
Estrutura do Curso e Proposta Avaliativa 

Curso 

 

Metodologia  Autoinstrucional 

 

Promover a atualização de conteúdos gramaticais e 
instrumentalizar o aluno para que ele possa aprimorar 
as competências comunicativas, em especial as 
ligadas à produção de textos escritos. 

Objetivos  específicos    Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de: 

  -Conhecer as diferentes sintaxes para apropriação da 
língua escrita culta; 

  -Refletir sobre a importância do conhecimento do 
nível padrão da linguagem para que  o falante possa 
fazer um uso proficiente da língua escrita culta; 

  -Aplicar o conhecimento revisado e atualizado na 
análise e produção de textos; 

  -Compreender o príncipio geral e as regras de 
colocação pronominal; 

  -Compreender o emprego dos pronomes 
demonstrativos, relativos e de tratamento e a relação 
deles com a coerência e a coesão; 

  -Reconhecer as relações de interdependência que se 
estabelecem entre as palavras (regência) e que são 
fundamentais para a organização lógico-semântica da 
frase; 

  -Compreender que o fenômeno da crase decorre da 
fusão sonora da preposição a com o artigo feminino a 
e com outras palavras iniciadas pela letra a; 

  -Compreender as relações de concordância entre o 
sujeito e o verbo e identificar as regras de 
concordância verbal; 

  -Reconhecer as relações de dependência entre as 
palavras que cercam o substantivo e que geram a 
concordância nominal. 

  -Compreender o emprego da vírgula na Língua 
Portuguesa e a sua relação com a organização 
sintática da frase; 



  -Compreender o emprego dos sinais de pontuação na 
Língua Portuguesa; 

  -Compreender as mudanças ortográficas efetuadas 
pelo Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

Carga horária   27 horas-aula 

Conteúdo 
programático 

  Módulo 1. Emprego e colocação de pronomes 

 Aula 1. Estudo da sintaxe de colocação pronominal 

 Aula 2. Emprego dos pronomes 

  Módulo 2. Regência Nominal e Verbal 

 Aula 3. Sintaxe de regência nominal e regência 

verbal 

 Aula 4. Crase 

  Módulo 3. Concordância verbal e nominal 

 Aula 5. Estudo da concordância verbal 

 Aula 6. Estudo da concordância nominal 

  Módulo 4. Pontuação 

 Aula 7. Sintaxe de pontuação - emprego da vírgula 

 Aula 8. Sintaxe de pontuação - emprego dos 

demais sinais de pontuação 

Módulo 5. Novo Acordo Ortográfico 

 Aula 9. Novo Acordo Ortográfico 

Estratégias de ensino    Leitura de textos, vídeos e atividade de fixação.  

Atividades Avaliativas 

 Questionário 1 - 30 pontos 

 Questionário 2 - 30 pontos 

 Questionário 3 - 40 pontos 

Totalizando 100 pontos. 

Critérios para 
aprovação 

   O aluno deverá obter o mínimo de 70% de 

aproveitamento nas atividades propostas. 

Créditos do curso 

  Elaboração do material: 

   Amélia Lopes Dias Araújo (STF) 

  Diagramação do material e coordenação EaD: 



   STF - Supremo Tribunal Federal 

   SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas 

   CDPE - Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Pessoas 

 
 

   Realização do curso - 

CEAJUD/CNJ  ead@cnj.jus.br 

 

mailto:ead@cnj.jus.br

