
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA ESCOLA SEM MUROS

ANO DE ENSINO: 3ª série – ENSINO MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

HABILIDADE DESENVOLVIDA: Identificar as relações entre os componentes da 

oração, descritos pela tradição gramatical como termos essenciais, integrantes e 

acessórios.



O texto a seguir foi extraído de um anúncio publicado no caderno de esportes de um jornal

de grande circulação em homenagem ao dia das mães. Leia o texto para responder às

questões que seguem.

Zagueiros furam a bola.

Zagueiros fazem faltas bobas perto da área.

Técnicos mandam o time recuar.

Artilheiros chutam pênaltis para fora.

Armadores erram passes de cinco metros.

Atacantes tropeçam na hora H.

Craques jogam de salto alto.

Zagueiros amarelam.

Dirigentes contratam um perna de pau.

Zagueiros não marcam.

Goleiros não saem para cortar cruzamento.

Atacantes querem dar um drible a mais.

Meios-campistas se escondem em campo.

Laterais não fazem a cobertura.

Técnicos tiram o craque do time.

Goleiros levam frango.

Atacantes perdem gols feitos.

Não é justo o árbitro levar sempre a culpa.

Especialmente hoje, poupe a mãe dele.

Homenagem do Caderno de Esportes ao Dia das Mãe

Fonte: http://ccsp.com.br/pecas/33505/resultadobusca. Acesso em: 21 fev. 2013.

http://ccsp.com.br/pecas/33505/resultadobusca


1. O texto traz uma sequência de enunciados relacionados a futebol. Qual a natureza das 

informações apresentadas em cada um desses enunciados?

2. Qual é o sujeito de cada um dos enunciados? Quando houver enunciados com mais de 

uma oração, escreva o sujeito da primeira delas.

3. Releia.

“Não é justo o árbitro levar sempre a culpa.”

Esse enunciado faz referência a uma situação bastante comum em jogos de futebol. Que 

situação é essa?

4. De que maneira o anúncio estabelece uma relação entre a conclusão apresentada nesse 

enunciado e os sujeitos identificados da questão 2?

5. Qual o objetivo do anúncio?

6. Explique a relação estabelecida entre o enunciado “Especialmente hoje, poupe a mãe 

dele” e o objetivo do anúncio.
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Bons Estudos!


