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LIÇÃO n º 1 

Sumário: Acentuação fonética 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Fonética estuda os sons da fala (fonemas), a correcta pronúncia dos vocábulos 

(ortoépia e a prosódia, partes integrantes da ortofonia) e a escrita correcta das palavras 

(ortografia). 

A Ortofonia estuda a pronúncia correcta das palavras. Divide-se em ortoépia 

(pronúncia correcta dos fonemas) e prosódia (posição correcta da sílaba tónica – nosso 

objecto de estudo). 

A maior parte das palavras da Língua Portuguesa são acentuadas, isto é, há uma 

sílaba que se pronuncia com mais intensidade ou força do que as outras (por exemplo ne 

na palavra caneta). Essa é a sílaba tónica, porque nela recai o acento tónico da palavra; 

as outras são chamadas sílabas átonas. 

Quanto ao acento tónico, as palavras classificam-se em: 

Palavras agudas ou oxítonas: aquelas que têm o acento tónico na última sílaba 

da palavra. 

Ex.: Avô, Cantor, Pastel, Calulu, Canadá. 

Palavras graves ou paroxítonas: aquelas que têm acento tónico na penúltima 

sílaba da palavra. 

Ex.: Caneta, Móvel, Madeira, Toda, gratuito Angola. 

Palavras esdrúxulas ou proparoxítonas: aquelas que têm o acento tónico na 

antepenúltima sílaba. 

Ex.: Próximo, Cântico, Árvore, Último, Pêssego. 

Obs.: O acento tónico da palavra às vezes é marcado com acento gráfico e outras 

vezes não. 

Nota: Para identificarmos, correctamente, a sílaba tónica numa palavra, é 

imprescindível saber fazer a divisão silábica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 2 

Sumário: Análise do texto: O que é a 

ciência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O QUE É A CIÊNCIA? 

 

 Se estiver sentado numa cadeira a ler um livro, como consegue ver as suas 

páginas? Em que consiste o papel? Como é que as figuras são impressas com tantas 

cores? O que é que o mantém sentado na cadeira? E porque é que não cai pelo chão 

abaixo? Estes são os tipos de perguntas para as quais a ciência procura uma resposta. 

Algumas das respostas podem parecer óbvias: não se cai pelo chão abaixo, porque este é 

sólido. Mas isto leva-o a outra pergunta: porque é que é sólido? A ciência é uma busca 

do conhecimento acerca do Universo e do modo como este funciona. É uma busca sem 

fim, porque os cientistas não se contentam com a primeira explicação que encontram, 

procurando sempre explicações melhores, tentando descobrir as razões fundamentais 

para que tudo seja como é. 

 Estudar todo o Universo é uma tarefa gigantesca. Por isso não admira que 

existam tantas áreas diferentes na ciência. A física investiga a energia e a matéria, o 

material de que tudo é feito. A química estuda as substâncias básicas, ou elementos, que 

se encontram no Universo e como estes se combinam para formar substâncias 

complexas, chamadas compostos. O estudo das plantas e dos animais chama-se 

biologia. Observa como eles crescem, se alimentam e se reproduzem, e como mudam no 

decurso de longos períodos de tempo. A forma e a estrutura da Terra são estudadas na 

geologia, enquanto a meteorologia observa o estado do tempo e a atmosfera da Terra. A 

matemática – estudo dos números, formas e quantidades – permitem aos cientistas 

efectuar medições e cálculos e compreender os resultados das suas experiências e 

investigações. 

A ciência não se limita ao que acontece dentro de um laboratório – está sempre à 

nossa volta. As máquinas começam a funcionar e desempenham as suas tarefas porque 

obedecem a certas leis científicas que controlam o seu funcionamento. E se se avariam é 

porque outras leis científicas as impedem de funcionar. Estas leis foram descobertas 

porque os cientistas olharam para o mundo à sua volta e observaram acontecimentos, 

por exemplo a transformação da água em gelo. Um cientista apresenta uma explicação 

para um tal acontecimento. Esta explicação tem depois de ser testada. Se for sempre 

verdadeira em todos os testes, pode então considerar-se uma lei científica. A lei que 

regula a congelação actua nos Pólos Norte e Sul e de cada vez que fazemos gelo no 

congelador. 

Actualmente a vida das pessoas é muito diferente do que era para as que viveram 

há 5000 anos. Ao longo dos tempos, na sua busca do conhecimento, os cientistas 

fizeram muitas descobertas. O modo como estas descobertas são postas em prática para 

construir máquinas e para tornar certas tarefas mais fáceis chama-se tecnologia. A 

tecnologia mudou em grande medida a vida das pessoas. Ajudou a produzir mais 

alimentos, por exemplo, e a tornar as nossas casas mais confortáveis. 

Graças à tecnologia, temos sistemas de transportes mais rápidos e seguros, que 

levam pessoas e mercadorias com facilidade de um lado para outro – mesmo até ao 

espaço. É também a tecnologia que nos permite comunicar com outras pessoas a 

grandes distâncias. Os avanços na medicina ajudam-nos a viver mais tempo e a ser mais 

saudáveis. Novas drogas e máquinas, por exemplo, podem prevenir e curar muitas 

doenças. Contudo, a ciência também nos trouxe armas mais mortíferas e a poluição que 

danifica o ambiente. Mas a ciência está ao serviço de todos nós e podemos utilizá-la 

para o bem e para o mal.  

 

 



 

 

Interpretação textual 

1. Baseando-te nas informações contidas no texto, define, o mais exaustivamente 

possível: 

a) Ciência; 

b) Tecnologia; 

2. Explica, por palavras tuas, como se chega a uma lei científica. 

3. “Mas a ciência está ao serviço de todos nós e podemos utilizá-la para o bem e 

para o mal”  

3.1. Exemplifica que resume este parágrafo.. 

3.2. Descobre, no último parágrafo do texto: 

a) O conector que marca a oposição entre os benefícios e os malefícios da ciência; 

b) O conector que introduz o período  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 3 

Sumário: Acentuação gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos símbolos escritos sobre 

determinadas letras para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do 

idioma. De forma geral estes acentos são usados para auxiliar a pronúncia de palavras 

que fogem do padrão prosódico mais comum. 

 Há regras para a acentuação gráfica das palavras. Para as aplicar, é necessário ter 

claros os conceitos de tonicidade (aguda, grave ou esdrúxula), de encontros 

consonantais e vocálicos (ditongos, hiatos). 

 

Atente as regras e pratique: 

 

Palavras Terminadas em: Pratique 

AGUDAS 

(ou oxítonas) 

Acentuam-se as 

terminadas em: 

-a (s) Ex. sofá(s) 

-e (s) Ex. café(s) 

-o (s) Ex. mocotó(s) 

-em (ens) Ex. refém 

Não se acentuam as que 

terminam em: 

-i (s) Ex. caqui(s) 

-u (s) Ex. peru(s) 

Pratique: 

Pa, rubi, armazem, po, maracuja, 

pe, mana, previ, do (nota musical), 

rodape, Belem, mas (adjectivo), 

mes, res, bambu, tambem, parabens, 

armazens, tu, canguru, pontape, 

mantens, ananas, fregues, bisavo, 

urubu, croquis, compos, amem.       

GRAVES 

(ou paroxítonas) 

Acentuam-se as 

terminadas em: 

-r Ex. Flúor 

-i (s) Ex. júri 

-n Ex. hífen 

-l Ex. móvel 

-us Ex. húmus 

-x Ex. tórax 

-ã (s) aos Ex. órfã/ órfão(s) 

-êem Ex. lêem 

-ei(s) Ex. vólei 

-ps Ex. bíceps  

-um (-uns) álbum (-uns) 

-ditongos crescentes 

Ex. cáries; vários; pólio 

Pratique: 

Secretaria, veem, revolver (arma), 

bonus, regua, agil, flexivel, volatil,  

Fenix, armario, deem, orgão, orfãos, 

varios, Helder, onus, germen, taxi, 

femur, irmã, virus, Cesar, eden, 

necessario, martir, creem, Mario, 

suspensorio, abdomen, lapis, Nilton, 

niquel, biquíni.         

ESDRÚXULAS 

(ou 

proparoxítonas) 

Acentuam-se todas. Não 

existe qualquer excepção. 
Pratique: 

Lampada, queriamos, rapido, 

principe, ultima, metrico, omega, 

ambito, unico, timido, enfatico, 

dramatico, musica, passaro, sabado, 

solido, propedeutico, antepenultima, 

homografas, aritmetica, 

dissessemos.  

 

 

HIATOS 

Acentua-se a vogal tónica 

dos HIATOS seguidas ou 

não de –s Ex. viúva, saída, 

lêem, conteúdo, 

Pratique: 

Heroina, juizes, alaude, miudo, 

balaustre, faisca, periodo, rainha, 

saiste, saude, paraiso, ruim, caido, 



 

 

Não se acentua a vogal 

tónica dos HIATOS 

seguidas de: 

-l Ex. Raul 

-m Ex. ruim 

-n Ex. saindo 

-r Ex. cair 

-z Ex. raiz 

Luisa, egoista, feudo, Adelaide, sai 

(eu) 

DITONGOS 

ABERTOS 
Acentuam-se todos 

-éi Ex. papéis 

-éu Ex. chapéu 

-ói Ex. herói 

Pratique: 

Trofeus, aneis, reis, estoico, destroi, 

pasteis, doi, ceu, farois. 

Primeira pessoa do 

plural do pretérito 

perfeito simples do 

indicativo dos 

verbos da 1ª 

conjugação 

Acentuam-se (para as 

distinguir das formas do 

presente). 

Ex. Ontem jantámos no 

hotel. 

Hoje jantamos em casa. 

Pratique: 

- Já fechamos a loja há meia hora. 

- Chegamos ontem de Madrid. 

- Esta manhã, acordamos mais 

tarde. 

- Ainda não telefonamos à Carla. 

- No domingo passado visitamos os 

nossos padrinhos.  

Algumas palavras 

para as distinguir 

das suas 

homógrafas 

Acentuam-se 

Ex. O pêlo do gato./ passas 

pelo Banco? 

Pára. / Isto é para ti. 

 

Pratique: 

Esta jarra esta mais limpa que 

aquela. 

Ontem a Bela não pode vir, mas 

hoje já pode. 

O u tónico 

pronunciado 

precedido de g ou 

q e seguido de e ou 

i, com ou sem s 

Acentuam-se 

Ex. argúi, argúis, averigúe,  
Pratique: 

Averigues, oblique, obliques, 

adeques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 4 

Sumário: Análise do texto: escreva se 

não quer falar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escreva, se não quer falar 

 

 Enviar mensagens escritas através do telemóvel é a mais recente forma de 

comunicar. Uma prática com muitos adeptos e uma linguagem própria que permite dizer 

muito em poucos caracteres. 

 Um telemóvel, destreza de mãos e alguma imaginação são os ingredientes 

necessários para começar a comunicar com os amigos através do Serviço de Mensagens 

Escritas (SMS) das redes móveis, uma moda que ganhou sucesso entre os mais novos, 

na sua maioria jovens entre os 15 e os 25 anos, e que veio para ficar. Um suporte 

económico, simples e divertido, que permite manter uma “conversa” com a 

imediaticidade de um telefonema sem o contacto directo com o interlocutor. 

 “C/o´tás?” (Como estás); “Td bem ctgo?” (Tudo bem contigo?) ou “K fazes?” 

(Que fazes?) são frases comuns entre os utilizadores das mensagens escritas, como 

quem começa um diálogo e fica à espera da resposta. A partir daqui, a troca de 

pequenos textos ou imagens acaba por surgir naturalmente, ajudada pela rapidez com 

que as mensagens chegam ao seu destino e pela comodidade de um serviço em que se 

pode dizer sem falar. 

 Um novo meio de comunicação através do texto que alia a diversão da novidade 

a um orçamento limitado, já que é mais barato e prático do que as chamadas telefónicas. 

(…) 

 Por outro lado, as mensagens escritas são mais práticas, porque se podem ler em 

qualquer altura e, por vezes, é mais conveniente escrever do que falar. (…) 

 Com o SMS, o barulho de fundo e a proximidade de outras pessoas deixa de ser 

um impedimento. Já alguma vez tentou falar ao telemóvel num bar cheio de gente? E já 

alguma vez se sentiu desconfortável, sem poder dizer o que quer, quando alguém alheio 

está próximo e consegue ouvir a conversa? Com as mensagens escritas, o problema fica 

resolvido. 

 Além disso, é um serviço mais íntimo, que cria cumplicidade entre os 

interlocutores e permite dar largas à imaginação, sendo possível inventar, no momento, 

palavras que não existem no dicionário convencional da língua portuguesa, abreviaturas 

estranhas e imagens cómicas. (…) 

 As conversas entre amigos passaram a processar-se através do SMS e é cada vez 

mais frequente ver jovens agarrados ao telemóvel, numa corrida contra o tempo para 

conseguir escrever, em menos de um minuto, um pequeno texto, porque algures está 

alguém à espera duma resposta breve e concreta, determinada pelo curto espaço que 

apenas permite dizer o essencial. (…) 

 Para ser mais rápido e escrever o máximo de caracteres no pouco espaço 

disponível, os utilizadores deste serviço desenvolveram um vocabulário eficaz, que 

mistura todas as letras, números e ícones disponíveis no telemóvel. Uma linguagem 

curta e engraçada com abreviaturas típicas de um “chat on-line”, um novo código de 

comunicação que revolucionou a escrita e adoptou uma expressão própria, como forma 

das pessoas dizerem o que pensam, e muito cómodo pois é mais fácil dizer sem ver ou 

ouvir. 

 (…) Uma evolução que acompanha o tempo das novas tecnologias, deixando 

ficar para trás alturas em que apenas se recorria às cartas ou à telefonista. Agora, e tal 

como dizem os “slogans” das operadoras móveis, “o que não puder dizer, escreva” e 

“envie pequenas mensagens com o seu telemóvel”. Porque, feitas as contas, “às vezes é 

mais económico dizer tudo sem falar”… 

Sofia Manso, in Expresso,  25-08-2001 (texto adaptado)  
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LIÇÃO n º 1 

Sumário: Crase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A existência ou ausência da crase num enunciado pode mudar o significado da 

frase. 

 A crase acontece na contracção da preposição a que rege um verbo, um nome ou 

um adjectivo com o artigo definido feminino a que se lhe segue. 

 Ex.: a + a = à  Ex.:telefona a + a Joana; obedece a + a mãe; apelo a + a 

solidariedade. 

 Nunca se esqueça: 

 A crase do “a” só ocorre antes de nomes femininos. 

 Em caso de dúvida recorra ao seguinte artifício: 

 Substitua, na frase, o nome feminino que aparece a seguir ao “a” por um 

masculino. Se na nova frase o “a” resultar “ao”, então não tenha dúvidas: há crase. 

 Ex. Vou à escola (nome feminino) esta tarde. Vou ao banco (nome masculino) 

esta tarde. 

 Ex.: Telefona à Yodmira (feminino). Telefona ao Júnior (masculino) 

 Se na troca não resultar ao, mas sim o, então não há contracção: 

 Ex. Vou visitar a Princesa. Vou visitar o Erasmo. 

 Convidamos a Juventina. Convidamos o Arsénio.  

 Isto substitui a tua mesada. Isto substitui o teu salário. 

Atenção: 

  Não há crase quando, na frase, surgem as seguintes situações: 

a + um/a/s + nome. Ex. Dá isso a um menino de rua. 

a + este/a/s + nome. Ex. Vai a esta clínica. 

a + nome masculino. Ex. Graças a Deus. 

a + nome no plural. Ex. Falo a crianças. 

a + verbo no infinito. Ex. Estou a pedir… 

a + indefinidos. Ex. Não digas a ninguém. // Falo a toda gente. 

a + quem. Ex. A rapariga a quem falo… 

a entre duas palavras iguais: ex. lado a lado, grão a grão, passo a passo, lés a lés. 

a + nome de disciplina. Ex. Tive 13 a Matemática. 



 

 

Crase com números 

A. Com horas há sempre crase. 

Ex. A aula terminou às 18 horas. 

B. Com outros números, pode haver ou não crase. Em caso de dúvida, recorra ao 

“truque”do masculino.  

Ex. Vejo as sete meninas. Vejo os sete meninos. 

 Falo às sete meninas. Falo aos sete meninos. 

C. Com datas nunca há crase. 

Ex. A cerimónia acontecerá a 20 de Dezembro. 

 As férias são de 20 de Março a 19 de Maio. 

Se os números forem precedidos de artigo, este será masculino, logo ocorre a 

contracção: 

a + o(s) 

A cerimónia acontecerá aos 20 de Dezembro. 

Também não há crase, com dias da semana, quando ocorrer a situação de + a: 

De segunda a sábado… /De domingo a quarta-feira…  

Mas: 

À (s) segunda(s)-feira(s), tenho aulas. / Ao(s) sábado(s), não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 2 

Sumário: Análise do texto: Um Jovem 

de 20 Anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Um jovem de 20 anos 

 É incrível como passaram apenas duas décadas desde o lançamento do primeiro 

PC e ainda mais incrível o modo como as coisas progrediram desde então. Há 20 anos, 

o PC tinha um ecrã monocromático, uma modesta unidade de disquetes e apenas 64 000 

bytes de memória; hoje, o PC médio é um supercomputador de secretária. No início dos 

anos 80, a própria ideia de “computador pessoal” era uma novidade. Para muitas 

pessoas, os computadores eram demasiado inibidores – eram difíceis de configurar e de 

manter, e a maioria dos programas que eles corriam eram lentos e de uso complexo. 

Poucas eram as pessoas que viam no computador um elemento essencial do seu dia-a-

dia. 

 Hoje, o PC tornou-se banal. Há mais de 500 milhões de PC em uso por todo o 

mundo e mais 140 milhões serão vendidos em 2001 – bastante mais que o número de 

televisores que as pessoas comprarão neste ano. Os PC de hoje são mais baratos, 

potentes, fiáveis e suficientemente simples para quase toda a gente. Os bons programas 

de produtividade tornaram o PC numa ferramenta indispensável para as empresas e é 

hoje mais fácil usar o PC para gerir as finanças, fazer as compras da casa ou manter 

actualizada a agenda de afazeres ou compromissos familiares. 

 Os PC revolucionaram o modo como vivemos, trabalhamos, aprendemos e nos 

divertimos, e transformaram a nossa forma de comunicarmos uns com os outros. Eles 

vieram permitir que as pessoas fossem mais criativas e as empresas mais eficientes, 

trouxeram espantosas oportunidades para o ensino e ajudaram a estimular a 

produtividade em todo o mundo. Combinados com acesso à Internet barato e 

generalizado, eles ajudaram as notícias e a informação a propagar-se com uma 

velocidade e uma liberdade sem precedentes, quebrando barreiras entre nações, povos e 

economias. Por isso, não é de admirar que, hoje, mais da metade dos utilizadores 

considerem o PC equipamento mais importante das suas casas. 

 Quando eu comecei a usar computadores pessoais, ficava admirado com as 

coisas que eles conseguiam fazer – nessa altura e no futuro. Mas o que é ainda mais 

espantoso é que, mesmo agora, ainda estamos longe de ter esgotado o potencial do PC. 

Sinto-me hoje tão entusiasmado como antes com o PC: estamos no dealbar de uma onda 

de inovação digital que criará numerosas formas novas e estimulantes de os 

computadores enriquecerem as nossas vidas. 

  O PC está a tornar-se num aparelho que está sempre ligado à internet, 

suscitando uma maior confiança das pessoas para usarem em mais coisas do dia-a-dia, 

desde a leitura das notícias à audição das músicas preferidas. Poderosos serviços da 

Web estão a tornar a vida mais fácil às pessoas e a proporcionar-lhes acesso à 

informação necessária, seja do PC em casa ou de qualquer outro dispositivo inteligente. 

Ao mesmo tempo, os discos rígidos de elevada capacidade e baratos e as máquinas 

fotográficas digitais de uso fácil estão a tornar possível às pessoas guardarem as 



 

 

imagens dos momentos únicos das suas vidas nos seus PC, ao mesmo tempo que os 

maiores recursos de som e de imagem do PC estão a transformá-lo num centro de lazer 

do lar. Não só o “software” de hoje é mais poderoso do que nunca como ele também é 

capaz de detectar e resolver problemas sem que o utilizador disso se aperceba. 

 O resultado é que o PC está a dirigir-se para o centro de uma rede, em 

permanente expansão, de dispositivos inteligentes e interligados, dos telemóveis aos 

televisores e aos computadores de bolso – e mesmo aos electrodomésticos. Usar PC 

ainda continuará a ser a forma mais fácil de escrever uma carta, fazer o balanço de uma 

carteira de investimentos ou navegar em sítios da Web mais complexos – mas a 

informação de que as pessoas precisam estará disponível onde e quando eles 

precisarem. 

 Se quisermos comprar um carro, podemos encontrar o melhor preço – e mesmo 

analisar o nosso orçamento para verificarmos se podemos pagar – logo no “stand” com 

o nosso computador de bolso, as famílias poderão usar o PC para fazerem os seus 

planos de férias r depois irem-no actualizando no decorrer da viagem. E os estudantes 

poderão fazer os seus trabalhos de casa na sala de estar e depois levarem-nos para as 

aulas num PC do tamanho de um bloco, que é tão flexível e fácil de usar como um bloco 

de notas de papel.  

 Algumas destas grandes inovações estão lá hoje disponíveis e outras ainda 

demorarão uns anos. Na próxima década, o PC continuará a tornar-se mais potente, 

menos aro e ainda mais essencial – provavelmente, a mais importante ferramenta que as 

pessoas usarão para trabalharem, divertirem-se e comunicarem entre si. E estou 

confiante que não deixaremos de ter coisas novas para fazer com o PC: se estes 20 anos 

foram impressionantes, os próximos 20 serão espantosos.  

     Bill Gates (presidente e “chief software architect” da Microsoft), in 

Público, 12-08-2001 

 

Compreensão Textual 

1. De que forma “Os PC revolucionaram o modo como vivemos, trabalhamos, 

aprendemos e nos divertimos, e transformaram a nossa forma de comunicarmos 

uns com os outros.”? 

2. “Poderosos serviços da Web estão a tornar a vida mais fácil às pessoas e a 

proporcionar-lhes acesso à informação necessária…” 

Concordas com esta afirmação de Bill Gates? Justifica a tua opinião. 

3. Os dois últimos parágrafos do texto projectam-se no futuro.  

3.1. Que previsões faz Bill Gates para as próximas décadas?  



 

 

3.2. E tu, como encaras esta questão? O que poderá fazer um PC daqui a 20 

anos? 

4. Este texto é um hino às maravilhas da informática. No entanto, as novas 

tecnologias de informação e da comunicação requerem alguns cuidados na sua 

utilização. Refere alguns dos problemas trazidos por estas novas tecnologias. 

5. Faz o levantamento dos termos técnicos ligados à informática e elabora um 

pequeno glossário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 3 

Sumário: Análise e elaboração de uma 

carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A carta consiste num texto escrito, cujas linguagem e estrutura depende da 

intenção do remetente e da pessoa ou instituição destinatária. 

 Os objectivos que presidem a redacção de uma carta são:  

 Comunicar com amigos ou familiares; 

 Exprimir sentimentos ou opiniões; 

 Contar experiências vividas; 

 Dar ou pedir informações; 

 Estabelecer contactos comerciais ou profissionais; 

 Fazer reclamações; 

Mediante a sua finalidade, a carta pode ser informal (pessoal) ou formal (oficial) 

 

Regras para escrever uma carta familiar 

 

 É importante atender-se as seguintes regras: 

1. Localidade e data = no canto superior direito ou esquerdo. 

2. Saudação = um pouco mais abaixo, à esquerda. 

3. Estabelecimento do primeiro contacto (logo no início do corpo da carta): 

consiste numa espécie de saudação e na expressão da vontade ou do desejo de 

que todos estejam bem; 

4. Desenvolvimento = tudo quanto se quer comunicar; 

5. Fórmula de despedida = deve estar de acordo com a saudação; 

6. Assinatura: em baixo, à direita da folha. 

É importante atender-se aos seguintes requisitos:   

Coerência na forma de tratamento, isto é, se tratarmos uma pessoa por «Tu», deve 

manter-se esse tratamento até ao fim. O mesmo acontece com o tratamento por 

«Você» 

PS: é a sigla em latim post scriptum que significa “escrito depois”, é usada no fim 

da carta, para adicionar informações que tenha sido esquecida. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 4 

Sumário: PRONOMINALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Pronominalizar é substituir um complemento directo ou indirecto, numa 

oração, pelo pronome pessoal correspondente. 

Complemento directo 

 O complemento directo é um tipo de complemento que se segue ao verbo e que 

se obtém perguntando ao verbo, o quê ou quem?  

As formas de pronome que substituem o complemento directo de 3ª pessoa são: 

o, a, os, as = pronomes de complemento directo. 

1 – Quando a forma verbal termina em vogal, o pronome não sofre alterações. 
        

          Ex: Vi o filme. > Vi-o 

 

2 - Quando a forma verbal termina em R, S, ou Z, estas consoantes caem e o 

pronome pessoal passa a ser: -lo, -la, -los, -las. 
 

          Ex: Vou ver o Luís.> Vou vê-lo.   

                Vou visitar a Clara.   > Vou visitá-la.   

                Ele faz os trabalhos de casa.> Ele fá-los. 

3 - Se a forma verbal terminar em  M ou em ditongo nasal (õe, ão), o pronome 

tomará as formas: -no, -na -nos, -nas. 

          Ex: Os alunos viram o filme.> Os alunos viram-no  

                O João põe o livro na estante.> O João põe-no na estante. 

 

4 – Quando a forma verbal estiver no modo condicional, o pronome coloca-se entre 

o radical do verbo e as terminações verbais (-ia, -ias, -ia, -íamos, -íeis, –iam). No 

entanto, como o radical termina em R, este cai e o pronome ganha um L, tomando 

a forma -lo, -la, -los, -las. 
 

           Ex: Eu levaria a bicicleta para a escola.> Eu levá-la-ia para a escola.   

                Tu convidarias os teus amigos para a festa.> Tu convidá-los-ias para a festa. 

 

5 - Quando a forma verbal estiver no futuro, o pronome coloca-se entre o radical 

do verbo e as terminações verbais (-á, -ás, -á, -emos, -eis, –ão). No entanto, como o 

radical termina em «R», este cai e o pronome ganha um L, tomando a forma -lo, -

la, -los, -las. 
 

            Ex: Ele entregará a encomenda a tempo.> Ele entregá-la-á a tempo.   

                 Eles pedirão a prenda à mãe.> Eles pedi-la-ão à mãe. 

 

 

Complemento indirecto  

 

 Obtém-se o complemento indirecto perguntando “a quem?” / “a quê?” ao 

verbo. 

 Ex. Vou telefonar ao Danilo. 



 

 

 Vou telefonar… a quem? = ao Danilo 

 Vou telefonar ao Danilo. = vou telefonar-lhe. 

 Acrescente-se a esse discurso… = Acrescente-se-lhe… 

  

 Lhe / lhes = pronomes de complemento indirecto 

 

CASOS ESPECIAIS:  
Sempre que na frase se encontrem em contacto duas formas de pronome pessoal,  

complemento directo e indirecto, elas contraem-se formando uma só palavra (em 

qualquer tempo verbal). 

 

             Ex: Já li o livro. Posso emprestar-to  (te + o)   

                  Encontraste a peça? Então dá-ma. (me + a)   

        Eu entrego-te a carta. Eu entrego-ta. Não ta entrego agora. (te + a) 

        Diz-me o resultado agora. = Não mo digas agora. (me + o) 

        Já entreguei o livro ao Nelson. = Já lho entreguei. (lhe + o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Módulo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 1 

Sumário: Análise e elaboração de um 

requerimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Requerimento é o documento no qual se solicita a uma autoridade pública a 

execução de alguma coisa ou a satisfação de alguma pretensão. 

Estrutura do requerimento  

1. Vocativo ou destinatário: nome completo e cargo da pessoa ou instituição a 

quem se dirige o requerimento. 

2. Identificação e dados pessoais do requerente: nome completo e outros dados 

(pessoais, profissionais, etc.) de acordo com a natureza da solicitação e as 

exigências da repartição a que se dirige o documento. 

O requerimento deve ser sempre feito na terceira pessoa 

3. Texto – exposição de pedido, apresentando o respectivo motivo e finalidade, 

tudo em linguagem clara e precisa, 

4. Fecho – compreende uma das costumeiras fórmulas: 

Nestes termos, 

Pede deferimento 

Ou 

Termos em que pede deferimento 

Ou 

Espera deferimento 

Ou 

Aguarda deferimento 

5. Local e data do pedido do requerimento. 

6. Assinatura do requerente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 2 

Sumário: Presente do Conjuntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O presente do conjuntivo indica um facto presente ou futuro, mas exprime 

sempre uma ideia de dúvida, desejo, eventualidade ou possibilidade. 

O presente do conjuntivo forma-se mudando a vogal final da 1ª pessoa do 

singular do presente do indicativo, nestes termos: 

Verbos da 1ª conjugação (cantar, falar, estudar, andar, arriscar…) 

Presente do Indicativo 

(Eu) Canto no vosso coro. 

(Eu) Falo com eles. 

(Eu) Estudo à noite. 

(Eu) Ando de bicicleta. 

(Eu) Arrisco. 

 

 

= 

Presente do conjuntivo 

Talvez (eu) cante no vosso coro. 

Talvez (eu) fale com eles. 

Talvez (eu) estude à noite. 

Talvez (eu) ande de bicicleta. 

Talvez (eu) arrisque. 

Verbos da 2ª conjugação (comer, ver, ler, ter, escrever, viver, meter, cometer…) 

Verbos da 3ª conjugação (ouvir, vir, cobrir, sorrir, vestir, corrigir, proibir, 

omitir…) 

Presente do Indicativo 

(Eu) vejo o filme hoje. 

(Eu) tenho tempo. 

(Eu) ouço o noticiário. 

(Eu) visto um casaco. 

(Eu) sorrio. 

(Eu) cubro a cara. 

 

 

= 

Presente do conjuntivo 

Talvez (eu) veja o filme hoje. 

Talvez (eu) tenha tempo. 

Talvez (eu) ouça o noticiário. 

Talvez (eu) vista um casaco. 

Talvez (eu) sorria. 

Talvez (eu) cubra a cara. 

 

 

 

 



 

 

Presente do Indicativo 

(Eu) vejo o filme hoje. 

(Eu) tenho tempo. 

(Eu) ouço o noticiário. 

(Eu) visto um casaco. 

(Eu) sorrio. 

(Eu) cubro a cara. 

 

 

= 

Presente do conjuntivo 

Talvez (eu) veja o filme hoje. 

Talvez (eu) tenha tempo. 

Talvez (eu) ouça o noticiário. 

Talvez (eu) vista um casaco. 

Talvez (eu) sorria. 

Talvez (eu) cubra a cara. 

 

Presente do conjuntivo Irregular 

 

Verbo 

Eu Tu Você/Ele/O(a) 

Senhor (a) 

Nós Vós Vocês/Eles/ 

Os(as) Senhores 

(as) 

Dar dê dês dê dêmos deis dêem 

Estar esteja estejas esteja estejamos Estejais estejam 

Haver - - haja - - - 

Ir vá vás vá vamos vades vão 

Querer queira queiras queira queiramos queirais queiram 

Saber saiba saibas saiba saibamos saibais saibam 

Ser seja sejas seja sejamos sejais sejam 

 

O presente do conjuntivo é introduzido: 

 Por expressões impessoais como: 

 É bom que eles gostem do quarto. 

 É necessário que termines o trabalho esta manhã. 

 É urgente que lhe telefones. 

 É provável que o Joel já não venha. 

 É preciso que todos saibam. 



 

 

 Por determinadas conjunções e locuções: 

 Caso voltes cedo, avisa-me. 

 Mal acabemos o trabalho, saímos. 

 Logo que saibas de alguma, diz-nos. 

 Digo-te isto para que não digas que não te avisei. 

 Embora sejas minha irmã, não vou deixar de te criticar. 

 Dir-lhe-ei o que penso, ainda que me custe.  

 Por palavras que exprimem dúvida: 

 Talvez se tenha esquecido. 

 Possivelmente viaje amanhã. 

 Por palavras exclamativas, traduzindo desejo ou sentimento: 

 Oxalá não se atrase! 

 Deus queira que não chova! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 3 

Sumário: Translineação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A divisão silábica faz-se de acordo com a soletração e não pela separação dos 

elementos que constituem a palavra. 

 Ex. Ci-ne-ma. 

Regras de translineação  

Não se separam: 

1. As letras com que representamos os dígrafos ch, lh e nh: 

cha-ma, ma-lha, ma-nhã, a-char, fi-lho, a-ma-nhe-cer; 

2. Os encontros consonantais que iniciam sílaba: 

cla-va, re-gra, a-bran-dar, dra-gão, tra-ve; 

3. A consoante inicial seguida de outra consoante: 

 psi-có-ti-co; 

4. As letras com que representamos os ditongos: 

a-ni-mais, cá-rie, sá-bio, gló-ria, au-ro-ra, or-dei-ro, jó-ia, réu; 

5. As letras com que iniciamos os tritongos: 

a-guen-tar; ar-guiu; en-xa-guam.  

Separam-se: 

1. As letras com que representamos os dígrafos rr, ss ,sc, sç, xc: 

car-ro, pás-sa-ro, des-ci-da, cres-ça, ex-ce-len-te; 

2. As letras com que representamos os hiatos: 

sa-ú-de, cru-el, gra-ú-na, vo-o. 

3. As consoantes seguidas que pertencem a sílabas diferentes: 

ab-di-car, cis-mar, ab-dó-men, sub-lo-car, as-pec-to." 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 4 

Sumário: Ortografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever correctamente as 

palavras de uma língua. 

Algumas questões de Ortografia 

Grafia errada Grafia correcta 

Afim de chegarmos cedo  A fim de chegarmos cedo. 

Apartir de hoje… A partir de hoje… 

Carrocel  Carrossel  

Cheinho, cheíssimo  Cheiinho, cheiíssimo  

concerteza Com certeza 

Exitar  Hesitar  

Extrato social  Estrato social  

Femenino  Feminino  

Geito  Jeito  

 

No Português Padrão 

…isto é incorrecto  …isto é certo 

Não tenho dicionário. Vou emprestar um. Vou pedir um emprestado. 

Imprenso de atestado médico Impresso de atestado médico 

Dez por centos  Dez por cento  

À minha trás  Atrás de mim 

A gente queremos  A gente quer  

Hoje é 23 de Maio Hoje são 23 de Maio 

 

Trabalho de pesquisa  

Pesquisar os principais vícios de linguagem no portugês de Luanda.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 5 

Sumário: Imperativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O modo imperativo é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, pedido, 

desejo, súplica, conselho, sugestão, recomendação, solicitação, orientação, alerta ou 

aviso. Este modo pode ser afirmativo ou negativo. 

O modo imperativo negativo precisa de uma palavra negativa precedendo o 

verbo. 

Verbo amar no Imperativo afirmativo: 

 ama tu 

 ame você 

 amemos nós 

 amai vós 

 amem vocês 

Verbo fazer no Imperativo afirmativo: 

 faze ou faz tu 

 faça você 

 façamos nós 

 fazei vós 

 façam vocês 

Verbo amar no Imperativo negativo: 

 não ames tu 

 não ame você 

 não amemos nós 

 não ameis vós 

 não amem vocês 

Verbo fazer no Imperativo negativo 

 não faças tu 

 não faça você 

 não façamos nós 

 não faças vós 

 não façam vocês 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo IV 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 1 

Sumário: Formas de Tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formas de tratamento 

Ao adoptarmos uma forma de tratamento para com uma pessoa, devemos manter 

essa forma. É incorrecto tratar uma mesma pessoa ora por tu, ora por você.   

Nas formas de tratamento, há que ter em conta os pronomes pessoais de 

sujeito, os de complemento, os reflexos e os possessivos. 

Pronome 

pessoal de 

sujeito / 

formas de 

tratamento 

Pronome 

pessoal de 

complemento 

directo 

Pronome 

pessoal de 

complemento 

indirecto 

Pronome 

pessoal 

reflexo 

Pronome 

pessoal 

com 

preposição 

(a, para, 

de, 

contra,..) 

Pronome 

pessoal 

com a 

preposição 

com 

Pronome 

possesivo  

Tu Te 

Eu vi-te na 

Gabela 

Te 

Depois 

telefono-te 

Te 

Magoaste-te 

Ti 

Isto é para ti 

Contigo 

Fico contigo 

Teu/tua 

Esta é a tua 

sala 

Você 

Senhor  

Senhora 

O/a 

Eu vi-o na 

Gabela 

Lhe 

Depois 

telefono-lhe 

Se 

Magoou-se 

Si 

Isto é para si 

Consigo 

Fico consigo 

Seu/sua 

Esta é a sua 

sala 

Vocês 

Senhores  

Senhoras  

Vos 

Eu vi-vos na 

Gabela 

Os/as 

Eu vi-os na 

Gabela 

Vos 

Depois 

telefono-vos 

Lhes 

Depois 

telefono-lhes 

 

Se 

Magoaram-

se 

Vocês 

Isto é para 

vocês 

Isto é para 

os/as 

Senhores/as 

Convosco 

Fico 

convosco 

Fico com 

vocês 

Fico com 

os/as 

Senhores 

Vosso/a/s 

Esta é a 

vossa sala 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 2 

Sumário: Siglas e acrónimos 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sigla — palavra formada através da redução de um grupo de palavras às suas 

iniciais, as quais são pronunciadas de acordo com a designação de cada letra. 

Exs.: 

EP – Empresa pública. 

ONG – Organização não governamental  

Partido Social-Democrata -> PSD; 

Sporting Clube de Portugal -> SCP. 

Acrónimo — palavra formada através da junção de letras ou sílabas iniciais de 

um grupo de palavras, que se pronuncia como uma palavra só, respeitando, na 

generalidade, a estrutura silábica da língua. 

Exs.: 

ONU – Organização das Nações Unidas. 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura; 

PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 3 

Sumário: Sinónimos e Antónimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sinónimos e Antónimos 

A Semântica é a parte da linguística que estuda o significado das palavras, a 

parte significativa do discurso. Cada palavra tem seu significado específico, porém 

podemos estabelecer relações entre os significados das palavras, assemelhando-as umas 

às outras ou diferenciando-as segundo seus significados. 

SINONÍMIA: Sinonímia é a divisão na Semântica que estuda as palavras 

sinónimas, ou aquelas que possuem significado ou sentido semelhante. 

Algumas palavras mantêm relação de significado entre si e representam 

praticamente a mesma ideia. Estas palavras são chamadas de sinónimos. 

Ex: certo, correcto, verdadeiro, exacto. 

ANTONÍMIA: É a relação entre palavras de significado oposto 

Outras palavras, ainda, possuem significados completamente divergentes, de 

forma que um se opõe ao outro, ou nega-lhe o significado. Estas palavras são chamadas 

de antónimos. 

Ex: direita / esquerda, preto / branco, alto / baixo, gordo / magro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/portugues/semantica/


 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO n º 4 

Sumário: Uso obrigatório da vírgula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Emprega-se a vírgula: 

a) Para assinalar o vocativo onde quer que ele se encontre na frase. 

Exemplo:  Joana, vem cá! 

b) Para assinalar o aposto. 

Exemplo: O Rui, irmão de um amigo meu, está na universidade. 

c) Para assinalar expressões de carácter explicativo, como ou seja, isto é... 

Exemplo:  A escola Magistério,  isto é, a minha escola, situa-se na Av. Antero 

de Quental. 

d) Para assinalar complementos circunstanciais de lugar e tempo no início ou 

meio de uma frase. 

Exemplo:  Durante a noite, levantou-se uma grande tempestade. 

e) Para assinalar o local numa data. 

Exemplo:  Luanda, 3 de Janeiro de 2005. 

f) Para assinalar enumerações simples de carácter morfológico. 

Exemplo:  Eu fui ao mercado e comprei maçãs, batatas, bananas, cenouras, 

alfaces e couves. 

g) Para assinalar orações subordinadas que se encontrem no princípio de uma 

frase, ou seja, antes da principal ou subordinante. 

Exemplo: Se não tivesse pais, vivia num orfanato.  

h) Para assinalar as orações intercaladas. 

Exemplo: Os dois irmãos, embora se dessem bem, saíam sempre sozinhos.  

i) Para assinalar a presença das orações coordenadas adversativas, ou seja, 

qualquer oração coordenada adversativa é antecedida por uma vírgula ou outro 

sinal de pontuação forte. 

Exemplo: Está muito sol, no entanto está frio.  

A regra anterior aplica-se também às orações coordenadas conclusivas. 

Exemplo: Estás com muita febre, logo ficas em casa. 

  

Nota: Quer as conjunções/locuções adversativas, quer as conclusivas sempre que se 

apresentem no meio de uma oração vêm isoladas por vírgulas 

Exemplo: O Gustavo chegou tarde. Os amigos, no entanto, continuavam à sua 

espera.  



 

 

i) Para assinalar orações coordenadas copulativas que apresentem sujeitos 

diferentes. 

Exemplo: Eu vou passear, e tu vais estudar. 

 


