
 
Roteiro de Estudos 

1° trimestre 

Disciplina: Língua Portuguesa e Redação – 1ª série 
Professor: Ronan Colombi Gava 

 
I – Conteúdos: capítulos 1,2 e 3 de Língua Portuguesa e 1, 2 e 3 de Redação 
 
a) Adequação ao uso da linguagem; 
b) Os fonemas e suas representações gráficas; 
c) Tonicidade e acentuação gráfica; 
d) Tipos e gêneros textuais; 
e) Crônica; 
f) Crônica argumentativa; 
g) Interpretação de textos. 
 
II – Procedimentos: 
 
a) Leia as anotações feitas durante as aulas; 
b) Estude os conceitos dos conteúdos (pelo Geekie One e os passados em sala); 
c) Refaça os exercícios resolvidos do Geekie One, os passados em sala e os de casa; 

            d) Reveja as vídeos aulas da plataforma Geekie One e os slides dos capítulos. 
 

III – Dica: 
 

Lembre-se que será cobrado aquilo que foi mais explorado em sala de aula. 
 

IV – Bibliografia: 
 

Geekie One; 
            Caderno; 
            Sites e blogs da internet 

 
Exercícios que podem ser refeitos / consultados na hora do estudo: 
- Atividades dadas na lousa que foram resolvidas no caderno; 
- Geekie One 
- Exercício de casa  

 
01. Explique a diferença entre fonema e letra. 
02. Por que não falarmos mais em erro ao usarmos a Língua Portuguesa?. 
03. O que é tonicidade?. 
04. Quais são os tipos textuais existentes? Explique a principal função de cada um deles. 
05. Explique a afirmação a seguir: “A crônica está entre o jornalismo e a literatura” 
 



06. Muito se fala em adequação vocabular, sobretudo em se tratando dos requisitos de toda e                
qualquer produção escrita. Mas, afinal, qual o conceito que se atribui a essa recorrente              
expressão? 
 
 
07. Escreva a quantidade de letras e de fonemas de cada palavra abaixo. Explique se houver                
diferença entre letras e fonemas. 
a) Adolescência 
 
b) Queria 
 
c) Milhões 
 
d) Técnico 
 
e) Importante 
 
08. Explique o que é “tonicidade” e sua importância. 
 
09. Crie um quadro com as principais características de uma crônica. 
10. Como podemos distinguir uma crônica argumentativa de uma crônica? 
 
Qualquer dúvida – rgava@santoivo.com.br 

Bom estudo!  


