abaixo, utilize apenas aqueles que tornarão o texto claro e 

coerente. 

 
3)  

 

 

Muito suor, pouca descoberta 

O trabalho do arqueólogo tem emoções, sim. __________ não pense em Indiana Jones, 

bandidos e tesouros. É verdade _______________ os arqueólogos passam um bom tempo 

em lugares excitantes, como pirâmides e ruínas. ________________ as emoções 

acontecem mesmo é nos laboratórios, ___________________________ identificam a 

importância das coisas que acharam nos sítios arqueológicos. _____________, é preciso 

persistência para encarar a profissão, _____________ os resultados demoram, e muita 

gente passa a vida estudando sem fazer grandes descobertas. No Brasil, é necessário fazer 

pós-graduação, _________________ não há faculdade de Arqueologia. 

__________________, é preciso gostar de viver sem rotina, __________________o 

arqueólogo passa meses no laboratório e outros em campo. O prêmio é fazer descobertas 

que mudam a história. 

(Super for Kids, nº 1) 

 

3) Utilize o que você aprendeu para tornar as orações abaixo em um padrão correto 

de coesão.  

a) Hoje eu estou com um humor péssimo. Hoje eu briguei com mamãe. 

 

b) Acordei. Minha bolsa havia sumido. 

 

c) Eu já sabia. Tirei nota baixa. 

 

d) Você saia. Feche a porta. 

 

e) Estudei o assunto. Não entendi nada. 

 

f) Li o livro. Reli o livro. 

 

g) Você se atrasou. Você esqueceu o trabalho de produção textual. 

Mas – que – portanto – assim – pois – afinal – assim – no entanto – então – 

porque – visto que – entretanto – portanto – embora – quando – até – eles. 



 

h) Você estuda mais. Você aprende mais. 

 

4) Utilize os conectivos adequados para completar as orações de acordo com as 

ideias sugeridas entre parênteses. 

a) Seria mais poeta ___________ fosse menos político. (Condição) 

b) Tudo foi planejado ____________ não houvesse falhas. (Finalidade) 

c) Dona Luísa fora para lá ______________ estava só. (Causa) 

d) O calor era grande _______________ ligou o condicionador de ar. (conclusão) 

e) Falou tanto na reunião ______________ ficou rouco. (Causa) 

f) ________________ fosse convidado, não iria à reunião. (Concessão) 

g) _________________ o que eu havia dito, não viajarei. (Conformidade) 

h) Fiz-lhe sinal _________________ se calasse. (Finalidade) 

i) Não discutíamos nunca, _________________ discordássemos em alguns pontos. 

(Concessão) 

j) _________________ chegaram, puderem nos falar da viagem. (Tempo) 

 

5) Identifique o valor semântico (de sentido) dos termos destacados: 

  

I.  Se um dia fores embora 

    Te amarei bem mais do que (amo) esta hora 

_________________________________________________ 

 

II. Quando choramos abraçados 

_________________________________________________ 

 

III. Mesmo que tenhamos planejado  

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



6) Observe a imagem e responda: 

 

Disponível em https://www.google.com/ 

  

a) Quais os mecanismos de coesão utilizados? 

 

 

b) O texto está totalmente coeso? 

 

 

c) De que forma podemos perceber o humor na tira? 

 

 

7) Agora é sua vez de pesquisar. Retire textos bíblicos que apresentem coesão por 

ideia de: 

 

a) Condição 

________________________________________________________________ 

 

b) Referência 

________________________________________________________________ 

 

c) Elipse 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



EXERCÍCOS – UNIDADE III: COERÊNCIA 

 

1) Os textos seguintes são trechos de redações de alunos; neles há algum tipo de 

incoerência. Comente-a. 

 

a) “Eu não ganhei nenhum presente, só ganhei uma folha em branco, meu retrato de 

pôster e um disco dos Beatles.” 

 

 

b) Pela manhã recebi uma carta repleta de conselhos. Era uma carta em branco e não 

liguei para os conselhos já que os conselhos não interessam para mim pois sei 

cuidar da minha vida”. 

 

 

c) “Pela tarde chegou uma carta a mim endereçada, abri-a correndo sem nem tomar 

fôlego. O envelope não tinha nada dentro. Estava vazio. Dentro só tinha uma 

folha, em branco.” 

 

 

 

João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina, cuja 

frente dava para o leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções, até o 

horizonte, uma planície coberta de areia. Na noite em que completava 30 anos, João, 

sentado nos degraus da escada colocada à frente da sua casa, olhava o sol poente e 

observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, 

viu um cavalo que descia para a sua casa. As árvores e as folhagens não permitiam ver 

distintamente; entretanto observou que o cavalo era manco. Ao olhar de mais perto 

verificou que o visitante era o seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para 

alistar-se no exército e, em todo este tempo, não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao 

ver seu pai, desmontou imediatamente, correu até ele, lançou-se nos seus braços e 

começaram a chorar.  

 



2) Apesar de, aparentemente, bem redigido, o texto apresenta sérios problemas de 

coerência, o que o torna inadequado. A fim de constatar os problemas de 

coerência do texto. Responda: 

 

a) A cena narrada ocorre à noite “noite em que completava 30 anos”. No entanto, o 

que João olhava, sentado à frente de sua casa? 

 

 

b) João estava completando 30 anos. No entanto, o filho que retorna saíra havia 20 

anos para alistar-se no exército. Portanto, qual é a idade do filho? 

 

 

c) João morava numa colina árida, diante de um cenário desértico. Que elementos 

do texto contrariam essa informação? 

 

 

d) À frente da casa “para o leste”. O leste ou oriente é onde nasce o sol. Que fato do 

texto é incoerente com essa informação? 

 

 

e) Reescreva o texto de forma que se torne coerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCOS – UNIDADE IV: O TEXTO NARRATIVO 

1) Leia a tirinha de Hagar: 

 

 

Reescreva o primeiro quadrinho da tirinha utilizando o discurso indireto. Para tal, 

imagine que há, na cena, um narrador que utiliza verbos dicendi (responder, dizer, 

perguntar...) e faça as modificações estruturais necessárias. 

 

 

 

2) Leia a tirinha e assinale a alternativa que apresenta a correta transposição 

da fala de Hagar para o discurso indireto e a adequada conexão de sentido entre as 

duas frases.  

 

 

a) Hagar disse que não queria brigar porque era do tipo quieto e sensível.  

b) Hagar disse que, embora fosse do tipo quieto e sensível, não queria brigar.  

c) Hagar disse que era do tipo quieto e sensível, mas não queria brigar.  

 

 

 



3) Identifique os verbos dicendi que aparecem na anedota a seguir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Escolha uma narrativa bíblica e identifique os elementos da narrativa 

encontrados. 

 

 

 

EXERCÍCIOS – UNIDADE IV: O TEXTO DESCRITIVO 

 

1) Você se lembra da brincadeira infantil de “o que é? O que é”? Escreva uma 

descrição de um objeto, com detalhes, mas não o revele no texto. A intenção é que 

seu leitor descubra o objeto com as pistas deixadas no texto. 

 

 

 

2) Descreva um objeto, pessoa ou paisagem subjetivamente. Não esqueça do uso 

dos atributos. 

 

 

 

O pai estava passeando com o filhinho. A certa altura, o garoto perguntou: 

- Pai, o que é eletricidade?  

- Bem, não sei ao certo - respondeu o pai. - Tudo o que sei é que é algo que faz 

as coisas funcionarem. 

Mais adiante, o menino fez outra pergunta. - Pai, como é que a gasolina faz os 

motores funcionarem? 

 - Não sei, filho. Não entendo nada de motores.  

Depois de curto intervalo, o garoto questionou: 

 - Pai, por que o asfalto brilha como se estivesse molhado nos dias de calor? 

 - Não sei, não entendo de pavimentação, respondeu o pai calmamente.  

Outras perguntas se seguiram, com quase os mesmos resultados. Por fim, o 

garoto disse: 

 - Pai, acho que você se aborrece quando faço todas essas perguntas.  

- Claro que não, filho. De que outra forma você aprenderia alguma coisa?  
 



3) Pesquise trechos bíblicos em que se encontram descrições de: 

 

a) Pessoa 

 

 

b) Lugar 

 

 

c) Objeto 

 

 

 

EXERCÍCIOS – UNIDADE IV: TEXTO DISSERTATIVO 

 

1) Dos assuntos dados, escolha um e redija um texto dissertativo-argumentativo.  

a)  Redes Sociais 

 

b) Escassez da água 

 

c) Liberdade Religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIOS – UNIDADE IV 

1) Identifique os tipos textuais presentes nos textos abaixo e o tipo textual que 

predomina em cada texto 

 

a) Atravessou a rua rapidamente e cruzou o portão pela primeira vez. Deparou-se 

imediatamente com o diretor, um homem baixinho, bigodudo, com cara de poucos 

amigos. Mas, em vez de cumprimentá-lo, seguiu direto para a sala de aula.  

 

b) O anonimato na Internet deveria ser proibido. Todos deveriam ser obrigados a se 

identificar, de modo que o governo e a polícia pudessem controlar o que cada um faz 

na rede. A Internet é uma rede em escala mundial de milhões de computadores 

interligados. Com tamanha abrangência, é enorme o potencial para que se cometam 

mais diversos crimes. Por isso, a única medida aceitável é forçar a identificação 

pública de todos os internautas.  

 

c) Em uma noite de maio, na volta do trabalho, João resolveu tomar uma cerveja antes 

de ir para casa. Dois copos depois, envolveu-se em uma briga de bar com Pedrinho. 

Apesar do apelido, Pedrinho era alto e forte, mal-humorado e andava armado. 

Resultado: João morreu antes de chegar ao hospital. Esse acontecimento, tão banal nas 

grandes cidades, prova o seguinte: o porte de armas de fogo deveria ser proibido por 

lei. Isso reduziria sensivelmente o número de mortes estúpidas no país.  

 

d) Aspirina contém a substância ativa ácido acetilsalicílico, do grupo de substâncias 

anti-inflamatórias não-esteroides que inibe a formação excessiva de substâncias 

mensageiras da dor. Aspirina é indicada para o alívio de dores de intensidade leve a 

moderada como dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual etc. Não 

tome aspirina se tiver tendências a sangramentos e se estiver no último trimestre da 

gravidez. 

 

e) Em 2154, depois da destruição do planeta terra, um ser humano chamado xy47b 

conseguiu pousar no gélido e arenoso Plutão. Chegando lá, ele descobriu as ruínas de 

uma colônia humana. Em meio aos destroços do lugar, encontrou um computador. Por 

sorte, conseguiu recuperar os dados da máquina e descobriu valiosas informações 

sobre o planeta. Um dos documentos recuperados dizia o seguinte: “Plutão é um dos 



menores planetas do sistema solar. É composto principalmente de rocha e gelo, mas 

possui um núcleo quente e favorável à produção de energia. Por sua localização e 

tamanho, Plutão pode parecer um bom lugar para refúgio. No entanto, seu solo instável 

é perigoso; seus constantes tremores causaram a morte de muitas pessoas. Por isso, 

recomenda-se que não se passe muito tempo no local”. Ao terminar de ler essa linha, 

xy47b sentiu o chão abrir-se sob seus pés. 

 

f) Na segunda entrevista da série “pessoas”, Ana Munchen, a garota propaganda da 

maior fábrica de antidepressivos do mundo, destaca sua transformação: “Quando tinha 

13 anos, eu era magérrima, anoréxica e depressiva. Os meninos não me achavam sexy, 

pelo contrário. Vivia chorando pelos cantos, chateada e entediada. Várias vezes eu 

fugia de casa, usava drogas e ficava vagando sem rumo pela cidade. Hoje sou feliz, 

rica e tenho dois filhos lindos.” 

 

g) O candidato chegou ao local da prova. Sentia-se gélido; estava desesperado. Ao 

receber a prova, leu a primeira linha, o que aumentou sua tensão: “Marque as 

alternativas com cuidado, não rasure”. Como não podia desapontar a si próprio, tentou 

se acalmar. No entanto, quando abriu a prova de português e viu a palavra “injunção”, 

quase desmaiou. Levantou os olhos para o teto da sala, apelando para qualquer espécie 

de divindade: “Deus, ou qualquer que seja seu nome, faça com que eu me lembre do 

que é injunção!”.  

 

2) Assinale o trecho com características dissertativas. 

a)     Era um homem alto, escuro, vestindo paletó cinza-claro. 

b)     Encontrei os dois amigos numa pracinha perto daqui. 

c)     Os ajudantes levaram a mesa para o palco. 

d)     Nossa rua sempre foi escura, com muitas árvores nas duas calçadas. 

 

3) Marque o texto com características narrativas. 

a)     O ideal é que todos colaborem. Caso contrário, o Brasil continuará sem rumo. 

b)     Rodrigo e Juliana estavam na sala, quando ocorreu a explosão. 

c)     Ela tem olhos azuis e cabelos louros. Não parece brasileira. 

d)     Minha casa tem dois andares. Os quartos ficam na parte de cima. 

e)     A inteligência humana deve ser usada para o bem. 



A OVELHA NEGRA 

 

Havia um país onde todos eram ladrões. 

À noite, cada habitante saía, com a gazua e a lanterna, e ia arrombar a casa de um 

vizinho. Voltava de madrugada, carregado e encontrava a sua casa arrombada. 

E assim todos viviam em paz e sem prejuízo, pois um roubava o outro, e este, um 

terceiro, e assim por diante, até que se chegava ao último que roubava o primeiro. O 

comércio naquele país só era praticado como trapaça, tanto por quem vendia como por 

quem comprava. O governo era uma associação de delinquentes vivendo à custa dos 

súditos, e os súditos por sua vez só se preocupavam em fraudar o governo. Assim a vida 

prosseguia sem tropeços, e não havia nem ricos nem pobres. 

Ora, não se sabe como, ocorre que no país apareceu um homem honesto. À noite, 

em vez de sair com o saco e a lanterna, ficava em casa fumando e lendo romances. 

Vinham os ladrões, viam a luz acesa e não subiam. 

Essa situação durou algum tempo: depois foi preciso fazê-lo compreender que, se 

quisesse viver sem fazer nada, não era essa uma boa razão para não deixar os outros 

fazerem. Cada noite que ele passava em casa era uma família que não comia no dia 

seguinte. 

Diante desses argumentos, o homem honesto não tinha o que objetar. Também 

começou a sair de noite para voltar de madrugada, mas não ia roubar. Era honesto, não 

havia nada a fazer. Andava até a ponte e ficava vendo a água passar embaixo. Voltava 

para casa, e a encontrava roubada. 

Em menos de uma semana o homem honesto ficou sem um tostão, sem o que 

comer, com a casa vazia. Mas até aí tudo bem, porque era culpa sua; o problema era que 

seu comportamento criava uma grande confusão. Ele deixava que lhe roubassem tudo e, 

ao mesmo tempo, não roubava ninguém; assim sempre havia alguém que, voltando para 

casa de madrugada, achava a casa intacta: a casa que o homem honesto devia ter roubado. 

O fato é que, pouco depois, os que não eram roubados acabaram ficando mais ricos que 

os outros e passaram a não querer mais roubar. E, além disso, os que vinham para roubar 

a casa do homem honesto sempre a encontravam vazia; assim iam ficando pobres. 

Enquanto isso, os que tinham se tornado ricos pegaram o costume, eles também, 

de ir de noite até a ponte, para ver a água que passava embaixo. Isso aumentou a confusão, 

pois muitos outros ficaram ricos e muitos outros ficaram pobres. 



Havia ricos tão ricos que não precisavam mais roubar e que mandavam roubar 

para continuarem a ser ricos. Mas, se paravam de roubar, ficavam pobres porque os pobres 

os roubavam. Então pagaram aos mais pobres dos pobres para defenderem as suas coisas 

contra os outros pobres, e assim instituíram a polícia e constituíram as prisões. 

Dessa forma, já poucos anos depois do episódio do homem honesto, não se falava 

mais de roubar ou de ser roubado, mas só de ricos ou de pobres; e no entanto todos 

continuavam a ser pobres. 

Honesto só tinha havido aquele sujeito, e morrera logo, de fome. 

ÍTALO CALVINO. In:Um general na biblioteca. Companhia das Letras, São Paulo, 2001. 

 

Após a leitura do texto, responda às seguintes questões: 

1) A primeira frase do texto Havia um país onde todos eram ladrões direciona o leitor 

para um determinado gênero textual. Levando em conta os diversos tipos textuais 

(narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo, instrucional), como você classificaria 

esse texto? 

 

2) No texto, há uma sequência de ações que se estruturam em torno de um fato 

responsável pela mudança da situação. Que fato narrado, responsável pela mudança da 

situação, é essencial para o desenrolar das ações?  

 

3) Dá-se o nome de círculo vicioso a uma sucessão de ideias ou fatos que retornam 

sempre à ideia ou ao fato inicial. Indique uma passagem do texto em que a sucessão dos 

fatos forma um círculo vicioso. 

 

4) Com relação à expressão que serve como título ao texto, responda:  

a) Qual o sentido de ovelha negra?  

 

 

b) A que personagem do texto refere-se essa expressão? 

 

 

 c) Há coerência em usar-se essa expressão para se referir ao personagem?  

 

 



5) Se o país onde aconteceram os fatos havia pessoas que ficaram muito ricas por 

terem roubado os outros, como pode ser explicada a afirmação de que [...] no entanto 

todos continuavam a ser pobres? 

 

 

 

 

 

Escolha um tema e com base na bíblia, escreva um texto: 

 

a) Descritivo 

b) Narrativo 

c) Dissertativo 

d) Injuntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIOS – UNIDADE V 

 

1) O texto abaixo está sem pontuação. Utilize os sinais de pontuação 

corretamente. 

 

Os viajantes e o urso 

Um dia dois viajantes deram de cara com um urso O primeiro se salvou 

escalando uma árvore mas o outro sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso se 

jogou no chão e fingiu-se de morto  

O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem mas 

convencido de que estava morto foi embora O amigo começou a descer da árvore e 

perguntou 

O que o urso estava cochichando em seu ouvido 

Ora ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com 

gente que abandona os amigos na hora do perigo 

 

Moral a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. 

Fábulas de Escopo 

Disponível em http://www.metaforas.com.br/infantis/os_viajantes_urso.htm  

 

2) Organize o texto, pontuando de forma que lhe dê sentido. 

 

Parem com essa bagunça agora gritou a mãe vocês me ouviram crianças perguntou 

a mãe crianças quando se juntam, sempre acabam fazendo bagunça declarou a mãe 

 

 

3) Utilize a vírgula 

a) Tom percebeu que o príncipe era um menino simpático bonito alegre e bem 

vestido.  

 

 

 b) Tom antes de se aproximar do palácio ficou assustado.  

 

 



4) Leia o conto abaixo e coloque nos espaços a pontuação adequada: 

 

O LADRÃO DE BODES 

 

Diz que___ uma vez___ um homem roubou meia dúzia de bodes____ Tranquilo____ 

continuou tocando a vida___ Como a justiça tarda mas não falha, foi chamado a prestar 

contas diante do juiz____ 

 Receoso, procurou seu compadre e perguntou –lhe___   

____ O que devo dizer para escapar do castigo ____   

____ É fácil ___ disse o compadre___ A cada pergunta do juiz comece a berrar feito 

bode___  

E assim ele fez____  

Quando o juiz lhe perguntou____  

 ____ Então o senhor é responsável por esse delito____  

O homem berrou_________ Béééééé_____   

____ O senhor não entendeu_____ Quem gritava assim eram os bodes, enquanto o senhor 

os levava___ Eu quero saber se foi o senhor que roubou os bodes___  

E mais uma vez, o ladrão de bodes berrou____  

 ____ Béééééé_____  

Os jurados concluíram que o homem não estava em seu juízo perfeito e o absolveram da 

acusação____  

Quando voltava para casa, encontrou o compadre que foi logo dizendo____  

 ____Pois é, compadre, como você está livre por causa da minha esperteza___ sabedoria 

e inteligência, quero a metade dos bodes como pagamento pela minha boa ideia____  

O ladrão de bodes prontamente respondeu__________ Béééééé_____  

Contos Populares 

 

5) Indique a alternativa em que, ao retirarmos a vírgula, o sentido da frase não 

se altera. 

a) Marta caminhava pela rua, calma. 

b) Aquele garoto, revoltado, não parava de reclamar com a secretária. 

c) Maria, Gabriela e Sandra foram ao shopping. 

d) Os técnicos virão amanhã, e o problema será resolvido. 

 



6) Se tomarmos a frase “Aquele garoto, revoltado, não parava de reclamar com 

a secretária.” e retirarmos a vírgula, ficaremos com “Aquele garoto 

revoltado não parava de reclamar com a secretária.” Qual é a mudança de 

sentido que ocorre quando retiramos a vírgula? 

 

a) A mudança ocorre através da falta de pausa que nos faz entender que o garoto está 

revoltado. 

b) A mudança ocorre através do novo sentido que a frase ganha: com vírgula, 

entendemos que um garoto está revoltado; sem vírgula, pensamos que o garoto é uma 

pessoa revoltada. 

c) Não há mudança de sentido. A frase continua a mesma. 

d) A mudança traz uma frase que não atende às regras gramaticais, pois precisamos 

ter pelo menos uma vírgula na frase. 

 

7) Leia as frases: 

Bruno, meu vizinho, é professor de matemática. 

Bruno, meu vizinho é professor de matemática. 

 

a) Justifique o uso da vírgula em cada uma delas. 

 

b) Explique quais podem ser os contextos, ou as situações em que elas podem ser 

enunciadas. 

 

 

8) Para treinar mais um pouco a pontuação, vamos ler a Palavra de Deus? 

 

 Romanos 3 

 João 4 

 Gênesis 44 

 Gênesis 45 

 Isaías 36 

 Efésios 1 

 Mateus 15 



EXERCÍCOS -  UNIDADE VI: EXPRESSÕES QUE CONFUNDEM 

 

1) Substitua os asteriscos (**) com os termos adequados sugeridos entre 

parênteses. Lembre-se, alguns podem variar gênero ou número) 

a) A aluna estudou muito ** de tirar boa nota na prova. (A fim/afim) 

 

b) Você está contando essa história (**) de me comover, mas não vai conseguir. (A 

fim/afim) 

 

c) Neste momento eu estou (**) de ficar sozinha. (A fim/afim) 

 

d) Pedro está (**) de Laura. (A fim/afim) 

 

e) O espanhol é uma língua (**) com o português. (A fim/afim) 

 

f) Nesta fase das nossas vidas, não temos objetivos (**). (A fim/afim) 

 

g) Para meu aniversário, convidarei parentes e (**). (A fim/afim) 

 

h) Esforcei-me bastante, (**) não obtive o resultado necessário. (Mas/más/mais) 

 

i) Ele escolheu a camiseta (**) cara da loja. (Mas/más/mais) 

 

j) (**) você vai com tanta pressa? (Aonde/onde/donde) 

 

k) (**) mesmo você mora? (Aonde/onde/donde) 

 

l) Como ela se comportou (**) durante a palestra. (Mau/mal) 

 

m) Pedro é um (**) aluno. (Mau/mal) 

 

2) Complete com mas, más ou mais: 

a) Elas são ............... companheiras de trabalho. 

b) Papai foi a livraria, ................... não encontrou todos os livros. 



c) Leia ................... e você escreverá melhor. 

d) Eu não acredito em ................... ideias. 

e) É .................... fácil criticar do que fazer. 

f) Ela era bondosa, .................... não demonstrava isso. 

g) O seu boletim apresentava notas boas e ................ . 

h) Os índios trouxeram ..................... notícias para nós. 

i) ................, minha filha, por que você não fez o trabalho? 

j) O ................... dos dias, ele acorda muito tarde. 

k) Papai ................... seu irmão pensa assim. 

l) A vida é dura, ................... é maravilhosa. 

m) Suas ................. atitudes tornaram-no um homem sem amigos. 

 

3) Substitua os asteriscos (**) por trás/traz/atrás 

a) As crianças devem viajar no banco de (**). 

 

b) Quando ele a chamou, ela olhou para (**). 

 

c) As cartolinas estão guardadas por (**) do armário. 

 

d) (**) essa caixa!  

 

e) Não se preocupem, ele (**) o material.  

 

f) Ela olhou para (**) e se arrependeu do que fez. 

 

g) O menino surgiu de (**) da moita. 

 

h) Na apresentação teatral você vai surgir por (**) da cortina. 

 

i) Ele (**) notícias boas para nós! 

 

j) Não fique (**) de mim. 

 

k) Deixe tudo (**) da porta. 



 

l) Ele estacionou (**) do seu carro. 

 

m) Não deixe nada para (**). 

 

n) Ela chegou por (**) da casa. 

 

o) Passe por (**) da árvore. 

 

 

4) Complete com sessão / cessão ou seção: 

a) A _____________ demorou muito a começar, mas o filme valeu a pena. 

b) A ______________terá como objetivo aprovar ou não a nova lei do estudante. 

c) A ______________com o psicólogo durou um pouco mais do que o planejado. 

d) A _______________de suas terras foi aceita. 

e) Autorizei a ______________ dos materiais deste departamento à instituição 

carente que os solicitou. 

f) Saiba tudo sobre as novas regras ortográficas! É só clicar na ____________ 

"Acordo Ortográfico" do Portal Brasil Escola. 

g) Cada _______________ deste projeto vai ter que ser analisada. 

h) Ele confirmou a ________________ de suas roupas aos pobres. 

i) A biblioteca cancelou a _______________ dos livros ao público. 

j) A comissão da formatura agradeceu a ________________ do espaço para 

realização da colação de grau. 

k) Nós vamos assistir à próxima ______________ do filme. 

l) Perdi a apresentação de ballet, pois foi apresentada em uma 

única______________. 

m) Consultei a _____________ de esportes do jornal para saber sobre o meu time. 

 

 

5) Substitua os asteriscos por houve ou ouve: 

a) (**) um corte nas verbas da educação. 

 

b) (**) várias discussões na empresa por causa desse assunto. 



 

c) (**) um grande acidente na estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. 

 

d) (**) problemas na escola de meu filho que nunca foram resolvidos. 

 

e) Meu avô não (**) bem.  

 

f) Apenas se (**) o barulho da natureza.  

 

g) Parece que meu filho nunca (**) meus conselhos.  

 

h) (**) o que eu estou dizendo! 

 

i) Ela (**) quando digo que não é para sair.  

 

j) (**) e não se cales diante dos fatos! 

 

k) Quem (**) mais, tem mais o que dizer depois! 

 

l) (**) um arrependimento genuíno? 

 

m) Ele (**) e seus conselhos porque sabe que és sábio! 

 

n) Nesta semana (**) muitos afazeres! 

 

o) Ele só (**) o que quer e por isso é tolo! 

 

p) Quem fala o que não deve, (**) o que não quer. 

 

q) Ele não (**) muito bem do lado esquerdo! 

 

r) Ele (**) muito bem, não precisa gritar! 

 

s) (**) um tempo em que as pessoas eram mais calmas! 



 

t) “Se queres ser bom juiz, (**) o que cada um diz”. (Provérbio) 

 

6) Complete com senão ou se não, de acordo com a indicação do sentido entre 

parênteses: 

a) O aluno não fez nada _____________ bagunça. (A não ser) 

b) Venha rápido, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________ não chegaremos 

a tempo! (Caso contrário) 

c) Aquela minha amiga tem apenas um ____________, é muito fofoqueira. (Defeito) 

d) Você fala como ___________ o conhecesse. (Caso não) 

e) _______________ conseguir entregar o projeto hoje, não se preocupe. (Caso não) 

f) ______________ fosse sua ajuda, não conseguiria terminar meus afazeres. 

g) Venha rápido, _______________ não chegaremos a tempo! (Caso contrário) 

h) Venha rápido, _______________, não chegaremos a tempo! (Caso não) 

i) Venha rápido, _____________ (vier), não chegaremos a tempo! (Caso não) 

j) Devemos trabalhar, _____________ o contrato será cancelado. [Caso contrário] 

k) Minha namorada é quase perfeita. Ela só tem um ______________ [defeito].  

l) ___________ chover, irei encontrar meus amigos. [Caso não chova], 

m) A quem, ___________ a ele, devo fazer referência durante a palestra? [Exceto] 

n) Vencemos a partida de futebol não por sorte, ___________ por competência. 

[Mas] 

o) ____________ for para ir ao cinema, vou ficar em casa mesmo. (Caso não) 

p) Vamos nos apressar, ______________ chegaremos atrasados. (Do contrário) 

q) Estude bastante_____________ não conseguirá aprender o suficiente! (Caso 

contrário, do contrário) 

r) Depois do resultado, o ambiente não era outro, __________ de alegria e festa! 

(Mas sim) 

s) Ninguém ___________ seu melhor amigo poderá ajudá-lo a resolver esse 

problema. (A não ser) 

 

7) Substitua os asteriscos (**) por onde ou aonde: 

A cidade (**) minha filha nasceu é linda.  

a) (**) você colocou minha chave?  

 



b) (**) você esteve até essa hora? 

 

c) Até hoje não sei (**) fica o hotel em que você se hospedou. 

 

d) (**) devo ir para resolver esse problema? 

 

e) (**) você pensa que vai? 

 

f) (**) devo dirigir-me a fim de resolver esta questão? 

 

g) Mãe, (**) está meu lápis? 

 

h) Júlia estava meio perdida, não sabia (**) ia. 

 

i) (**) fica a Rua 115? 

 

j) (**) fica sua academia? 

 

k) (**) você vai com tanta pressa? 

 

l) Os alunos fizeram uma visita ao zoológico, (**) puderam observar várias espécies 

de animais. 

 

m) O turista não sabe (**) fica o Teatro Amazonas. 

 

n) Vivemos em um país (**) a desigualdade social é alarmante. 

 

o) Na grandes cidades, (**) o trânsito é congestionado, demora-se muito para 

realizar um simples trajeto. 

 

p) (**) você vai depois da aula? 

 

q) O lugar (**) vou não te diz respeito. 

 



r) (**) você vai, com essa roupa sumariíssima?  

 

s) Moro (**) não mora ninguém.  

 

 

EXERCÍCIOS – UNIDADE VI: USO DOS PORQUÊS 

1) Complete as lacunas utilizando por que, por quê, porque ou porquê: 

a) Não revelou o motivo ________________ não foi ao trabalho. 

b) Estavam ansiosos ____________ o dia já havia amanhecido. 

c) Eis o __________ da minha viagem. 

d) Ele não veio _____________ estava doente. 

e) _____________ houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. 

f) Não sei o _____________ de tanta euforia. 

g) Você não compareceu à reunião ______________? 

h) Os caminhos ______________ percorremos são tortuosos. 

i) _______________ não desiste dessa aventura maluca? 

j) Voltamos ____________ estávamos com muita saudade. 

 

2) Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o 

emprego de por que, porquê, por quê e porque: 

(    ) Não fiz a pesquisa * estava doente.  (a) porquê. 

(    ) * Marcela não conta toda a verdade?  (b) por quê 

(    )  Não quis ir ao cinema *?   (c) por que 

(    )  Nem imagino o * dessa alegria.   (d) porque. 

 

3) No lugar dos asteriscos, coloque: Por Que, Porque, Por Quê Ou Porquê: 

01. Quero saber ** estou assim. 

 

02. Foi reprovado e não sabe **. 

 

03. ** você está tão aborrecida? 

 

04. Não vais à aula **? 

 



05. Reagi à ofensa ** não sou covarde. 

 

06. Ignora-se o ** da sua renúncia. 

 

07. São ásperos os caminhos ** passei. 

 

08. Não saí de casa, ** estava doente. 

 

09. Não foi ao baile, ** não tinha roupa. 

 

10. Quero saber ** não me disse a verdade. 

 

11. Quero saber ** foste reprovado. 

 

12. ** os países vivem em guerra? 

 

13. Quero saber o ** de sua decisão. 

 

14. **sinais o reconheceram? 

 

15. Não sei ** motivo ele deixou o emprego. 

 

16. Ele não viajou**? 

 

17. Ester é a mulher ** vivo. 

 

18. Eis ** o trânsito está congestionado. 

 

19. Ele viajou ** foi chamado para a reunião. 

 

20. Lutamos ** haja maior justiça social. 

 

21. Ele deve estar em casa ** a luz está acesa. 

 



22. ** você não vai ao cinema? 

 

23. Aquele é o moço ** ela se apaixonou.  

 

24. A professora quer um ** para tudo isso. 

 

25. Você é a favor ou contra? **? 

 

26. Estava triste sem saber **. 

 

27. Paulo não veio à aula ** não tem caderno. 

 

28. Não sei ** não quero ir. 

 

29. Muitos protestaram, mas não havia **. 

 

30. Vocês brigaram, meu Deus, **? 

 

31. Chegue cedo ** o estádio vai ficar lotado. 

 

32. O espetáculo foi cancelado ** chovia muito. 

 

33 As causas ** discuti com ele são particulares. 

 

33. Ele não foi ** estava doente.  

 

34. Abra a janela ** o calor está insuportável. 

 

35. Parou **? 

 

36. Se ele mentiu, eu queria saber **? 

 

37. ** você não foi? 

 



38. Gostaria de saber ** você não foi. 

 

39. Só eu sei as esquinas ** passei. 

 

40. A situação se agravou ** muita gente se omitiu. 

 

41. Dê-me ao menos um ** para sua atitude. 

 

42. Você tem coragem de perguntar **?! 

 

43. ** você agiu daquela maneira? 

 

44. Indaguei o ** do seu mau humor. 

 

45. Não se sabe ** tomaram tal decisão. 

 

46. Não sei **? 

 

47. Não julgues ** não te julgues. 

 

48. Creio que os ** mais uma vez não vieram à luz. 

 

49. É fácil encontrar o ** de toda essa confusão. 

 

50. ** ninguém apareceu até agora? 

 

51. Não sei ** não quero ir ao cinema. 

 

52. O túnel ** deveríamos passar desabou ontem. 

 

53. Claro. **? 

 

54. Não sei o **! 

 



55. ** há poucas escolas no país? 

 

56. O avião não decolou **? 

 

57. A chance ** esperava é essa. 

 

58. Ela não me ligou e nem disse **. 

 

59. Não posso casar ** estou desempregado. 

 

60. Este ** é um substantivo.  

 

61. Diga-me um ** para não fazer o que deva.   

 

62. Estava triste sem saber **. 

 

63. ** seu dinheiro está valendo menos.  

 

64. ** ele foi embora?   

 

 

4) Leia o quadrinho e responda as questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


