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Ciclo dinâmico 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 







GULA 





Pleonasmos 

Filme baseado em fatos reais. 



Falta o elo de ligação das duas histórias. 
 



 

 

A água é o habitat natural do peixe. 
 



O Brasil é o único país do mundo que 
produz jabuticaba. 



Assaltou o erário público. 
 



 

O técnico manteve a mesma equipe. 



Roberto Carlos estreia novo espetáculo no Rio. 

 



Maria ainda continua doente.  

 



O ministério ainda mantém terceirizados. 



Além de inglês, também fala russo e 
alemão. 

 



Ele esqueceu o seu próprio nome. 

 



Fiz umas reportagens sobre a história dos sem-terra. 

No seu discurso, o presidente citou alguns fatos que reprova.  

Derrubou todos os argumentos do adversário. 

Faço um curso em nível de pós-graduação. 

A decisão foi tomada no âmbito da diretoria. 

Vários servidores aderiram à greve. 

02.06.2017 – 2.6.17 

Décimo-primeiro 

dois mil, oitocentos e trinta e sete 

O desnecessário sobra 



AVAREZA 





Verbos pronominais 

aprontar – aprontar-se 
aposentar – aposentar-se 
formar – formar-se 
apaixonar – apaixonar-se 
suicidar-se 



Chavões 

pontapé inicial 

abrir com chave de ouro 

cair como uma bomba 

acertar os ponteiros 

ao apagar das luzes 

depois de longo e tenebroso inverno 

familiares inconsoláveis 

fonte inesgotável 

requinte de crueldade 

inflação galopante 



Sonegação 



INVEJA 





Verbos abundantes 

enxugar: enxugado, enxuto 
 
Tinha (havia) enxugado. 
 
Foi (está) enxuto. 



gastar – gastado, gasto 
pagar – pagado, pago 
pegar – pegado, pego 
trazer – trazido 



Gangue do MARIO 

mediar 
ansiar 
remediar 
incendiar 
odiar 

premio (maquio), premia (maquia),  
premiamos (maquiamos), premiam (maquiam) 

maquiar 



Olho grande 

haja visto x haja vista 
à medida que x na medida em que 
fazer e trazer x querer e pôr 
 



Fazer: faz, fazemos, fiz, fez, fizer, fizesse 
 
Trazer: traz, trazemos, trazem, trazendo, trazido 
 
Querer: quis, quisemos, quiseram, quiser, quisesse 
 
Pôr: pus, pôs, pusemos, puseram, puser, pusesse   

 



IRA 





Hífen: regras de ouro 

H – anti-herói, sub-história, super-homem, sobre-humano 
           
Iguais se rejeitam: sub-bloco, contra-ataque, super-raça 
           
Diferentes se atraem: antiético, autoescola, antessala,  
contrarregra 







SOBERBA 





 
 

malhação do judas, nossos judas de cada dia, castanha-do-pará, 
joão-de-barro, maria vai com as outras, banho-maria, amélia, 
xerox. 



Lá e cá 

É hora de ela se pronunciar. 
Antes de o filho falar, o pai retirou-se. 
Depois de este livro ser lido, virão os outros. 



Melhor x mais bem 

comer melhor 
melhor comunicação 
 
 
texto mais bem escrito 
gente mais bem vestida 
passageiro mais bem acomodado 



PREGUIÇA 





Verbos defectivos 

falir: (i) falimos, faliu 
viger: (e) vige 
extorquir: (e, i) extorque, extorqui 



LUXURIA 





Promiscuidade 

intervir 
reaver 
vir x ver  
ter x vir  



intervir: vim (intervim), veio (interveio), vier (intervier) 

reaver: houve (reouve), houver(reouver), houvesse(reouvesse) 

vir: eles vieram (se eu vier) 

ver: eles viram (se eu vir) 

 

ele vem, eles vêm 

ele tem eles têm 

ele vê, eles veem 



Pós-verdade: circunstâncias nas quais fatos 
objetivos têm menos importância do que 
crenças pessoais. 






