
        Faturas e carnês 

Hoje iremos estudar sobre os gêneros textuais Faturas e carnês.   

Faturas são documentos que servem para pagar no banco, nos caixas eletrônicos ou na 

internet, por um serviço ou um objeto que se tenha comprado. Portanto, são títulos de cobrança. 

É comum encontrarmos nesse gênero campos com a logomarca, o nome e o número do banco 

onde devemos pagar a compra feita ou o serviço prestado, o valor a ser pago, a data de 

vencimento que indica até quando pode ser pago sem a incidência de juros, e, no caso de atraso 

no pagamento existe um espaço para o preenchimento o valor da multa e o valor total a ser 

pago. Nos casos em que os juros por atraso vêm na fatura seguinte, esse campo não aparece. 

Se o pagamento for feito em várias parcelas ou numa parcela única, isso também virá indicado. 

Os Carnês, na prática, é um conjunto de faturas, cada um com vencimento em uma 

determinada data, gerando parcelas que devem ser pagas para quitar a compra de um produto 

ou a contratação de um serviço. 
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4º ANO 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 13 
Tema:  Faturas e carnês.  Substituição lexical ou pronominal/Pronomes.  

Habilidade: (EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e de reclamação, dentre outros gêneros, de 

acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos do campo da vida cotidiana, demonstrando compreensão global. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.  (EF35LP08-A) Compreender, com a ajuda do professor e de 

forma contextualizada, as noções básicas de: recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes 

pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes 

anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), para produzir textos 

corretamente.  

NOME: 

UNIDADE ESCOLAR: 
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1. A leitura da fatura permite afirmar que 

a) O valor de ____________ deve ser pago até ___/___/___.  

b) Não sendo pago até a data prevista, o usuário terá que pagar multas de ___________ e juros 

de ___________ ao dia. 

 

2. A fatura tem por objetivo principal informar ao leitor 

(A) quem é o cedente. 

(B) os serviços que devem ser pagos. 

(C) a data do vencimento e o valor a ser 

pago.  

(D) o que é e para que serve um boleto 

bancário.  

 

3. A fatura é   

(A) um documento para débito em conta.  

(B) um título para pagamento bancário. 

(C) uma relação dos serviços que devem ser pagos.  

(D) um documento para cobrança de juros e multas. 

 

Agora vamos encontrar as informações contidas em uma fatura de energia elétrica.  
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4. Que produto o consumidor utilizou? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Quem é o fornecedor do produto? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Quem é o consumidor? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a data do vencimento da fatura? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Qual é o total a pagar? _______________________________________________________ 

 

9. Se o cliente/usuário não pagar no dia certo, o que será cobrado? 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Pegue em sua casa um boleto de água ou energia e procure encontrar as informações mais 

relevantes como: 
 

 Data de pagamento 

 Valor total a ser pago 

 Juros e multas em caso de atraso 

 

Vamos entender um pouco mais a nossa língua? 

 

Uma das formas de evitar a repetição de palavras no texto é por meio 

da substituição, que pode ser feita por intermédio da substituição 

lexical ou pronominal/pronomes. Exemplo: O Thiago foi na casa de 

sua tia. Ele foi lá porque precisava pegar uma fatura de água. 

 

11. Reescreva as frases, substituindo as palavras repetidas por um pronome pessoal: 
 

a) José Oliveira dos Santos está devendo uma fatura de 100 reais. José Oliveira dos Santos 

precisa pagar a fatura até dia 09/08/2017. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) José Carlos dos Santos está gastando muita água na sua casa. José Carlos dos Santos vai 

pagar uma fatura de consumo de água de 33,56. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 Respostas comentadas:  

1. Espera-se que o estudante consiga encontrar as informações solicitadas:  

a) valor: 100,00/ Data de vencimento: 09/08/2017 

b) valor de multa: 5,00 e valor de juros ao dia: 0,10 

2. Letra c. Espera-se que o estudante perceba que a informação mais importante da fatura se 

refere ao valor e data de pagamento  

3. Letra b. Espera-se que o estudante, baseado nas informações prestadas a respeito do gênero, 

saiba que a fatura é um título para pagamento bancário.  

4. Espera-se que o estudante saiba que a água é o produto de consumo. 

5. Espera-se que o estudante identifique pela logomarca a empresa fornecedora:  Águas 

Guariroba/SA   

6. Espera-se que o estudante identifique José Carlos dos Santos como o consumidor. 

7.   Espera-se que o estudante identifique 07/08/2004 como a data da fatura. 

8. Espera-se que o estudante identifique que 33,56 seja o valor da fatura. 

9. Espera-se que o estudante identifique na fatura o valor da multa de 1%, juros de 1% ao mês 

e atualização monetária com base no INPC. 

10. Resposta pessoal: espera-se que, após o estudante ter realizado as atividades propostas, 

consiga encontrar, de forma independente, as informações na conta de sua residência. 

11. Espera-se que o estudante tenha compreendido como fazer a substituição lexical ou 

pronominal/pronomes. 

a) José Oliveira dos Santos está devendo uma fatura de 100 reais. Ele precisa pagá-la até dia 

09/08/2017. 

b) José Carlos dos Santos está gastando muita água na sua casa. Ele vai pagar uma fatura de 

consumo de água de 33,56.  


