qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klçzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklçzxc
MÓDULO: CLC 7 – Fundamentos
da Cultura Língua e Comunicação
vbnmqwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmq
TEXTOS - PONTUAÇÃO
wertyuiopasdfghjklçzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklçzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
çzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklçzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklçzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklçzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklçz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklçzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmrtyui
opasdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklçzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklçz
FORMADORAS: Dra: Diana Marques – Dra. Gabriela Cruz
FORMANDA: Carmen Airosa

CURSO: EFA NS – Técnicas Administrativas

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESÁRIAS

PONTUE CORRECTAMENTE OS TEXTOS SEGUINTES
TEXTO: “Lar, Azedo lar”
geralmente as bruxas moram em casas muito velhas mas nem sempre é fácil reconhecer a casa
de uma bruxa. Há alguns sinais que podem ajudar: número de azar na porta garagem muito
estreita movimentação de muitos gatos janelas sujas um cata-vento meio bambo uma bruxa
que vem atender à porta. Se desconfiares que uma casa pertence a alguma bruxa (a não ser
que seja a tua avó) não chegues muito perto para não ficares enfeitiçado.
Por dentro a casa da bruxa é muito bem mobilada com tapetes de mudas de pelos de gato
paredes forradas de penas de gralha e cortinas de teias de aranha. No andar de cima os
quartos têm camas cestos casas de abelhas poleiros ninhos de crocodilo e camas de gato.

TEXTO COM PONTUAÇÃO
Geralmente, as bruxas moram em casas muito velhas, mas nem sempre é fácil reconhecer a
casa de uma bruxa. Há alguns sinais que podem ajudar: número de azar na porta, garagem
muito estreita, movimentação de muitos gatos, janelas sujas, um cata-vento meio bambo, uma
bruxa que vem atender à porta. Se desconfiares que uma casa pertence a alguma bruxa (a não
ser que seja a tua avó), não chegues muito perto para não ficares enfeitiçado.
Por dentro, a casa da bruxa é muito bem mobilada, com tapetes de mudas de pelos de gato,
paredes forradas de penas de gralha e cortinas de teias de aranha. No andar de cima, os
quartos têm camas, cestos, casas de abelhas, poleiros, ninhos de crocodilo e camas de gato.

TEXTO: “A Imprensa no mundo das bruxas”
as bruxas nunca recebem jornais em casa pois não se interessam sobre o que já aconteceu
preferem ler o futuro nas chamas da lareira quanto aos livros a questão é outra todas as
bruxas precisam de ter uma boa biblioteca com livros de receitas e livros de magia e também
precisam de cadernos para anotarem receitas de novos feitiços além dos ratos de biblioteca
entre os livros das bruxas encontram-se cupins carunchos e traças de livros até o estranho
sapo de biblioteca se esgueira entre as estantes

TEXTO COM PONTUAÇÃO
As bruxas nunca recebem jornais em casa, pois não se interessam sobre o que já aconteceu.
Preferem ler o futuro nas chamas da lareira. Quanto aos livros, a questão é outra. Todas as
bruxas precisam de ter uma boa biblioteca, com livros de receitas e livros de magia, e também
precisam de cadernos para anotarem receitas de novos feitiços. Além dos ratos de biblioteca,
entre os livros das bruxas, encontram-se cupins, carunchos e traças de livros. Até o estranho
sapo de biblioteca se esgueira entre as estantes (…)
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TEXTO: “Café da manhã”
as bruxas comem com muito apetite o café da manhã a maioria adora para de bruxa feita de
ovas de rã em conserva um segundo prato muito apreciado é chapéu-de-sapo com torradas
depois disso para quem gosta de coisas azedas vem uma deliciosa geleia de abrunho com pão
de bolota de carvalho e café de dente-de-leão bem quente antigamente as bruxas tinham de
fazer um feitiço para azedar o leite mas hoje em dia já é fácil achar coalhada no supermercado

TEXTO COM PONTUAÇÃO
As bruxas comem com muito apetite o café da manhã. A maioria adora para de bruxa, feita de
ovas de rã em conserva. Um segundo prato muito apreciado é chapéu-de-sapo com torradas.
Depois disso, para quem gosta de coisas azedas, vem uma deliciosa geleia de abrunho, com
pão de bolota de carvalho e café de dente-de-leão, bem quente. Antigamente, as bruxas
tinham de fazer um feitiço para azedar o leite, mas hoje em dia, já é fácil achar coalhada no
supermercado.

TEXTO: “Compras Agitadas”
antigamente as bruxas eram obrigadas a andar de loja em loja para se abastecer hoje elas
gastam metade do tempo e divertem-se o dobro a fazer as compras o supermercado
transformou-se num importante ponto de encontro de bruxas já elas contam as novidades
trocam as últimas receitas de feitiços e participam da corrida semanal para passar pela caixa
deve-se notar que as bruxas gostam de fazer as compras entre as 5h30 da tarde e as 7 horas
da noite – horário em que se deve evitar ir ao supermercado

TEXTO COM PONTUAÇÃO
Antigamente, as bruxas eram obrigadas a andar de loja em loja para se abastecer. Hoje elas
gastam metade do tempo e divertem-se o dobro a fazer as compras. O supermercado
transformou-se num importante ponto de encontro de bruxas. Lá elas contam as novidades,
trocam as últimas receitas de feitiços e participam da corrida semanal para passar pela caixa.
Deve-se notar que as bruxas gostam de fazer as compras entre: as 5h30 da tarde e as 7 horas
da noite – horário em que se deve evitar ir ao supermercado.
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TEXTO: “Lições de Feitiço”
para produzir uma poção eficaz além de misturar os ingredientes correctos e colocá-los para
cozinhar à temperatura adequada a bruxa precisa saber a fórmula que deve ser pronunciada
para lançar o feitiço isso exige que a bruxa quando jovem passe por muitas horas de treino
exaustivo depois da escola ela precisa ter aulas de culinária estudar receitas aprender
taquigrafia dactilografia e milhões de canções chamamentos gritos murmúrios e sortilégios
para ter sucesso na carreira a bruxa precisa de uma boa base de conhecimento os feitiços mais
simples referem-se ao tempo para desencadear uma tempestade no mar por exemplo é só a
bruxa rodar um gato três vezes em volta da cabeça e atirá-lo ao mar cantando Raios e trovões
bruum bruum catatrá façam mil vagalhões erguer-se no mar os feitiços para curar doenças são
muito difíceis mas muito mais úteis

TEXTO COM PONTUAÇÃO
Para produzir uma poção eficaz, além de misturar os ingredientes correctos e colocá-los para
cozinhar à temperatura adequada, a bruxa precisa saber a fórmula que deve ser pronunciada
para lançar o feitiço. Isso exige que a bruxa, quando jovem, passe por muitas horas de treino
exaustivo depois da escola. Ela precisa ter aulas de culinária, estudar receitas, aprender
taquigrafia, dactilografia e milhões de canções, chamamentos, gritos, murmúrios e sortilégios.
Para ter sucesso na carreira, a bruxa precisa de uma boa base de conhecimento. Os feitiços
mais simples referem-se ao tempo. Para desencadear uma tempestade no mar, por exemplo, é
só a bruxa rodar um gato três vezes em volta da cabeça e atirá-lo ao mar, cantando:
“ Raios e trovões bruum, bruum, catatrá, façam mil vagalhões erguer-se no mar”. Os feitiços
para curar doenças são muito difíceis, mas muito mais úteis.

TEXTO: “Grandes Festas”
o ano das bruxas começa no Dia das Bruxas quando em alguns países fantasmas demónios e
crianças saem pedindo dinheiro e fazendo travessuras as casas são enfeitadas com velas
dentro de abóboras acendem-se fogueiras e as pessoas pescam maçãs num grande alguidar no
dia das bruxas as bruxas reúnem-se à meia-noite e dançam ardentemente em torno das
chamas até ao amanhecer valsam sapateiam dançam de um lado para o outro depressa
devagar giram sacodem-se como só elas sabem o dia das bruxas é uma festa em que as roupas
as diversões e os voos são os mais fantásticos na Festa da Primavera as bruxas jovens dançam
em torno do mastro de fitas cada uma querendo chamar a atenção para ser eleita a Rainha da
Primavera no dia dos Namorados as bruxas mais jovens colocam folhas de louro debaixo do
travesseiro para sonhar com os seus futuros maridos não se sabe se esses sonhos são muito
pacíficos a festa da colheita é a última oportunidade da jovem muitas bruxas fazem bolos
mágicos com trigo recém-colhido para oferecer aos seus namorados quando não consegue
seduzir um homem com a sua beleza a bruxa acaba por ter de usar os seus encantamentos
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TEXTO COM PONTUAÇÃO
O ano das bruxas começa no Dia das Bruxas, quando, em alguns países, fantasmas, demónios e
crianças saem pedindo dinheiro e fazendo travessuras. As casas são enfeitadas com: velas
dentro de abóboras, acendem-se fogueiras e as pessoas pescam maçãs num grande alguidar.
No dia das bruxas, as bruxas reúnem-se à meia-noite e dançam ardentemente em torno das
chamas até ao amanhecer. Valsam, sapateiam, dançam de um lado para o outro, depressa,
devagar, giram, sacodem-se como só elas sabem. O dia das bruxas é uma festa em que as
roupas, as diversões e os voos são os mais fantásticos. Na Festa da Primavera, as bruxas jovens
dançam em torno do mastro de fitas, cada uma querendo chamar a atenção para ser eleita a
Rainha da Primavera. No dia dos Namorados, as bruxas mais jovens, colocam folhas de louro
debaixo do travesseiro para sonhar com os seus futuros maridos - não se sabe se esses sonhos
são muito pacíficos. A festa da colheita é a última oportunidade da jovem! Muitas bruxas
fazem bolos mágicos com trigo recém-colhido para oferecer aos seus namorados. Quando não
consegue seduzir um homem com a sua beleza, a bruxa acaba por ter de usar os seus
encantamentos…
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