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Recado do professor: Ana Lídia 
 

 

Olá, aluno(a)! Espero que você esteja se cuidando direitinho para que, logo logo, estejamos juntos outra vez. Neste 
momento, gostaria de deixar algumas indicações de estudo para você! O nosso capítulo 2 está cheio de delícias 
gramaticais, você já viu? Vamos lá! 
 
Bom, eu selecionei para você alguns links de umas videoaulas de que você provavelmente vai gostar muito! Você já 
ouviu falar no professor Noslen, não é? Ele é superdivertido e tem uma didática massa! 

 
DISCIPLINA: Português 
 
Professores: Ana Lídia / Gabriele Vasconcelos / Katilini Oliveira   
 

ETAPA 1 
 

 
Conteúdos:  

• Termos integrantes da oração (parte 1): complementos verbais - tópico 1; 

• Termos integrantes da oração (parte 2): complemento nominal e agente da passiva - tópico 2; 
 
Estratégia de estudos:  

• Revisão do capítulo 1: Leitura, exercícios e assistir  as vídeos aulas no link a seguir. 

• Estudando o tópico 01 - Termos integrantes da oração (1) - os complementos verbais  
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

• Estudando todo o volume 1 (Revisão do capítulo 1): 

• Link 1 -  https://www.youtube.com/watch?v=jv2Nucfx-Rk 
Por meio desse link, você vai fazer uma revisão massa sobre sujeito! É importante revisar antes de seguir para o 
próximo capítulo, não é? 

• Link 2 - https://www.youtube.com/watch?v=3uH39VAnAv8  
Por meio desse link, você vai fazer uma revisão massa sobre predicado! É importante revisar antes de seguir para 
o próximo capítulo, não é?..... 

• Estudando o capítulo 2 (Estudando o tópico 01 – Termos integrantes da oração (1) - os complementos 
verbais): 
Esse tópico trata de complementos verbais. Nós já introduzimos esse estudo no nosso primeiro capítulo, lembra? 
Para você entender melhor ainda, revise por meio do link a seguir: Link 3 - 
https://www.youtube.com/watch?v=y2haxLgR4BM 

• Nessa aula, você revisa toda a transitividade verbal e os complementos verbais básicos (OD e OI).  Para 
aprofundar seus estudos sobre os objetos diferenciados, acesse o link a seguir: 

• Link 4 - https://www.youtube.com/watch?v=DjJAhqYdI7I 
Nessa aula, você ai estudar o objeto direto preposicionado, ok? 

• Link 5 - https://www.youtube.com/watch?v=aHpw0F748cw 
Nessa aula, você estuda o objeto pleonástico, ok? 

 

ETAPA 2  
 

 
Conteúdos:  

• Termos acessórios da oração (parte 1): adjuntos adnominal e adverbial– tópico 3; 

• Termos acessórios da oração (parte 2): aposto – tópico 4. 
 
Estratégia de estudos:  

• Revisão do capítulo 1: Leitura, exercícios e assistir  as vídeos aulas no link a seguir. 

https://www.youtube.com/watch?v=jv2Nucfx-Rk
https://www.youtube.com/watch?v=3uH39VAnAv8
https://www.youtube.com/watch?v=y2haxLgR4BM
https://www.youtube.com/watch?v=DjJAhqYdI7I
https://www.youtube.com/watch?v=aHpw0F748cw
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• Não esqueça: resolver exercícios é a melhor maneira de fixar os conteúdos estudados, ok? 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

• Estudando os tópicos 02 e 03 

• Link 6 – https://www.youtube.com/watch?v=bLg5Ug8SBYw 

• Por meio desse link, você vai ter acesso ao estudo dos seguintes termos da oração: 
Adjunto adnominal; 
Adjunto adverbial; 
Complemento nominal. 

• Observação: 
Nesse link (6), você estuda todo o tópico 3 do capítulo 2 (adjunto adnominal e adjunto adverbial) e uma parte do 
tópico 2 (complemento nominal). Não se esqueça de ler o seu livro, ok? A parte teórica está bastante esclarecida. 
Ao final do estudo de cada tópico, não se esqueça de resolver as questões, ok? 

• Há um termo presente no tópico 2: o agente da passiva. Para estudá-lo, é bom que você revise as vozes 
verbais. Segue o link: 

• Link 7 – https://www.youtube.com/watch?v=GjbZMa0UmoE 

• Estudando o tópico 04 – Termos acessórios da oração (parte 2): aposto  

• Link 8 – https://www.youtube.com/watch?v=Mg8nF0mCv14 
Nesse link, o professor trabalha o agente da passiva, os predicativos do sujeito e do objeto, o vocativo e o aposto, 
foco do tópico 4!..... 

 
De olho no SSA! 
 
Vamos brincar um pouco de SSA2? Senti a empolgação daqui! 
 
No seu livro, eu selecionei já algumas provas anteriores do SSA para você ir sentindo como elas costumam vir. Na 
página 296, no bloco Exercitando em Aula do tópico 04 (capítulo 1), há a prova do SSA2 2017. VAMOS RESOLVÊ-
LA? Você vai responder da questão 19 até a 26, ok? Caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar por WhatsApp, 
de terça a sexta, durante todo o dia, tá bem?  
 
Ah, eu já ia esquecendo! Tem mais SSA2 pra gente no nosso primeiro volume, com questões tanto do SSA como 
do vestibular tradicional da UPE! As questões tradicionais são muuuuuito próximas das do SSA! Vou te descrever 
quais são as páginas e as questões, ok? 
 
Página 294 – Exercícios de fixação – capítulo 1, tópico 1 – questão 01 à questão 06; 
Página 296 – Exercícios de fixação – capítulo 1, tópico 2 – questão 07 à questão 10; 
Página 298 – Continuação dos exercícios do tópico 2 – questões 13 e 14; 
Página 299 – Exercícios de fixação – capítulo 1, tópico 3 – questão 15 à questão 20; 
Página 301 – Exercícios de fixação – capítulo 1, tópico 4 – questão 25 à questão 31; 
Página 328 – Exercícios de fixação – capítulo 2, tópico 1 – questão 01 à questão 06; 
Página 330 – Exercícios de fixação – capítulo 2, tópico 2 – questão 07 à questão 16; 
Página 333 – Exercícios de fixação – capítulo 2, tópico 3 – questão 17 à questão 24; 
Página 335 – Exercícios de fixação – capítulo 2, tópico 4 – questão 25 à questão 31. 
 
Massa, né? Mãos à obra! Qualquer dúvida, estou à disposição!  
Obs.: Algumas questões vão precisar de que você movimente seus conteúdos prévios de gramática, ok? 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bLg5Ug8SBYw
https://www.youtube.com/watch?v=GjbZMa0UmoE
https://www.youtube.com/watch?v=Mg8nF0mCv14
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Recado do professor: Gabriele Vasconcelos 
 

Em tempos de distanciamento social, nós, professores, disponibilizamos algumas estratégias de estudos para otimizar 
seu tempo fora da escola. Acreditamos que essa é mais uma oportunidade para aprender. Vamos lá?  
Algumas sugestões:  
 

 
DISCIPLINA: Português 
 
Professores: Ana Lídia / Gabriele Vasconcelos / Katilini Oliveira 

ETAPA 1 
 

 
Conteúdos:  

• Revisar o capítulo 1 do livro MUNDUS 1. 

 
Estratégia de estudos:  

• Termos essenciais da oração (sujeito e predicado; relação de concordância entre sujeito e verbo; sujeitos 
antepostos e pospostos aos verbos);  

• Resolver os exercícios CONTEXTUALIZADOS e de aprofundamento do capítulo 1 do final do livro MUNDUS 1, caso 
não tenha resolvido antes;  

 
Sugestões de filmes, vídeos e músicas:  

• Sintaxe à vontade.  
• Grupo Teatro mágico. 

• Música Alma Nua. Vander Lee. 
 
Sugestões de livros:  

• Lições de Gramática em versos de cordel. Janduhi Dantas);  
 
 

ETAPA 2 
 

 
Conteúdos:  

• Capítulo 2 do livro MUNDUS 1. 

 
Estratégia de estudos:  

• Ler e compreender as relações entre os termos integrantes da oração (os que completam verbos, chamados de 
objetos diretos, indiretos, preposicionados, pleonásticos; e os que completam os nomes que são os 
complementos nominais e os agentes da passiva. 

• Resolver os exercícios CONTEXTUALIZADOS e de aprofundamento do capítulo 2 do final do livro MUNDUS 1, caso 
não tenha resolvido antes;  

 
Sugestões de filmes, vídeos e músicas:  

• Sintaxe à vontade.  
• Grupo Teatro mágico. 

• Música Alma Nua. Vander Lee. 
 
Sugestões de livros:  

• Lições de Gramática em versos de cordel. Janduhi Dantas);  
 


