
CONTEÚDO LÍNGUA 
PORTUGUESA

Vamos visualizar o 
caminho!



i. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados;

ii. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais;

iii. Domínio da ortografia oficial: emprego das letras; 

iv. Emprego da acentuação gráfica; 

v. Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego de 
elementos de referenciação, substituição e repetição, de 
conectores e outros elementos de sequenciação textual; 

vi. Emprego/correlação de tempos e modos verbais;



vii. Domínio da estrutura morfossintática do período: relações de
coordenação entre orações e entre termos da oração; relações de
subordinação entre orações e entre termos da oração;

viii. Emprego dos sinais de pontuação;

ix. Concordância verbal e nominal;

x. Emprego do sinal indicativo de crase;

xi. Colocação dos pronomes átonos.

xii. Reescritura de frases e parágrafos do texto: substituição de
palavras ou de trechos de texto;

xiii.Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade.



i. Compreensão e interpretação de textos. 

ii. Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia textual. 
(sequências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, 
injuntiva e dialogal). 

iii. Elementos de coesão e coerência textual. 

iv. Funções da linguagem. 

v. Ortografia oficial. 



vi. Acentuação gráfica. 

vii. Emprego do sinal indicativo de crase. 

viii. Pontuação. 

ix. Emprego e descrição das classes de palavras. 

x. Sintaxe da oração e do período. (ênfase em concordância e 
regência). 

xi. Significação das palavras e inferência lexical através do contexto.



PARA PROF. DE LÍNGUA 
PORTUGUESA
1 Fonologia: relação letra e fonema. Separação de sílaba e
translineação. Acentuação gráfica e tônica. Ortografia vigente e
pontuação.

2 Morfologia: estrutura de palavras. Processo de formação de
palavras. Classes gramaticais de palavras.

3 Sintaxe: frase, oração e período. Tipos de períodos: simples e
composto.

3.1 Análise morfossintática de período simples. Análise de período
composto por coordenação. Análise de período composto por
subordinação (orações substantivas, adjetivas e adverbiais). Sintaxe
de concordância verbal e nominal. Sintaxe de regência verbal e
nominal. Crase. Colocação pronominal.



4 Semântica. Sinonímia. Antonímia. Homonímia. Paronímia.
Polissemia. Ambiguidade.

5 Linguagem. Funções da linguagem. Denotação e conotação. Figuras
de linguagem. Níveis de linguagem. Concepções de linguagem.
Preconceito Linguístico.

6 Produção de texto: leitura, compreensão, interpretação e produção
de texto. Coesão e coerência. Tipologia textual e gênero textual:
narração, descrição, dissertação, carta (argumentativa, familiar,
comercial, convite, amorosa etc.). Produção de texto em prosa,
dissertativo, argumentativo com temas relacionados a questões
educacionais.

7 Metodologia da Língua Portuguesa.


