
TEXTO: CIRCUITO FECHADO 
Chinelo, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de 
barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme 
para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadura, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, 
níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, 
prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Mesa e poltrona, cadeira, papéis, 
telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, 
de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, telefone. Bandeja, xícara pequena. Papéis, 
telefone, relatórios, cartas, notas, vale, cheques, memorando, bilhetes, telefone, papéis. 
Relógio, mesa, cavalete, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, bloco de papel, caneta, projetor 
de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. 
Táxi. Mesa, toalha, cadeira, copo, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Escova de 
dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, telefone 
interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, telefone, papéis, prova de anúncio, 
caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Paletó, gravata. 
Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesas, cadeiras, prato, talheres,copos, guardanapos. Xícaras. 
Poltrona, livro. Televisor, poltrona. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, 
chinelos. Vaso, descarga ,pia, água, escova, creme dental, espuma, água. Chinelos. Coberta, 
cama, travesseiro. 
1) a sequencia de substantivos no texto cria um efeito de sentido. que efeito é esse ? 
2) a sequencia dos substantivos a seguir sugere que alguém esta realizando açoes  
"chinelos,vaso, descarga.pia, sabonete.água" 
a) quais são essas açoes ? 
b) em que espaço ocorre essa açoes ? 
c) quando elas ocorrem ? 
3) releia 
"escova,creme dental, água,espuma,creme de barbiar,pincel, espuma , 
gilete,agua,cortina,sabonete,agua fria, agua quente, toalha"  
pela sequencia dos substantivos assima, e possivel diser se a perssonagem é homem ou 
mulher justifique.  
4)o texto foi todo construido apartir de uma sequencia de substantivos que nos dao a ideia da 
rotina da perssonagem.Diga qual a rotina dela.  
5)é possivel imaginar a profissao da perssonagem pelo encadeamento dos substantivos. que 
tipo de atividade provavelmente ela exerce?  
6)que relaçao é possivel faser entre o titulo e o movel como texto inicia e termina? 


