
BINGO ADAPTADO - PALAVRAS PARA O PROFESSOR RECORTAR E SORTEAR 

 
VERBOS POSSÍVEIS DE SER USADOS NO RESUMO  
 
 

AFIRMA  INFORMA  APONTA  SALIENTA 

ESCREVE  COMENTA  ANUNCIA  TRATA 

ALERTA  ANALISA  DESTACA  APRESENTA 

DIZ       
 

FORMAS POSSÍVEIS DE REFERENCIAR O AUTOR DO TEXTO-FONTE: 

 

PESQUISADOR  CONFORME O 
AUTOR 

SEGUNDO O 
AUTOR 

CASTRO 

O CIENTISTA  O ESTUDIOSO 
O ESPECIALISTA  ELE 

 

 

 

Termos que organizam a ordem em que as informações aparecem no texto 

fonte, para mantê-la no resumo: 

 

 



 

NA PRIMEIRA 
PARTE 

EM UM PRIMEIRO 
MOMENTO 

NA SEGUNDA 
PARTE 

EM UM SEGUNDO 
MOMENTO 

NA TERCEIRA E 
ÚLTIMA PARTE 

EM UM TERCEIRO 
E ÚLTIMO 
MOMENTO 

PARTES  MOMENTOS 
 

 

Observe que há palavras que não estão no Bingo, portanto, não serão 

sorteadas: “resmunga”, “pede”, “pergunta” e “implora”/ “O rapaz”, “O homem” e 

“O pai de família” . Essas palavras não foram inseridas no sorteio pois não 

correspondem a ações ou referentes do texto original. Em nenhum momento 

do texto original, o autor do texto resmunga, pede, pergunta ou implora algo. 

Da mesma forma, não podemos nos referenciar a ele como “rapaz”, “homem” ou 

“pai de família”, pois o contexto não nos permite: não sabemos se ele é um 

rapaz, nem se ele é pai de família. Também o autor deve ser tratado dentro dos 

limites do texto: sabemos que ele é um pesquisador, um estudioso, e são essas 

informações que interessam e que recuperam quem é esse profissional. Não 

estamos tratando de sua vida pessoal nem de nada que nos autorize a usar 

outros tipos de referenciação. Se o texto fosse uma biografia ou um resumo de 

uma autobiografia, poderíamos utilizar esses referentes, já que estaríamos 

dentro de um contexto de tratar de assuntos mais pessoais referente a alguém, 

mas aqui não é o caso.  Em relação às palavras que organizam o texto há duas 

possibilidades, desde que se escolha dividir o texto em partes ou momentos, 

sendo ambas possíveis desde que não ocorram  de forma aleatória no texto, ou 



se escolhe partes e se faz referência a elas, ou momentos  e se faz referência a 

eles. 

 


