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ANEXO 8 

 
ACETATOS PARA CORRECÇÃO DE 

EXERCÍCIOS DO 1.º BLOCO DE AULAS 
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EESSCCOOLLAA  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAA//33  PPAADDRREE  AALLBBEERRTTOO  NNEETTOO  --  QQUUEELLUUZZ  

Língua Portuguesa – 8.º ano – Turma C 

Ano lectivo 2009/2010 
 

Oficina de pontuação: Vamos lá pontuar! 
 

 

Correcção do exercício 2.2 (colocação de pontuação): 

 

“O mar  do Norte  verde  e  c inzento rodeava Vig  a  i lha  e  as  

espumas  varr iam os  rochedos  escuros  havia  nesse  começo de 

tarde  um vaivém incessante  de  aves mar ít imas as  águas  

engrossavam devagar  as  nuvens  empurradas  pe lo vento sul 

acorr iam e  Hans v iu que se  estava  formando a tempestade  mas 

e le  não temia  a  tempestade  e  com os  fatos  inchados  de  vento 

caminhou até  ao extremo do promontór io  o  voo das  gaivotas  

era cada vez mais  inquie to  e  apertado o  ímpeto e  o  tumulto 

cada vez  mais  v iolentos e  os  longínquos  espaços escureciam a 

tempestade  como uma boa orquestra  af inava os  seus 

ins trumentos  Hans  concentrava o  seu espír i to  para  a exaltação 

crescente  do grande  cânt ico  marít imo tudo ne le  estava  atento 

como quando escutava o  cânt ico  do órgão da  i gre ja  luterana na  

igre ja austera solene apaixonada e  fr ia.”  

 

 “Saga” (excerto), Histórias da Terra e do Mar, 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
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Oficina de pontuação: Vamos lá pontuar! 
 

 

Correcção do exercício 2.3 (marcação de pausas): 

 

“O mar  do Norte  verde  e  c inzento rodeava Vig  a  i lha  e  as  

espumas  varr iam os  rochedos  escuros  havia  nesse  começo de 

tarde  um vaivém incessante  de  aves mar ít imas as  águas  

engrossavam devagar  as  nuvens  empurradas  pe lo vento sul 

acorr iam e  Hans v iu  que se  estava  formando a tempestade  mas 

e le  não temia  a  tempestade  e  com os  fatos  inchados  de  vento 

caminhou até  ao extremo do promontór io  o  voo das  gaivotas  

era cada vez mais  inquie to  e  apertado o  ímpeto e  o  tumulto 

cada vez  mais  v iolentos e  os  longínquo s  espaços escureciam a 

tempestade  como uma boa orquestra  af inava os  seus 

ins trumentos  Hans  concentrava o  seu espír i to  para  a exaltação 

crescente  do grande  cânt ico  marít imo tudo ne le  estava  atento 

como quando escutava o  cânt ico  do órgão da  igre ja  luterana n a  

igre ja austera solene apaixonada e  fr ia.”  

 

 “Saga” (excerto), Histórias da Terra e do Mar, 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 


