9 .̊ ano
#Etapa 2
Semana 5

9º. ano

Língua Portuguesa

Semana 5 – 2ºSemestre
9º ANO
Neste guia você vai estudar sobre verbos de ligação e predicado nominal
CAPÍTULO 10
PÁGINA 34 à 36

Profa Simone Müller

Semana 5 – Etapa 2

2

O tênis 38
Você alguma vez sentiu
seus pés apertados num
calçado? O incômodo é
grande...
Leia o miniconto a seguir,
e conheça uma história de
solidariedade e liberdade.

Quando ganhou da professora o tênis 38, já usado,
ficou tão alegre que logo pediu licença e foi ao banheiro calçá-lo, aliviado. Já não teria que suportar o tênis
36 apertando o pé e a alma, atrapalhando a atenção
nas aulas.
A sua tortura era maior quando chegava à cidade,
vindo descalço do sítio, os pés soltos, as unhas encravadas muito livres e a sola dura suportando as pontas
dos cascalhos. Numa torneira no pátio da escola, lavava os pés e torcia-se e sofria para calçar o único tênis
que tinha, um 36, que ganhou da patroa da mãe.
Agora, com o tênis 38 nos pés, sentia-se um rei. Nenhum professor ou professora zangaria com ele por
falta de atenção. Os pés estavam livres e soltos, não
atrapalhariam a cabeça de acompanhar as aulas. E a
vida de menino pobre já não era assim tão triste...
José, Elias. A vida em pequenas doses. São Paulo: global, 2000, p. 31.
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Sobre o texto lido...
1. O tênis 36 acabava acarretando muitos
problemas para o menino. Dentre eles,
I) uma vergonha enorme de andar com um
tênis menor que o seu pé.
II) a impossibilidade de concentração nas
aulas, uma vez que o tênis lhe apertava,
causando desconforto e dor.
III) o fato de só poder usá-lo na escola.
IV) o fato de lhe encravar as unhas.
a) (

) As alternativas (I), (II) e (III) estão corretas.

b) (

) As alternativas (I), (III) e (IV) estão corretas.

c) (

) Somente a alternativa (II) está correta.

d) (

) Todas as alternativas estão corretas
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2. O trajeto que o menino fazia, do sítio até a escola,
a) (

) era feito a pé e isso era muito doloroso para ele.

b) (

) era feito a pé, mas com o tênis lhe apertando intensamente.

c) (

) era feito a pé, uma vez que morava perto da escola.

d) ( ) era feito a pé e descalço, com total liberdade para os pés.
3. A tortura do personagem começava quando chegava à escola. Por quê?
(

) Sofria bullying naquele local.

(

) Lá, chamavam-lhe a atenção injustamente.

(

) Calçava o tênis apertado e isso dificultava-lhe até a atenção.

(

) Sentia-se inferior aos demais colegas, pelo fato de usar um tênis que não
lhe servia direito.

4. Indique o parágrafo do texto que ilustra a sua resposta anterior.
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5. O menino era pobre, e isso é evidenciado
a) pelo fato de ele ter de usar calçados doados, independentemente da
numeração que usasse.
b) pelo fato de ele morar em um sítio, zona rural.
c) pelo fato de ele andar descalço, muitas vezes, pisando em cascalhos.
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d) pelo fato de a mãe ter uma patroa.
6. Um tênis usado, presente de sua
professora, foi suficiente para o
menino sentir-se um “rei”.
 Explique, com suas palavras, a

afirmação dada.
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7. Releia o início do texto:

Quando ganhou da professora o tênis 38, já usado, ficou tão alegre que logo
pediu licença e foi ao banheiro calçá-lo, aliviado. [...]
a) Circule todas as formas verbais desse trecho.
b) Separe esse período em orações.
c) Transcreva o único verbo de ligação presente.
d) Sublinhe e classifique o predicado que contém esse verbo de ligação.
e) Como são classificados os demais predicados desse período?
8. Classifique, adequadamente, os predicados a seguir.

A sua tortura era maior quando chegava à cidade, vindo descalço do sítio.
a) Apenas o primeiro é nominal e os demais, verbais.
b) Apenas o segundo é nominal e os demais, verbais.
c) Apenas o último é nominal e os demais, verbais.
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a) (

) “lavava os pés”

b) (

) “suportando as pontas dos cascalhos”

c) (

) “ganhou da patroa da mãe”

d) (

) “sentia-se um rei”

e) (

) “zangaria com ele”

f) (

) “estavam livres e soltos”

g) (

) “não era assim tão triste”
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9. Escreva PN para predicado nominal e PV para predicado verbal, circulando os
verbos de ligação.

8. Escolha um dos verbos de ligação circulados no exercício anterior, e produza
com ele uma frase com predicado nominal, diferente daquele, de acordo com o
contexto do texto.
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Agora, leia o texto a seguir, como puro deleite.

Celebração da fantasia
Foi na entrada da aldeia de Ollantaytambo, perto de Cuzco. Eu tinha me soltado de um grupo
de turistas e estava sozinho, olhando de longe as ruínas de pedra, quando um menino do lugar,
esquelético, esfarrapado, chegou perto para me pedir que desse a ele de presente uma caneta. Eu
não podia dar a caneta que tinha, porque estava usando-a para fazer sei lá que anotações, mas
me ofereci para desenhar um porquinho em sua mão.
Subitamente, correu a notícia. E de repente me vi cercado por um enxame de meninos que
exigiam, aos berros, que eu desenhasse em suas mãozinhas rachadas de sujeira e frio, pele de
couro queimado: havia os que queriam um condor e uma serpente, outros preferiam periquitos
ou corujas, e não faltava quem pedisse um fantasma ou um dragão.
E então, no meio daquele alvoroço, um desamparadozinho que não chegava a mais de um metro do chão mostrou-me um relógio desenhado com tinta negra em seu pulso:

– Quem mandou o relógio foi um tio meu, que mora em Lima – disse.
– E funciona direito? – perguntei.
– Atrasa um pouco – reconheceu.
GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Porto Alegre: L&PM, 2013. p. 39.
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Para ir além
Você já assistiu ao filme Filhos do Paraíso?
Se você tiver oportunidade, não deixe de assisti-lo! De
certa forma, ele se relaciona com o tema do primeiro
texto lido hoje.
Se quiser assistir ao trailer, ao menos, acesse:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-143441/trailer-19539189/

GABARITO
1. c)
2. d)
3. c)
4. 2º parágrafo
5. a)
6. Com um tênis maior que o anterior,
sem apertar-lhe os pés, senCa-se
confortável, bem, feliz, como um rei.
7. (a) e (b)Quando ganhou da professora
o tênis 38, já usado, / ﬁcou tão alegre /
que logo pediu licença / e foi ao
banheiro / calçá-lo, aliviado. [...]
c) FICOU
d) ﬁcou tão alegre -> predicado nominal
e) Predicados verbais
8. a)
9. a) PV
b) PV
c) PV
d) PN
e) PV
f) PN
g) PN
10. Pessoal.
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