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A escola da Mestra Silvina

Não havia chamada.
E sim ritual
De entrada, compassada:
— Bença, Mestra!
Banco dos meninos;
Banco das meninas.
Tudo muito sério,
Muito respeito.
Leitura alta, soletrava-se.
Cobria-se o debuxo.
Dava-se a lição:
Tinha dia certo de argumentos...
Com palmatória pedagógica em cena,
Cantava-se em coro a velha tabuada.
Velhos colegas daquele tempo...
Onde andam vocês?

Cora Coralina. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais; São Paulo: Global Editora, 21ª ed., 2003. (Fragmento).

Você sabe explicar o que o autor chamava de “ritual”?
____________________________________________________________
Encontre outros sentidos para a palavra “ritual”. Consulte um dicionário e
anote o significado.
Ritual: __________________________________________________________________
O texto também fala de “debuxo”. Você consegue imaginar e explicar o que é “debuxo”?
Discuta com os colegas e confirmem com o dicionário.
_______________________________________________________________________
Você já ouviu falar em “palmatória”? Comente com a turma sobre o sentido dessa palavra.
_______________________________________________________________________
Relacione cada uma das palavras ao seu significado. Se tiver dúvidas, releia o texto ou
consulte o dicionário.
(A) Mestra
( ) Que está relacionada ao ato de ensinar.
(B) Pedagógica
( ) Conjunto de cantores que cantam ao mesmo tempo ou
em várias vozes; conjunto de sons.
(C) Coro
( ) Mulher que se dedica ao ensino; professora.
No texto, o termo “entrada compassada” significa que os alunos entravam
a) aos atropelos.
c) pela ordem de chamada.
b) medindo os passos.
d) um de cada vez.
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No texto, o que havia no lugar da chamada?
_______________________________________________________________________
Como eram organizados os bancos dos alunos?
_______________________________________________________________________
O que os alunos faziam na hora da aula?
_______________________________________________________________________
No texto que você leu, a escola é nova ou antiga?
_______________________________________________________________________
Compare a aula mostrada no texto com a aula da sua turma. Há diferenças?
_______________________________________________________________________
No final do texto, o eu lírico demonstra estar
a) agradecido à professora.
c) com saudade dos companheiros.
b) arrependido de algo.
d) contente com a aula.
Leia as palavras e copie-as na coluna adequada.
água
guaraná
galho
águia
gato
geladeira
agulha
gavião
goiaba
gema
Gilson
argumento
guerreiro
guia
mágoa

guerra
Maguila
pegue
guaxinim
agora

GA

GUA

GE

GI

GO

Leia o texto abaixo.
Leite fervendo
— Joãozinho, preciso regar as plantas lá no
quintal. Preste atenção quando ferver o leite,
hein?
— Claro, mamãe.
O leite ferveu e o chão da cozinha ficou todo
molhado. Quando a mãe voltou, não acreditou no
que viu.
— Mas, Joãozinho, eu te pedi para prestar
atenção quando fervesse o leite.
— E eu prestei!! Eram exatamente 10h e 35min.

GU

girino
Getúlio
página
pago
angico
GUE

GUI

A dupla exclamação na última linha
reforça um sentimento de
a) afeto.
c) medo.
b) dúvida.
d) revolta.
O fato que gera o humor do texto é
a) a mãe pedir um favor ao menino.
b) a mãe regar as plantas no quintal.
c) o menino marcar o horário, mas
não desligar a panela.
d) o leite ferver às 10h e 35min.

Disponível em: <https://www.maioresemelhores.com/piadas-dejoaozinho/>. Acesso em: 04 de nov. de 2021.
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Releia o texto “A escola da Mestra Silvina” da atividade anterior.
O texto que você leu contém muitas informações sobre uma aula.
Marque a alternativa que melhor resume o texto lido.
a) O texto traz informações sobre várias atividades feitas na aula,
a partir da lembrança poética do eu lírico.
b) O texto descreve o planejamento de um dia de aula, a organização
da sala e o comportamento dos alunos.
O texto que você leu é um poema ou um texto informativo? Justifique sua resposta.
_______________________________________________________________________
O texto “A escola da Mestra Silvina” relembra uma aula. Quando fala da sala de aula,
qual a intenção da autora?
a) Argumentar.
b) Divertir.
c) Emocionar.
d) Ensinar.
Converse com o(a) colega ao lado sobre as principais características de um texto poético
e escreva-as aqui.
_______________________________________________________________________
Na fonte do texto, há informações de onde ele foi retirado (autor, livro do qual foi
retirado, lugar de publicação, editora, total de edições e ano de publicação).
Complete abaixo com informações sobre o texto “A escola da Mestra Silvina”.
Autor: _____________________________________________
Nome do livro: ______________________________________
Local da publicação: __________________________________
Editora: ____________________________________________
Número da edição: ___________________________________
Ano de publicação: ___________________________________
A palavra “fragmento” que aparece na fonte do texto indica que
a) a autora esqueceu o que queria escrever.
b) apenas uma parte do texto foi reproduzida.
c) o texto foi reproduzido por completo.
d) o texto não foi escrito pela autora.
Qual pontuação reforça o sentimento de saudade do eu lírico?
a) Dois-pontos.
b) Vírgula.
c) Interrogação.
d) Ponto e vírgula.
Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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No quarto verso do texto, a exclamação em “Bença, Mestra!” revela
a) afetividade.
c) receio.
b) autoritarismo.
d) respeito.
O termo ONDE, na última estrofe do texto, dá ideia de
a) causa.
c) modo.
b) lugar.
d) tempo.
Leia o poema visual abaixo:

Augusto de Campos. Viva Vaia. São Paulo: Brasiliense, 1986.
Disponível em: <https://nossabrasilidade.com.br/augustode-campos-luxo/>. Acesso em: 07 de dez. de 2020.

O poema ao lado, além de fazer uso
da linguagem verbal, também utiliza
o recurso da imagem. O que se
destaca como tema desse texto é
uma reflexão sobre
a) o desperdício de alimentos.
b) a doação de roupas usadas.
c) sobreviver da coleta de lixo.
d) a relação entre lixo e luxo.

Explique com suas palavras qual foi a intenção do autor ao dar uma forma
gráfica diferente a esse poema.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Imaginem a escola da Mestra Silvina com todos os alunos. Como seriam os momentos
que iniciavam aquela aula? Como era a expressividade nos rostos e atitudes de todos?
Como a professora se dirigia a todos?
Você vai elaborar um texto dramático com uma sequência de diálogos entre os alunos e
a professora. Procure seguir as dicas abaixo:
• Descreva para seu leitor o ambiente onde o diálogo aconteceu;
• Crie nomes para os personagens: alunos (1, 2, 3...) e a professora;
• No início da fala de cada personagem, você deve colocar o nome da personagem;
• Use letra em caixa alta (maiúscula) para diferenciar o nome da personagem da sua fala;
• Utilize a pontuação corretamente para expressar o sentido desejado de cada fala;
• Procure demonstrar ao seu leitor mudanças ou atitudes emocionais dos personagens
entre as falas.
Ao final, tente avaliar se conseguiu promover esse diálogo de forma a levar seu leitor a
vivenciar um momento de dramaticidade com a narração criada.
E, para vivenciar a experiência da dramaticidade de sua produção, que tal convidar alguns
colegas para representar as cenas do texto criado, reproduzindo as falas das personagens?
Não esqueçam de valorizar a interpretação e o movimento indicados no texto.
Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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A escola do Marcelo
Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola.
A Aninha ainda está no pré. Eu e o Cata estamos no 1º ano. Nossa
professora se chama Márcia.
Outro dia nós fomos ao pátio brincar de gato e rato. Foi muito
divertido. Depois a professora leu pra nós a história do rato do campo e
do rato da cidade.
Aí a gente teve aula de ciências e foi observar um rato de verdade.
É um ratinho branco, que está numa gaiola. Cada um de nós observa o ratinho e
toma nota no caderno.
Alguns de nós, que sabem escrever, escrevem. Os outros desenham. Desenham o
ratinho, a comidinha dele, a hora que ele dorme, tudinho!
Depois, a gente conversa na roda e cada um diz o que viu e o que anotou.
Ruth Rocha. Excertos de A escola do Marcelo, Ruth Rocha Serviços Editoriais Ltda. Representada por AMS
Agenciamento Artístico, Cultural e Literário Ltda. Adaptado. Fragmento.

Você já viu um “pátio”? Onde?
___________________________________________________________
Se alguém perguntasse a você o que é um pátio, como você explicaria?
_______________________________________________________________________
Você viu no texto as palavras RATINHO e COMIDINHA? RATINHO e COMIDINHA
significam
( ) coisas bem pequenas.
( ) coisas bem grandes.
A expressão “tomar nota” tem o sentido de
a) fazer anotações.
c) receber um elogio da professora.
b) realizar as obrigações.
d) verificar o boletim.
Que pessoas participam do texto?
_______________________________________________________________________
Que animais participam do texto?
_______________________________________________________________________
Podemos chamar as pessoas do texto de personagens? Por quê?
_______________________________________________________________________
O que a professora fez para iniciar sua aula envolvendo o tema RATOS?
_______________________________________________________________________
Onde ficava o pátio no qual as crianças brincavam?
_______________________________________________________________________
Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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Qual foi a história que a professora leu para os meninos?
_______________________________________________________________________
Que idade você acha que as crianças do texto deviam ter?
a) Menos de 2 anos.
b) Menos de 6 anos.
c) Mais de 6 anos.
A história é contada a partir da perspectiva de quem, ou seja, quem é o/a narrador/a do texto?
a) A professora de Ciências.
c) O colega Cata.
b) A narradora Ruth Rocha.
d) O menino Marcelo.

As palavras na Língua Portuguesa podem surgir a partir de outras já existentes. No texto,
há a palavra ratinho (rato dá origem a ratinho). Quais das palavras abaixo passaram por
formação semelhante? Marque com X.
( ) Pequenino.
( ) Contente.
( ) Alegria.
( ) Palhaço.
( ) Tristeza.
( ) Pobreza.
( ) Comidinha.
( ) Filho.
( ) Amor.
Que outras palavras do texto têm formação semelhante a RATINHO?
PALAVRA PRIMITIVA PALAVRA DERIVADA

Perceba que as palavras “boizinho”, “irmãozinho” e “Aninha” terminam todas iguais. Essas
palavras terminadas em INHO(A) estão demonstrando ( ) aumentativo. ( ) diminutivo.
Quais grupos de palavras podemos afirmar que tiveram uma derivação?
( ) palha/palhaço. ( ) planta/pastagem. ( ) filho/folha.
( ) feliz/felicidade.
( ) amor/amoroso. ( ) telha/telhado.
( ) casa/casarão. ( ) muro/morada.
Agora é sua vez! Forme palavras com as terminações abaixo, chamadas de sufixos.
+agem
+oso
+eza
+izar
+isar
As palavras “primitivas” são as palavras que originam outros vocábulos. Já as palavras
“derivadas” são aquelas que surgem a partir dos vocábulos primitivos.
Ex: ciumento (ciúme + ento); velozmente (veloz + mente).

Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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Releia o texto da atividade anterior.

Você já ouviu alguma história contada por alguém?
a) Sim.
b) Não.
Em um texto, quando alguém conta alguma coisa, dizemos que esse texto
é
a) descritivo.
b) narrativo.
c) argumentativo.
O texto que você leu é um conto. Você saberia dizer por quê?
a) Porque narra a história de uma turma de meninos em um dia de aula com a professora.
b) Porque descreve como é uma escola e o ratinho que eles observaram.
Por que no texto se usa a informação de que a escola é do Marcelo?
_______________________________________________________________________
Na sala de aula, uns escrevem e outros desenham porque
a) a professora já tinha contado a história para ser recontada.
b) alguns já sabem escrever e outros ainda estão aprendendo.
c) tinha se iniciado a roda de conversas sobre a aula do dia.
d) todos conheciam a história do ratinho do campo e da cidade.
Em: “Aí a gente teve aula de ciências” (l.7), esse trecho é próprio da linguagem
a) específica de um lugar.
c) do meio jornalístico.
b) de pessoas de idade avançada.
d) usada no dia a dia entre amigos.
A linguagem que predomina no texto apresenta algum grau de proximidade entre os
personagens, alguma relação de afetividade entre eles? Justifique sua resposta.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Logo abaixo do texto, há algumas informações sobre ele. Releia essas informações e
responda às questões.
Autor: __________________________________________________________________
Livro no qual o texto foi retirado: ____________________________________________
Editora: _______________ A fonte traz o local onde o livro foi publicado? ____________
Por que a aula, na opinião do narrador, foi divertida?
_______________________________________________________________________

Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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Vamos testar os conhecimentos sobre frases? Vejamos:
O texto é composto de quantas frases? Conte e marque.
Catorze.
Dezoito.
Vinte e uma.
Como é que as frases começam?
_______________________________________________________________________
Como é que as frases terminam? _____________________________________________
Na linha 11, a exclamação utilizada em “tudinho!” reforça um sentimento de
a) afeto.
b) medo.
c) desinteresse.
d) pena.
Pense em dois sentimentos e escreva frases que expressem cada um deles. Faça o
emprego adequado dos sinais de pontuação! Depois, justifique as escolhas para o(a)
professor(a) e colegas.
SENTIMENTO
FRASE

Na linha 11 do texto, o termo DELE se refere ao
a) Beto.
b) pátio.
C ) Cata.
Leia e analise o cartaz abaixo.

Disponível em:
<https://santamaria.pucminas.br/noticias/bullying-eudigo-nao-2/>. Acesso em: 08 de nov. de 2020.

d) ratinho.
Qual recurso o autor utilizou para
enfatizar a ideia contra o bullying?
a) A imagem de uma super-heroína.
b) As palavras com cores diferentes.
c) Os diferentes tamanhos das letras.
d) O balão com a fala da personagem.
Esse texto tem por finalidade
a) apresentar um fato.
b) convencer o leitor.
c) dar instruções.
d) fazer rir.

Vamos escrever um COMBINADO DE REGRAS DE CONVIVÊNCIA NA ESCOLA
PLANEJAR
1º. Conversem com o(a) professor(a) e colegas sobre o que é necessário que
todos na escola, mais especificamente na sala de aula, façam para manter
ordem, respeito e cordialidade entre todos.
2º. Organizem a sala em círculo, escolham um mediador e o redator das regras.
3º. Cada aluno deve fazer suas anotações pessoais para socializar e poderá apontar limites
das ações e as devidas penalidades para as infrações.
4º. O(A) aluno(a) redator(a) vai fazendo os registros das regras estabelecidas por todos.
ESCREVER
A partir dos registros, os alunos irão montar o gênero.
Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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REVISAR
Vamos reler e revisar o texto que escrevemos ontem?
É importante que todos validem as regras de convivência na sala de aula
e procurem transformar os textos individuais em uma produção coletiva.
Veja as palavras abaixo e coloque-as no quadro, de acordo com o texto a que pertencem.
COMIDINHA – GAIOLA – GATO – PROFESSORA – BENÇA – PALMATÓRIA
– LEITURA – BANCO – CADERNO – CIDADE – COLEGAS – LIÇÃO
Palavras do texto
“A escola do Marcelo”

Palavras do texto
“A escola da Mestra Silvina”

Coloque o nome correto do texto, de acordo com a informação sobre ele.
Texto
Informação sobre o texto
Fala de maneira poética sobre um ritual
diário numa escola.
Narra a história de uma turma e sua
professora em uma aula na escola.
Utilize o código (T1) para aspectos do Texto 1 – A escola da Mestra Silvina e (T2) para
aspectos do texto 2 – A escola do Marcelo, nos parênteses abaixo.
( ) Tem a finalidade de narrar uma história.
( ) Apresenta versos, rimas e estrofes.
( ) Possui uma linguagem bem expressiva.
( ) Utiliza vários personagens no texto.
( ) Serve para expressar sentimentos.
( ) Acontece num local específico.
Qual é a diferença?
A escola da Mestra Silvina

A escola do Marcelo

Finalidade
Gênero textual
Estrutura

Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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Complete com as informações dos dois textos e veja se são parecidos.
INFORMAÇÕES

A escola da Mestra Silvina

A escola do Marcelo

Autor do texto
Livro no qual foi retirado
Lugar da publicação
Editora do texto
Ano de publicação

Forme uma dupla para resolver a atividade em seu caderno.
DESAFIO! Com as sílabas abaixo, formem palavras com C. Vence o desafio a dupla que
formar o maior número de palavras.
CA LA CO LE MA NA ME NE MI
NI MO NO MU N U PA PE PI PO PU CU
Complete as palavras abaixo, utilizando C ou Ç corretamente.
cal__a
coi__e
ca__ula
pre__ioso
infân__ia
tolerân__ia
panela__o
dentu__a
ca__ar
cis__o
can__ão
cara__ol
Destaque com um lápis colorido os verbos que indicam ação nas frases abaixo.
a) “Outro dia nós fomos ao pátio...”
b) “Os outros desenham.”
c) “Depois, a gente conversa na roda.”
d) “Todos os seres compreendem...”
Use da sua criatividade e forme frases com ideia completa, de acordo com a situação de
comunicação indicada.
a) Alguém que presenciou uma ação de bullying e ficou triste.
____________________________________________________________________
b) Alguém que tinha por hábito agir sempre com caridade.
____________________________________________________________________
(O)A professor(a) vai ler um texto bem interessante. Fique atento!

Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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O menino que descobriu as palavras
Era uma vez um menino
que, ainda bem pequenino,
descobriu, todo contente,
que palavra é que nem gente
umas são festa e alegria,
como palhaço e folia;
outras são sempre tristeza,
como doença e pobreza.
Percebeu o menininho
que a palavra carinho
até as plantas entendem,
todos os seres compreendem,
não se conteve e gritou:
“carinho é filho do amor!”
Cineas Santos. O menino que descobriu as palavras. São Paulo: Ática, 1995.

O texto diz que o menino descobriu as palavras. Explique esta expressão.
___________________________________________________________
Você sabe o que significa “folia”?
_______________________________________________________________________
Ao final do texto, percebe-se que o menino
a) se entristeceu.
b) ficou tímido.
c) fez uma descoberta.

d) se chateou.

Segundo o texto, o que até as plantas entendem?
_______________________________________________________________________
Quando descobriu as palavras, o menino do texto era
a) pequenino.
b) grande.
c) adulto.

d) idoso.

O que foi que o menino percebeu com a palavra “carinho”? Dê a sua opinião.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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Qual pontuação no texto está marcando a fala de um personagem?
a) Aspas
c) Ponto de exclamação
b) Dois-pontos
d) Vírgula
No verso 5, “umas são festa e alegria”, a palavra “umas” se refere
a) às folias.
c) às plantas.
b) às palavras.
d) às tristezas.
No texto, as palavras são comparadas a:
a) doença.
b) palhaço.

c) pessoas.
d) plantas.

Esse poema fala sobre um menino que
a) amava as plantas e animais.
b) descobriu o sentido das palavras.

c) gostava de falar de seus sentimentos.
d) tinha problemas de saúde.

Explique, com suas palavras, a comparação do menino: “palavra é que nem gente” (linha 4).
_______________________________________________________________________
Marque um X nas expressões que aparecem no texto e que se referem a comparações.
que nem gente
são desconhecidas
são festa
são música
são alegria
como motorista
como palhaço
como folia
são sempre tristeza
são mudas
como doença
como pobreza

Atenção! Estrofe é o nome dado ao conjunto de versos. Versos são as linhas que o texto
foi escrito. Rima é o nome dado à combinação de sons que ocorre nos versos.
Nos primeiros versos do texto, aparecem as palavras menino e pequenino, que têm uma
mesma combinação do som final “NINO”. Registre as outras vezes em que acontecem
outras combinações de sons.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Quais outras palavras você conhece que poderiam combinar sons finais com as palavras
abaixo?
Alegria: _______________
Tristeza: _________________
Carinho: ______________
Amor: ___________________
Nas palavras abaixo, pinte da mesma cor aquelas que apresentam combinação de sons
finais semelhantes.
FRANCESA
TRISTEZA
BURGUESA
HIPÓTESE
DESPESA
PRESA
MESADA
NEUSA
TRANSE
FRIEZA
Lyceum Consultoria Educacional Ltda.
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Releia o texto da atividade anterior.
O texto que você leu tem frases ou versos?
_______________________________________________________________________
Marque as alternativas corretas. O texto “O menino que descobriu as palavras” possui:
título

primeira estrofe

segunda estrofe

fonte do livro

As características acima são relativas a um texto classificado como
a) conto.
b) poema.
Qual é a intenção do autor desse texto?
a) Contar uma história.
b) Descrever uma pessoa.

c) Ensinar a fazer algo.
d) Expressar sentimentos.

Vamos procurar mais informações sobre o texto! Preencha o quadro abaixo.
Título do texto
Autor do texto
Livro no qual foi retirado
Lugar da publicação do texto
Editora do texto
Ano de publicação
Onde você encontrou informações sobre quem é o autor, editora etc.?
_______________________________________________________________________
Para qual público esse texto seria mais apropriado?
a) Adolescentes.
c) Crianças.
b) Adultos.
d) Idosos.
Busque no texto o(s) trecho(s) que comprove(m) a resposta da questão anterior.
_______________________________________________________________________
Localize no texto as palavras CONTENTE e GENTE. É possível afirmar que
( ) a letra N tem seu som percebido como nas palavras NAVIO e
CONECTADO.
( ) a letra N funciona modificando o som da letra E, como em ATRAENTE e DENTE.
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Há no texto as palavras PALHAÇO e CARINHO. É correto afirmar que os grupos de LH e NH
( ) têm um único som representando as duas consoantes.
( ) têm sons distintos para o par de consoantes usadas.
Na tabela abaixo, coloque palavras que você conhece, de acordo com os grupos de letras.
AN
EN
IN
ON
LH
NH

Leia o texto com atenção e depois responda à questão a seguir.

Imaginação é ...
... Faculdade de representar objetos pelo pensamento: ter uma
imaginação viva.
... Faculdade de inventar, criar, conceber: artista de muita imaginação.
... Opinião sem fundamento, absurda: isso é pura imaginação.
... Resultado da faculdade de imaginar.
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/imaginacao/>. Acesso em: 08 de nov. de 2020.

Podemos classificar esse gênero textual como
( ) anúncio.
( ) informativo.

(

) verbete de dicionário.

Qual o objetivo principal desse gênero textual?
_______________________________________________________________________
Vamos criar VERBETES?
PLANEJAR
1º. Escutem as orientações do(a) professor(a) sobre esse gênero textual.
2º. Conversem sobre a temática que usarão para a criação dos verbetes.
3º. Selecione uma palavra ou expressão que queira dar seu significado ou
diversos significados.
4º. No seu caderno, registre as informações que devem conter o seu verbete.
5º. Veja qual a melhor forma gráfica de apresentar seu texto à turma e ao(à) professor(a).
ESCREVER
1º. Cada um vai pesquisar sobre as informações necessárias para a composição do
verbete.
2º. Todos vão se concentrar na produção do verbete.
3º. Ao terminar, avalie se sua produção textual é capaz de apresentar o sentido
usual/figurado da palavra/expressão escolhida.
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Os Dinossauros Aventureiros em: A Primeira Aventura
Há muito e muito tempo, no planeta terra, dois dinossauros bem
diferentes se conheceram durante uma aventura inesquecível e
muito especial.
Era no meio da noite quando começou uma tempestade muito forte, com trovões
barulhentos e raios que pareciam rachar o céu, HórusRex um dinossauro muito grande e
corajoso, acabou se perdendo. A tempestade ficava cada vez maior, os ventos estavam
tão fortes que pareciam gritar:
– UUUUUUUUUUUUUUUUU!!!
Era mesmo muito assustador. No céu havia outro dinossauro, o habilidoso PteroDavi
que também estava perdido, o vento forte fez suas asas perderem o controle, e o jogou
para todos os lados, em todas as direções.
Até que entre um raio e outro PteroDavi avistou um grande dinossauro que corria
perigo. O vento forte havia arrancado do chão uma grande árvore que estava indo em sua
direção. Mais do que depressa, PteroDavi encontrou forças, bateu suas asas desceu o
tanto que pode e gritou:
– Abaixe, uma grande árvore está vindo voando em sua direção. ABAIXE!
HórusRex não sabia quem estava falando com ele, mas muito veloz se deitou no chão
e a grande árvore passou por cima dele, sem fazer nenhum arranhão, e lá deitado no chão
HórusRex conseguiu ver o PteroDavi no céu.
– Aqui de cima vejo uma boa caverna, venha, me siga! Gritou PteroDavi.
PteroDavi batia forte suas asas, enquanto HórusRex enfrentava as árvores voadoras.
Quando chegaram até a caverna, uma surpresa: Ela estava cheia de rochas e árvores e
não dava para entrar.
– Como vamos entrar? Disse PteroDavi.
– Deixa comigo! Respondeu HórusRex.
Então HórusRex tirou as grandes pedras e todas as árvores e os dois conseguiram
entrar na caverna, que estava seca, quentinha, bem aconchegante e ficaram protegidos
da grande tempestade. Dentro da caverna, os dois dinossauros se conheceram e se
tornaram grandes amigos.
– Obrigado por me ajudar. Disse o HórusRex.
– Obrigado por me ajudar também. Disse PteroDavi.
Um ajuda o outro e juntos somos mais fortes!
Carolina Rodrigues da Silva Souza.
Disponível em: < http://www.corujagaratuja.com.br/2019/05/os-dinossauros-aventureiros-em-primeira.html >
Acesso em 22 de jul. 2021.
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Você já ouviu falar em dinossauros?
___________________________________________________________
O que você acha que significa a expressão do texto “rachar o céu”?
_______________________________________________________________________
No texto foi usada a expressão “UUUUUUUUUUU!”. O que ela representa?
_______________________________________________________________________
Leia atentamente o texto e explique o sentido das palavras abaixo.
“habilidoso”
“aconchegante”
___________________________________
___________________________________

_________________________________
_________________________________

Algumas expressões são usadas com sentido diferente do sentido real das palavras que
as compõem, mas o sentido pode ser entendido a partir da leitura das frases ou do texto.
No texto, HórusRex e PteroDavi são
a) autores.
b) narradores.
c) personagens.
A partir da leitura do texto, podemos imaginar como são HórusRex e PteroDavi. Escreva
abaixo tudo que ajuda a descrever quem são essas personagens.
HórusRex é...
PteroDavi é...
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Por que PteroDavi estava perdido?
_______________________________________________________________________
O que HórusRex fez para que eles conseguissem chegar à caverna?
_______________________________________________________________________
Pinte no primeiro parágrafo as palavras que tenham as letras C e S.
Converse com os colegas sobre o que observou.
No 4º e no 12º parágrafo, identifique as palavras: assustador, habilidoso, seca. O que há
de diferente entre elas em relação ao som da letra S?
_______________________________________________________________________
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Releia o texto da atividade anterior.
Quando queremos contar sobre algo que vivenciamos, usamos textos
a) argumentativos.
b) instrucionais.
c) narrativos.
Você percebeu todos os elementos narrativos do texto? Vamos conferir e
deixar registrado!
a) Há personagens? Quais? ____________________________________
b) Há uma pessoa que conta a história? Quem? ________________________________
c) Você viu alguma fala do personagem ou do narrador no texto? __________________
____________________________________________________________________
d) O que dá início à história? _______________________________________________
e) Teve alguma situação de conflito entre os personagens? Qual? _________________
____________________________________________________________________
f) E qual o desfecho? ____________________________________________________
O texto foi organizado em parágrafos? Se sim, quantos? _________________________
Se você conhece textos narrativos, então sabe o que é narrar. Diga com suas palavras o
que quer dizer “narrar uma história”. _________________________________________
_______________________________________________________________________
O texto “Os Dinossauros Aventureiros em: A Primeira Aventura” é considerado
a) uma fábula.
b) uma lenda.
c) um conto.
O texto possui várias características e uma delas é a presença de um narrador, ou seja,
alguém que conta a história.
Quais os sinais de pontuação que estão representando as falas dos
personagens no texto?
_______________________________________________________
Converse com o(a) professor(a) e os colegas e diga qual a função da exclamação no
trecho abaixo, retirado do texto.
“UUUUUUUUUUUUUUUU!!!!”
_______________________________________________________________________
A palavra “caverninha” está no grau: (

) aumentativo.

(

) diminutivo.

Grau diminutivo quer dizer que o substantivo dá ideia de: ( ) aumento. ( ) diminuição.
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Vamos escrever outras palavras do texto no grau diminutivo?
TROVÃO __________________ NOITE ______________ AVENTURA _____________
TEMPESTADE ______________ VENTO _____________ ÁRVORE _______________
Indique com N as palavras que estiverem no grau normal, com A, se estiverem no
aumentativo, e com D se aparecerem no diminutivo.
( ) chão
( ) direção
( ) quentinha
( ) amigão
( ) fortão
( ) fortinho
( ) pão
( ) trovão
Leia a tirinha para responder às questões a seguir.

Disponível em: <http://portuguesalemdasaladeaula.blogspot.com/2012/06/poder-das-palavras.html>.
Acesso em: 07 de dez. de 2020.

No terceiro quadrinho, a fala do personagem revela que ele estava
a) aliviado.
b) afetuoso.
c) chateado.
d) apressado.
O humor do texto pode se apresentar de diversas formas. Nessa tirinha, a graça está no
jogo de sentido figurado de uma palavra. Em qual palavra há esse jogo?
a) Amor.
c) Missão.
b) Banco.
d) Perto.
Explique com suas palavras qual foi a interpretação dada pelo personagem da tirinha.
_______________________________________________________________________
As palavras ou expressões ganham um valor conotativo, figurado, quando seus significados
são ampliados ou alterados no contexto em que são empregadas, sugerindo ideias que vão
além dos seus sentidos mais usuais.
Vamos RECONTAR uma história?
PLANEJAR
1º. Fiquem atentos para a história que o(a) professor(a) vai ler.
2º. O(A) professor(a) poderá ler novamente a história ou algumas partes
importantes.
3º. Conversem sobre a pontuação que poderá aparecer na história.
4º. Recontem, oralmente, toda a história.
ESCREVER
1º. Cada um vai pegar o seu caderno e escrever a história. Concentre-se totalmente na escrita.
2º. Quando concluírem, verifiquem se as ideias e fatos narrados têm coerência com o todo
do seu texto e escolham alguns alunos para lerem o texto para toda a turma.
Lembrem-se de que as palavras são escritas separadas e que as letras precisam ser legíveis.
Obedeçam às regras dos parágrafos, o uso correto da pontuação e de letras maiúsculas e
minúsculas.
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REVISAR
Vamos revisar o texto que escrevemos na aula anterior?
Volte aos textos lidos e confira:
a) Quais as palavras que você precisou consultar para saber o
sentido no texto “O menino que descobriu as palavras”?
_____________________________________________________
b) Quais as palavras que você precisou consultar para saber o sentido em “Os
Dinossauros Aventureiros em: A Primeira Aventura”?
____________________________________________________________________
Atenção! Os textos são diferentes, um é um poema e o outro é um conto.
Qual o texto que tem o objetivo de narrar algum fato?
_______________________________________________________________________
Qual o texto que tem o objetivo de mostrar algo sensível e de forma criativa?
_______________________________________________________________________
Veja novamente as atividades já realizadas sobre os textos e anote no quadro o que você
aprendeu sobre as características de cada um.
Os Dinossauros Aventureiros em:
O menino que descobriu as palavras
A Primeira Aventura

Compare as informações sobre os dois textos estudados e veja em que eles são parecidos
ou diferentes.
a) Os dois textos são escritos com versos? ____________________________________
b) Os dois textos são feitos com parágrafos? __________________________________
c) Os dois textos possuem personagens? _____________________________________
d) Os dois textos têm o objetivo de emocionar o leitor? __________________________
Identifique com mais clareza as principais características de cada texto.
a) “O menino que descobriu as palavras”: ___________________________________
____________________________________________________________________
b) “Os Dinossauros Aventureiros em: A Primeira Aventura”: ______________________
____________________________________________________________________
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Muitos textos são escritos de maneiras diferentes, dependendo da intenção de quem
escreveu. Cada texto tem sua estrutura e suas características, como o conto e o poema.

Complete os espaços das palavras da primeira coluna com o som /s/, da segunda com o
som /k/ e da terceira com o som /ch/. Atenção! Use as letras adequadas.
/s/
/k/
/ch/
E___QUINA
CAL___ADA

BOS___E
FI___OU

PAI___ÃO
EN___EU

PA___AGEIRO
___EGUIU

___ATRO
___ALÇADA

DEI___A
FLE___ADO

APRO___IMOU

ES___INA

APAI___ONADA

Quais letras você utilizou para representar os sons abaixo?
/s/: __________________________________________________________________
/k/: __________________________________________________________________
/ch/: __________________________________________________________________
Pinte as palavras em que a letra destacada representa o som /s/.
LUISINHO APAIXONADA
CASAR
ENDEREÇO
BRINCANDO
FLECHADO
JUSTA
SALA
IMAGINAÇÃO ENGRAÇADO

SENTIR
CONQUISTOU

Leia as palavras, observe o som das letras destacadas e responda ao que se pede.
CASAR
QUEM CORAÇÃO
QUER
CARREGA ESQUINA
a) O som representado pelas letras destacadas é ____________.
b) Para representar esse som antes das vogais “a” e “o” escreve-se a letra ________.
c) Para representar esse som antes de “e” e “i” escrevem-se duas letras, que são
_________.
Escreva o diminutivo das palavras abaixo.
CALÇADA ________________________
SUSTO
________________________
CABEÇA ________________________
ESPADA ________________________

MOTORISTA
BANHEIRO
VENTO
RAIMUNDO

________________________
________________________
________________________
________________________

O(A) professor(a) vai ler um texto bem interessante. Fique atento!
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A incapacidade de ser verdadeiro
Paulo tinha a fama de mentiroso. Um dia chegou em casa
dizendo que vira no campo dois dragões da independência,
cuspindo fogo e lendo fotonovelas.
A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no
pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou
e tinha gosto de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido
de jogar futebol durante quinze dias.
Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela
chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo
céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a
cabeça:
― Não há nada a fazer, dona Colô. Esse menino é mesmo um caso de poesia.
Carlos Drummond de Andrade. Deixa que eu conto. São Paulo: Ática, 2002.

Qual mensagem o título do texto expressa?
_____________________________________________________________
Peça ajuda ao seu(sua) professor(a) e descubra o que são “os dragões da
independência” dos quais o texto fala. Anote a explicação abaixo.
_______________________________________________________________________
Você é curioso? Então, procure no dicionário o significado das palavras abaixo.
Fotonovela: _____________________________________________________________
Chácara: ________________________________________________________________
Abanar: ________________________________________________________________
Releia a parte do texto que está na caixa abaixo e mostre que você sabe o significado das
palavras que estão faltando. Troque os significados, tendo o cuidado de não mudar o
sentido do texto.
A mãe _______________________ de castigo, mas na semana seguinte ele veio
contando que ___________________ no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio
de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha ________________________ de queijo.
O texto começa dizendo que Paulo tinha a fama de mentiroso. Você sabe dizer por que
ele pegou essa fama?
_______________________________________________________________________
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O médico classificou o menino como um caso de poesia porque
a) as histórias do menino eram reais.
c) o jovem tinha uma imaginação criativa.
b) o garoto sabia mesmo fazer poesias.
d) na consulta, o garoto recitou uma poesia.
No texto, quem diz “— Não há nada a fazer, dona Colô.”?
_______________________________________________________________________
Você sabe dizer quem participa do texto, ou seja, quem são os personagens?
_______________________________________________________________________
Quais os espaços (locais) em que a história acontece?
_______________________________________________________________________

Observe essa frase do texto:
“Paulo tinha a fama de ser mentiroso.”
Quem utiliza esse ponto de vista sobre o garoto?
a) Sua mãe.
c) O narrador.
b) Dr. Epaminondas.
d) Siá Elpídia.
Nas frases abaixo, sublinhe os elementos usados para dar características, como na
situação da questão anterior.
a) Os dragões da independência são emblemáticos para nossa história.
b) O pátio da escola está sujo demais para um dia especial como hoje.
c) A chácara da Siá Elpídia é maravilhosa para um fim de semana.
d) O doutor Epaminondas está cansado da luta diária da sua profissão.
Identifica-se uma opinião no seguinte trecho:
a) “A mãe botou-o de castigo.” (l. 4).
b) “(...) tinha gosto de queijo.” (l. 5-6).
c) “(...) ficou sem sobremesa (...)” (l. 6).
d) “(...) foi proibido de jogar futebol (...)” (l. 6-7).
Qual a opinião final do Dr. Epaminondas sobre a situação do garoto?
_______________________________________________________________________
Crie 3 frases sobre esse garoto, nas quais você deve atribuir alguma característica a ele.
FRASE 1. ________________________________________________________________
FRASE 2. ________________________________________________________________
FRASE 3. ________________________________________________________________
Adjetivo é toda palavra que caracteriza alguém ou alguma coisa, indicando-lhe
qualidade, defeito, estado, condição etc.
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Releia o texto da atividade anterior.
O que é mais correto dizer sobre o texto “A incapacidade de ser
verdadeiro”? Marque.
a) O texto narra a história de um médico que descobriu como se fazia
poesia.
b) O texto conta a história de um garoto que vivia sonhando com coisas
extraordinárias.
O texto “A incapacidade de ser verdadeiro” está
a) ensinando a fazer algo.
c) descrevendo um espaço.
b) contando sobre alguma coisa.
d) convencendo sobre uma ideia.
Veja se o texto que você leu tem as características próprias do texto narrativo. Responda
ao que se pede.
a) O texto tem personagens? Quem é o principal e quais são os secundários?
____________________________________________________________________
b) O texto é organizado em parágrafos ou estrofes e versos? Quantos?
____________________________________________________________________
c) O texto tem um final? Qual?
____________________________________________________________________
d) Há falas de personagens no texto? Quem fala? ______________________________
Leia a fonte do texto e ligue corretamente as informações abaixo.
Carlos Drummond de Andrade
 Ano de publicação
Deixa que eu conto
 Autor do livro
São Paulo
 Editora
Ática
 Local onde o livro foi publicado
2002
 Livro no qual o texto foi retirado
O menino ficou sem praticar futebol por quinze dias porque
a) afirmou ter visto, no pátio da escola, pedaços de lua.
b) comeu um pedaço da Lua e disse ter gosto de queijo.
c) disse ter visto dragões da independência cuspindo fogo.
d) recusou-se a ler a poesia para o doutor Epaminondas.
O texto fala principalmente sobre
a) a chácara da senhora Siá Elpídia.
b) os dragões da independência.
c) o trabalho do doutor Epaminondas.
d) um menino que criava histórias.
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No trecho “ele provou e tinha gosto de queijo” (l. 5-6), o termo destacado se refere a
a) dragões da independência.
c) pátio.
b) Epaminondas.
d) Paulo.
Em qual trecho do texto encontramos uma ideia de tempo?
a) “Quando o menino voltou falando”
c) “A mãe botou-o de castigo”
b) “todo cheio de buraquinhos”
d) “vira no campo dois dragões”
O título do texto é “A incapacidade de ser verdadeiro”. Escreva o título
do texto utilizando uma palavra contrária à palavra destacada.
_______________________________________________________________________
O antônimo de incapacidade é capacidade. Qual é o antônimo de verdadeiro?
_______________________________________________________________________
Rescreva as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por seus antônimos.
Faça os ajustes necessários para a coerência das novas frases que se formarão.
a) Augusto é um garoto muito interessado pelos seus estudos.
____________________________________________________________________
b) Débora está contente com seu desempenho nas aulas.
____________________________________________________________________
c) Paulo torce a favor do Flamengo.
____________________________________________________________________
d) Iasmim recortou as bandeirinhas, deixando as pontas em tamanhos iguais.
____________________________________________________________________
Marque no caça-palavras os antônimos das palavras abaixo.
seguinte
cheio
proibido
após

A
W
J
A

U
Q
H
N

T
R
V
T

O
Y
A
E

R
A
Z
R

I
N
I
I

Z
T
O
O

A
E
B
R

D
S
N
M

O
U
P
L

Os antônimos são expressões ou palavras que têm o significado oposto quando
comparadas à outra. Nesse caso, se forem substituídos, causam alteração no sentido
inicial, expressando uma ideia contrária à anterior.
Releia o texto “A incapacidade de ser verdadeiro”. Reescreva os dois
últimos parágrafos do texto, dando um novo desfecho à história, sem
esquecer que você não pode desprezar os parágrafos anteriores.
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Logo na esquina
desceu o primeiro.
Seguiu o motorista
mais quatro passageiros.

O ônibus
O quarto desceu
em frente à estátua.
Caiu-lhe sobre a cabeça
uma espada de prata.

Desceu o segundo
no ponto seguinte.
Levou um susto:
a rua estava diferente.

Desceu o último
tranquilo na calçada,
queria sentir o vento,
passear e mais nada.

Desceu o terceiro
na casa de Raimundo
que carrega no nome
tanta raiva do mundo.

Ficou só o motorista
nenhum passageiro.
Agora sim – ufa! –
podia ir ao banheiro.
Fernando Paixão. Poesia a gente inventa. São Paulo: Ática, 1996.

No texto, aparece a palavra “passageiro”. Qual das opções abaixo
representa o sentido dessa palavra no texto? Justifique sua resposta.
( ) Algo que se passa de forma rápida, ligeira.
( ) Aquele que se utiliza da passagem para circular nos ônibus.
_______________________________________________________________________
Com suas palavras, defina o que é um “motorista”.
_______________________________________________________________________
O que significa a terminação “-ista” em palavras como motorista e jornalista?
_______________________________________________________________________
Cite outras palavras que terminam em “-ista” e que tenham o sentido de uma ação
realizada pelas pessoas. ____________________________________________________
Qual é o assunto do texto?
_______________________________________________________________________
Busque as informações no texto. Não deixe de comprovar suas respostas.
a) Onde desceu o primeiro passageiro? ______________________________________
b) O que aconteceu com o segundo passageiro? _______________________________
c) Onde desceu o terceiro passageiro? _______________________________________
Lyceum Consultoria Educacional Ltda.

Página 29

d) Onde desceram o quarto e o quinto passageiros? ____________________________
e) Quando o último passageiro desceu, o que fez o motorista?
____________________________________________________________________
f) O que o texto diz sobre a palavra Raimundo?
____________________________________________________________________
g) Qual foi o passageiro que sofreu um acidente? O que lhe aconteceu?
____________________________________________________________________

Complete as palavras abaixo utilizando a letra C.
DES___EU
TER___EIRO
___ARREGA
___ABEÇA
___ALÇADA
FI___OU

___AIU-LHE
___AMELO

Você observou o som representado pela letra C nessas palavras? É o mesmo som em
todas elas? ______________________________________________________________
Separe as palavras da questão anterior, organizando-as de acordo com o som
representado pela letra C.
Fonemas /s/ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Fonemas /k/ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Leia as palavras e indique qual é o fonema que as letras destacadas representam.
CASARÃO ______
CERTEZA ______ CEDER ______
DESCER ______
FÁCIL ______
CARNE ______
CACAU ______
CENTRO ______
O fonema /s/ pode ser representado por diversas letras. Procure essas letras nas palavras
abaixo e destaque-as.
SABOR
ATRIZ
PENSATIVO EXPLICAÇÃO
CIDADÃO
ANSIEDADE
TEXTO
CALÇA
PACÍFICO
PACIENTE
PAZ
AÇÚCAR
AÇUDE
CELEIRO
FELIZ
TROUXE
Nas palavras que compõem o quadro acima, quais letras foram utilizadas para
representar o fonema /s/?
_______________________________________________________________________
Leia as palavras abaixo em voz alta, de forma articulada e correta.
CAMUNDONGO
QUEIJO
COMANDO
QUESTÃO
COISA
QUANTA
QUILO
CUSTO
QUERIDA
CASAL
QUEDA
TOQUE
Nas palavras acima, quais letras representam o som /k/? _________ e __________.
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Releiam o texto da atividade anterior. Peçam ao(à) professor(a) para
utilizar uma técnica de leitura diferente da que usaram no treino de
ontem. Caprichem no ritmo e entonação!
Vamos ver o que você sabe sobre a estrutura do texto “O ônibus”.
a) O texto lido está organizado em ______________ e _____________.
b) O que é um verso? ________________________________________
c) E uma estrofe? ___________________________________________
d) Quantos versos tem o texto? ________________________________
e) E quantas estrofes? ____________________________________________________
O texto “O ônibus” é considerado
a) uma carta.
b) um poema.

c) uma descrição.

O texto poético pode tratar de diversos assuntos de forma criativa. Marque um X nos
trechos do texto que, em sua opinião, referem-se à “criatividade”, uma das
características do texto poético.
( ) queria sentir o vento, / passear e mais nada.
( ) Desceu o segundo / no ponto seguinte.
( ) que carrega no nome / tanta raiva do mundo.
Relembrando! Rimas são palavras que possuem os sons finais parecidos. Você
encontrou alguma rima no texto que leu? Escreva-as aqui.
_______________________________________________________________________
Esse texto tem um tom humorístico que pode ser identificado nos seguintes pares de
versos:
a) Logo na esquina/desceu o primeiro.
b) Levou um susto/a rua estava diferente.
c) Queria sentir o vento/passear e mais nada.
d) Agora sim – ufa! – /podia ir ao banheiro.
Você já leu e releu o texto, agora preencha o quadro abaixo com as
informações solicitadas.
Título do
Livro no qual
Lugar da
Autor
Editora
texto
foi retirado
publicação
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A exclamação utilizada em “Agora sim – ufa!” reforça a ideia de
a) alívio.
c) pressa.
b) perfeição.
d) responsabilidade.
Leia o texto abaixo.

Canção do motorista
Ei! Motorista!
Ei! Motorista...
Rico, pobre preto ou branco,
Você de carro bonito, domingo de
Cuidado na direção, conserve a sua direita,
estrada aberta,
Escute sua canção.
Você que leva o progresso na longa
estrada deserta,
Você que leva nas mãos volante de caminhão,
Há sempre alguém lhe esperando, um
Cuidado com esta estrada, cuidado com seu irmão filho, a mãe, a mulher,
Quem dirige no correto, chega logo certo,
Faça tudo pra chegar, não corra, vá
Chega pra quem espera, querendo lhe ver de perto, devagar,
Ei! Motorista...
Você que é chofer de praça,
Ei! Motorista...,
Sinal vermelho na esquina, passageiro apressado,
Escute sua canção, escute sua canção,
o barulho a buzina,
escute sua canção...
Corre rua sol e lua, guarda, o velho, a menina...
Paciência meu amigo, sua vida é sua sina,
Nilton César. Canção do Motorista. Disponível em:<https://www.letras.com.br/nilton-cesar/cancao-do-motorista>.
Acesso em: 07 de dez. de 2020.

Essa canção tenta, em relação ao motorista,
a) alertar para cuidados no ato de dirigir. c) divulgar algumas normas de trânsito.
b) ensinar a respeitar o sinal vermelho.
d) identificar problemas nas ruas.
Para atingir seu público-alvo, a canção faz uso de
a) atitudes desnecessárias na prática urbana.
b) linguagem clara e objetiva da mensagem sugerida.
c) melodia musical que ajuda a acalmar no trânsito.
d) termos muito particulares da profissão de motorista.
As reticências em: “Ei! Motorista...” servem para indicar uma
a) continuidade.
c) fragmentação.
b) explicação.
d) interrupção.
Vamos escrever uma NOTÍCIA!

PLANEJAR
1º. Escolha uma situação de trânsito que você já tenha presenciado ou
mesmo acompanhado pelos meios de comunicação e noticie esse fato.
2º. Lembre-se que a NOTÍCIA sempre consegue responder a esses seis itens
sobre o acontecimento: O que houve? Com quem aconteceu? Onde
aconteceu? Quando aconteceu? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu?
3º. Pense no público-alvo de seu texto e faça uso de vocabulário adequado a ele e à situação.
4º. Siga as orientações dadas pelo(a) professor(a), capriche na letra e respeite as regras
corretas de paragrafação, ortografia, pontuação e uso de letras maiúsculas e minúsculas.
Boa redação!
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REVISAR
Vamos revisar o texto que escrevemos ontem?
Que palavras do texto “O ônibus” você achou o significado mais
complicado?
________________________________________________________
Que palavras do texto “A incapacidade de ser verdadeiro” você achou o significado mais
complicado?
_______________________________________________________________________
Utilize o código (T1) para informações referentes ao texto “A incapacidade de ser
verdadeiro” e (T2) para informações referentes ao texto “O ônibus”.
( ) Apresenta um texto no estilo poético, tratando de contexto urbano.
( ) Inclui em sua história a presença de um personagem da medicina.
( ) Tem a presença de humor na parte final do texto.
( ) Narra um acontecimento, envolvendo personagens em espaços diferentes.
( ) Tem um assunto relacionado ao comportamento de pessoas na rua.
( ) Trata de um tipo especial de garoto que tinha uma mente criativa.
Observe os textos e a maneira como eles foram organizados e preencha o quadro com
dados sobre a estrutura de cada um.
A incapacidade de ser
O ônibus
verdadeiro
Qual a finalidade?
É classificado em qual gênero?
O texto está organizado de que
forma (parágrafos, versos)?
De que assunto trata?
Comparando os textos “O ônibus” e “Canção do Motorista”, é possível afirmar que
a) ambos apresentam traços de humor e ironia.
b) alertam para o cuidado ao dirigir nas ruas.
c) fazem uso da expressividade poética na sua construção.
d) narram situações de acidentes de trânsito.
Qual dos textos comparados na questão anterior poderá ser transformado para a
tipologia narrativa? Justifique sua resposta.
_______________________________________________________________________
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Complete os espaços com C ou QU.
____OLO____E

____IETO

PE____ENA

MANDIO____A

PI____E

____OMO

A____RESCENTE

____OLHER

CHO____E

HIGIÊNI____O

Que critério você utiliza para escolher entre C ou QU?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Quando precisamos representar o som /k/ utilizamos C ou QU. Para saber qual letra
usar, devemos verificar a vogal que virá em seguida. Se for A, O ou U, então usaremos C;
se for E ou I, usaremos QU.
Escreva S ou SS.
NECE___ÁRIO
___ERTÃO

DE___MANCHADO
ACRE___CENTE

AMA___E
E___PREMA

MA___A
E___PREMIDO

PA___TA
E___A

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda ao que se pede.

Disponível em: <https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/image/63336451601>. Acesso em: 07 de dez. de 2020.

Escreva palavras da tirinha em que apareça o som de /z/.
______________________
_____________________
Escreva o som produzido pela letra C nas palavras abaixo.
MANDIOCA ____________
PORÇÃO ______________
COLOQUE
____________
DESMANCHE ___________
ACRESCENTE ____________
CHÁ __________________
O(A) professor(a) vai ler um texto bem interessante. Fique atento!
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REVISÃO 1
Leia o texto e responda às questões de 1 a 3.
O FILHO DO REI
Num longínquo reino, havia um casal, pais de um único filho. O pai tinha verdadeira
adoração por aquele filho e fazia-lhe todas as vontades.
Crescendo o menino, seu pai chamou-o e disse:
— Meu filho, quero dar-lhe um presente. Vamos à estrebaria escolher um belo cavalo,
o mais bonito que existir por lá.
No local, existiam os mais bonitos cavalos do reino, mas o garoto escolheu o menor de
todos. [...]
Ao completar dezoito anos, o pai entregou-lhe o cavalo, dizendo:
— Aqui está, meu filho. Agora você pode montar o seu cavalo e ir para onde quiser.
João ficou felicíssimo e saiu galopando em toda disparada pelas ruas da cidade.
Bárbara Menezes. O pássaro de plumas. Recife: Bagaço, 1997. (Adaptado).

No texto, o travessão está marcando a fala
a) do autor.
b) do leitor.
c) do narrador.
d) dos personagens.

Esse texto tem o objetivo de
a) contar uma história.
b) convidar para uma festa.
c) descrever uma paisagem.
d) provocar risos no leitor.

A palavra “longínquo” (linha 1) tem o mesmo significado de
a) distante.
c) presente.
b) junto.
d) próximo.
Texto para as questões 4 e 5.
Ah, doutor! A minha
filha Magali tem um
apetite insaciável!

Pede pra
ela soltar o
meu lanche!
O que
faço?

Disponível em: <http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira113.htm>. Acesso em: 24 de nov. de 2019.

Na frase “O que faço?” (quadrinho 1),
a pontuação destacada indica uma
a) admiração.
b) afirmação.
c) ordem.
d) pergunta.
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No primeiro quadrinho do texto, percebe-se
que a mãe de Magali demonstra
a) alegria.
b) espanto.
c) indiferença.
d) preocupação.
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Leia o texto abaixo e responda às questões 6 e 7.

O VAQUEIRO MISTERIOSO
Corre lá na Bahia a história de um Vaqueiro Misterioso, que aparece e desaparece nas
fazendas ajudando as pessoas.
A nossa história aconteceu na roça de cacau do coronel Faria. Dizem que o coronel
tinha uma montaria de estimação. O nome dele era Corisco. Um dia, sem mais nem menos,
o Corisco fugiu, deu sumiço.
O coronel virou a fazenda pelo avesso com os seus vaqueiros e capangas, homens da
sua maior confiança, mas nenhum deles achou nem o rastro do cavalo Corisco.
O coronel ficou triste, ficou aborrecido, ficou zangadíssimo, ficou triste de novo. Ele
gritou, berrou:
— Quero o meu cavalo Corisco, aqui, até o sol se pôr. Tenho dito!
Mas o cavalo Corisco perdido estava e perdido ficou. Não voltou.
Foi então que a porteira se abriu e apareceu o Vaqueiro Misterioso, vindo não se sabe
de onde, e ofereceu os seus préstimos ao coronel, dizendo:
— Se o senhor por bem quiser, coronel, acharei o cavalo Corisco.
Rindo, o coronel perguntou:
— E o que o senhor quer em troca?
— Não quero nada, que de nada careço.
Os outros vaqueiros sorriram de cabeça baixa e o coronel consentiu na busca com uma
risadinha. Mas, antes de o sol se pôr, o Vaqueiro Misterioso voltou com o cavalo Corisco pelo
cabresto e o amarrou numa cerca.
O coronel tirou o chapéu de abas largas. Mandou o Vaqueiro Misterioso entrar na
varanda e perguntou se ele não queria ser seu vaqueiro. Mas, o Vaqueiro Misterioso
balançava a cabeça e sorria.
— Tenho que andar pelo mundo, é minha sina.
No dia seguinte, o Vaqueiro Misterioso se despediu, com as mãos vazias, e sumiu lá na
curva do caminho.
ROBATTO, Sonia. Uma história para cada dia. São Paulo: Ed. Globo: 1992. Adaptado.

A chegada do vaqueiro Misterioso despertou em todos um sentimento de
a) ciúmes.
b) credibilidade.
c) curiosidade.
d) desconfiança.
A porteira da fazenda se abriu porque
a) o cavalo Corisco veio caminhando.
b) o coronel esperava a volta do cavalo.
c) o vaqueiro Misterioso passou por ela.
d) os vaqueiros esqueceram aberta.
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Leia o texto e responda às questões 8 e 9.

A POESIA É UMA PULGA
A poesia é uma pulga,
coça, coça, me chateia,
entrou por dentro da meia,
saiu por fora da orelha,
faz zumbido de abelha,
mexe, mexe, não se cansa,
nas palavras se balança,
fala, fala, não se cala,
a poesia é uma pulga,
de pular não tem receio,
adora pular na escola...
Só na hora do recreio!
Sylvia Orthof. A poesia é uma pulga. São Paulo: Atual, 1992. p.3.

Observe: “por dentro” (linha 3) e “por fora” (linha 4) são expressões
a) contrárias.
b) erradas.
c) iguais.
d) parecidas.
O texto compara a poesia a uma
a) abelha.
b) meia.
c) orelha.
d) pulga.
Texto para as questões 10, 11 e 12.

Olha o gambá aqui!
Bem menos peludos, os gambás são parentes dos cangurus e têm uma bolsa na barriga,
onde ficam guardados os filhotes logo depois de nascerem.
Os bebês nascem com cerca de 2 gramas e com o tamanho de uma abelha. Na bolsa
da mãe, eles mamam e se desenvolvem até poderem se alimentar sozinhos.
Os gambás adoram comer. Às vezes, comem tanto que acabam ficando com uma cara
de sono bem engraçada, como se estivessem embriagados. É por isso que às vezes se diz
que uma pessoa está bêbada como um gambá.
Revista Recreio, nº 27.
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A palavra “eles” (linha 4) refere-se à palavra
a) bêbados.
b) bebês.
c) cangurus.
d) peludos.
O assunto principal do texto é
a) a vida dos cangurus.
b) a vida dos gambás.
c) os filhotes de cangurus.
d) os parentes dos gambás.
O texto informa que os gambás
a) são bem mais peludos que os cangurus.
b) são bem menos peludos que os cangurus.
c) têm os pelos iguais aos dos cangurus.
d) têm os pelos maiores que os cangurus.
Texto para as questões 13 e 14.

QUAL A ORIGEM DO NOSSO CALENDÁRIO?
O calendário solar, hoje usado, foi introduzido no Ocidente pelo imperador romano Júlio
César, em 46 a.C. César copiou um modelo usado pelos faraós egípcios. O primeiro calendário
romano foi estabelecido no século VII antes de Cristo. O ano tinha 304 dias e era dividido em
dez meses. Com o passar do tempo, a contagem foi ficando defasada porque o ano solar, na
verdade, tem 365,25 dias. Na época do imperador Numa Pompílio, ainda no século VII a.C., a
contagem estava 51 dias atrasada com relação ao início das estações. Pompílio criou, então,
mais dois meses – janeiro e fevereiro – e o ano passou a ter 354 dias. Ainda assim, voltou a
ocorrer defasagem. Júlio César (100 a 44 a.C.) introduziu o calendário de 365 dias sem alterar
os nomes dos meses. De março a dezembro, os meses receberam seus nomes durante o século
VII. Julho e agosto foram rebatizados posteriormente. Os nomes de janeiro e fevereiro foram
dados por seu criador, Numa Pompílio.
Revista Superinteressante, mar. 1995.

Os meses de janeiro e fevereiro foram criados porque
a) Cesar copiou o calendário romano ainda antes de Cristo.
b) havia um atraso em relação às estações do ano.
c) Pompílio percebeu que o ano deveria ter menos meses.
d) precisavam fazer parte do calendário ocidental de Júlio Cesar.
No trecho “século VII antes de Cristo (linha 3), o termo destacado indica ideia de
a) causa.
b) explicação.
c) modo.
d) tempo.
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Texto para as questões 15 e 16.
Iogurte surpresa
Você vai precisar de:
1 litro de leite
½ lata de leite condensado
1 pacote de gelatina
Suco de ¼ de limão
Modo de preparo
1. Peça a ajuda de um adulto para ferver o leite.
2. Coloque tudo no liquidificador e bata até ficar cremoso.
3. Deixe gelar por uma hora e, então, sirva.
Revista recreio, n° 246, ano 5, Nov, 2004

Quais as medidas usadas nos produtos para o preparo do iogurte?
a) Colher de sopa, jarra.
b) Liquidificador, panela.
c) Litro, lata e pacote.
d) Xícara, colher, copo.
Esse texto foi escrito para
a) adultos.
b) chefes de cozinha.
c) crianças.
d) idosos.
Leia o texto e responda à questão 17.

Disponível em: <https://www.oxarope.com/noticias/27005/campanha-de-vacinacao-contra-o-sarampo-comeca-nasegunda-feira-7-10-04-10-2019/>. Acesso em: 07 de dez. de 2020.

O assunto principal desse texto é
a) a prevenção contra uma doença.
b) as vítimas de uma grave doença.
c) o tratamento de uma doença.
d) os sintomas de uma doença.
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Leia a tirinha e responda às questões 18 e 19.

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_
aula&aula=18937&secao=espaco&request_locale=es>. Acesso em: 07 de dez. de 2020.

No primeiro quadrinho, percebe-se que
a) a mãe do Cascão gostava de guardar
objetos.
b) a primeira roupinha do menino era
bonita.
c) aquele era o brinquedo preferido do
Cascão.
d) o pai descobriu o que mãe estava
fazendo.

A história é engraçada porque
a) a mãe do Cascão brincou com o
chocalho.
b) a roupinha de bebê já não cabe no
Cascão.
c) o Cascão nunca usou sabonete em
sua vida.
d) o Cascão nunca gostou do chocalho.

Leia o texto e responda às questões 20 e 21.

A coelhinha das orelhas grandes
Aquela coelhinha era tão branca como as outras. Mas algo a tornava diferente das demais;
o seu entusiasmo pelas próprias orelhas. Acreditava que eram as maiores e mais bonitas de toda
a região.
— Ah, como me sinto bem com essas belíssimas orelhas! São tão grandes e tão belas!
As outras coelhas diziam que eram orelhas muito bonitas; mas nada mais.
A vida não depende de nossas orelhas, mas sim de nossas patas. Quanto mais ágeis e
robustas forem, melhor para nós, costumavam dizer-lhes suas companheiras.
Mas a coelhinha não se convencia. Cada vez mais vaidosa.
Um belo dia, a Natureza pôs as coisas no seu devido lugar. O lobo, faminto, saiu para caçar.
Ele sentia uma atração especial por coelhos. Assim que os coelhos viram a sombra do lobo
desataram a correr. Mas a coelhinha, que estava ensaiando penteado após penteado, quase não
se deu conta da presença do lobo.
Felizmente, apercebeu-se no último instante e fugiu a toda velocidade em direção à água
do rio mais próximo. Desesperada, atirou-se para dentro dele e, milagre dos milagres, suas
orelhas grandes e largas serviram-lhe para manter-se flutuando. Com elas, a coelhinha remou até
estar fora do alcance do lobo.
Disponível em: <https://metaforas.com.br/infantis/2001-04-08/a-coelhinha-das-orelhas-grandes.htm>.
Acesso em: 07 de dez. de 2020. (Adaptado).
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No trecho “— Ah, como me sinto bem com essas belíssimas orelhas!” (linha 4), o ponto
de exclamação reforça a ideia de
a) angústia.
b) desejo.
c) raiva.
d) satisfação.
No final da história, a coelhinha
a) descobriu ter as orelhas grandes e belas.
b) foi capturada pelo lobo faminto e feroz.
c) penteava-se e admirava-se à beira do rio.
d) usou as orelhas para salvar-se do lobo.
Leia o texto abaixo e responda à questão 22.

ZIRALDO
Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. É o
mais velho de uma família de sete irmãos. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua
mãe, Zizinha, com o de seu pai, Geraldo. Assim surgiu o Zi-raldo, um nome único.
Quando criança, desenhava em todos os lugares - na calçada, nas paredes, na sala de
aula... Outra de suas paixões desde a infância é a leitura. Lia tudo que lhe caía nas mãos:
Monteiro Lobato e todas as revistas em quadrinhos da época.
[...]
Foi no ano de 1969 que publicou seu primeiro livro infantil, FLICTS, que relata a história
de uma cor que não encontrava seu lugar no mundo. (...)
Em 1980, Ziraldo recebeu sua maior consagração como autor infantil, na Bienal do Livro
de São Paulo, com o lançamento de O Menino Maluquinho.
Sua arte faz parte do nosso cotidiano e facilmente pode ser identificada em logotipos
famosos; ilustrações de livros e revistas. (...) Ziraldo está sempre envolvido em novos
projetos.
Disponível em: <http://www.educacional.com.br/ziraldo/biografia>. Acesso em: 13 de nov. de 2015.

A expressão “caía nas mãos” (l. 5), destacada no texto, tem o mesmo sentido de
a) aparecia pela frente.
b) buscava a leitura.
c) deixava deslizar.
d) escorregava oportunidades.
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Mamulengos

Material necessário:
1 rolo de papel higiênico
1 peneira
1 lata vazia de leite em pó
1 pequena porção de araruta, amido de mandioca ou farinha de trigo
1 pequena quantidade de vinagre
1 pedra ou um pilão
Como preparar:
• Coloque um rolo de papel higiênico de baixa qualidade dentro d'água e pique-o com
as mãos, até que vire uma papa.
• Derrame essa papa numa peneira. Esprema-a com as mãos até retirar toda água.
• O papel formará bolinhas após ser espremido. Desmanche-o até virar uma pasta.
Reserve.
• À parte, prepare um grude utilizando uma lata vazia de leite em pó como medida para
a água e duas colheres (sopa) bem cheias de araruta, amido de mandioca ou farinha
de trigo.
• A essa mistura acrescente uma colher (chá) de vinagre e leve ao fogo. Deixe ferver até
ficar transparente.
• Junte o papel desmanchado ao grude e amasse com uma pedra ou soque-o dentro de
um pilão. A massa deve ser usada imediatamente após o preparo.
Ricardo Falzetta. Show de didática no sertão do Seridó. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XI, N.98, nov. 1996, p.1011. Editora Abril/Ricardo Falzetta.

Quando você ouve a palavra “mamulengos”, do que você se lembra?
___________________________________________________________
E quando você ouve a palavra “araruta”, do que você lembra?
_______________________________________________________________________
Consulte um dicionário e veja se o que você imaginou coincide com o sentido real das
palavras. Escreva no quadro abaixo o significado real das duas palavras.
Mamulengo: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Araruta: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Em quantas partes está dividido o texto? Quais são elas?
_______________________________________________________________________
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As palavras “coloque”, “derrame” e “junte” trazem a ideia de
a) pergunta.
b) dúvida.
c) ordem.
Você saberia explicar a diferença entre “papa” e “pasta” usada no texto? Explique.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Você acha que as palavras usadas no texto serão entendidas pela maioria das pessoas ou
algumas palavras são específicas de uma região?
_______________________________________________________________________
O texto ensina a fazer o quê?
_______________________________________________________________________
O texto pede que tipo de material?
_______________________________________________________________________
Você sabe dizer quais são os materiais do texto que serão transformados?
_______________________________________________________________________
Você acha que uma pessoa que nunca fez um mamulengo saberá fazê-lo depois de ler o
texto? Justifique. _________________________________________________________

Converse com os colegas sobre as informações que você tem sobre o uso da letra H nas
palavras.
Leia as palavras do quadro abaixo com todos os colegas da sala. Capriche na fluência!
Depois da leitura, conversem sobre o uso da letra H.
há
Himalaia
Hortência
hiato
humor
homem
Humberto
herança
hospital
hora
Haroldo
homenagem
Em algumas palavras, o H pode alterar o som das sílabas. Reescreva as palavras
substituindo as estrelinhas pela letra H. Veja só!
_______________________
bola _______________________
c á
bico _______________________
sono _______________________
c ora _______________________
galo _______________________
vela ______________________
fila _______________________
A letra “H” inicial não é ouvida. Se for retirada das palavras, o som não muda.
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Releia o texto da atividade anterior.
O texto “Mamulengos” é uma receita culinária? Qual a semelhança
entre esse texto e uma receita culinária?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Você acha que a pessoa que ler o texto “Mamulengos” entenderá tudo o
que deve fazer?
_______________________________________________________________________
O texto se apresenta numa ordem de três blocos. Responda às perguntas.
a) No 1º bloco temos o _______________. Qual o título? _______________________
b) Qual é o 2º bloco? _____________________________________________________
c) Qual é o 3º bloco? _____________________________________________________
d) Dá para saber de onde o texto foi retirado? Diga como.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Mostre que você entendeu o texto “Mamulengos” respondendo ao que se pede.
a) O texto _________________ como se prepara o material para ________________
um mamulengo, por isso é um texto ____________________________.
b) O texto apresenta elementos do tipo ______________________ e é classificado
quanto ao gênero como __________________________.
c) As partes principais do texto são o título, o material necessário e o modo de preparo.
Você concorda? Agora diga, com suas palavras, qual a relação que existe entre essas
três partes do texto. ___________________________________________________
____________________________________________________________________
A estrutura do texto traz elementos que servem para separar cada
uma das ações de preparo. Esses elementos são chamados de
( ) medidas.
( ) ingredientes.
( ) marcadores.
Enumere a 2ª coluna de acordo com a substituição, no texto, do termo destacado.
(1) Esprema-a (l. 11)
(
) Papel.
(2) Desmanche-o (l. 12)
(
) Pasta.
(3) Soque-o (l. 19)
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Selecione no quadro o termo que estabelece relação com a ideia expressa nos itens
abaixo, dando sentido às orações do texto.
E (l. 9) – APÓS (l. 12) – BEM (l. 15) – OU (l. 15)
a) modo: __________________
b) alternância: _____________

c) tempo: _________________
d) adição: _________________

Leia o texto e responda às questões abaixo.

Menino de 12 anos morre em casa após supostamente cair de rede em
brincadeira com outras crianças em MT
Garoto sofreu o acidente à tarde e não contou para a mãe; família deu remédio
depois que ele se queixou de dor de cabeça. Menino passou mal, SAMU foi chamado,
mas vítima não resistiu e morreu às 20h.
Um menino de 12 anos morreu na noite desse domingo (22) após supostamente
cair de uma rede em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a
criança teria sofrido a queda no período da tarde e morreu por volta de 20h. O menino
estaria na rede com outras duas crianças e teria batido a cabeça.
O caso foi registrado no bairro João Antônio Fagundes. Inicialmente o acidente
ocorreu em uma casa perto da residência da família do garoto.
[...]
Disponível em: <https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/09/23/menino-de-12-anos-morre-emcasa-apos-supostamente-cair-de-rede-em-brincadeira-com-outras-criancas-em-mt.ghtml>. Acesso em: 07 de
dez. de 2020.

Segundo o texto, a causa da morte do garoto foi
a) um acidente sofrido fora de casa.
b) uma irresponsabilidade da família do garoto.
c) uma queda da rede em que brincava.
d) um medicamento tomado sem receita médica.
A finalidade desse texto é
a) divulgar uma campanha infantil.
b) ensinar a socorrer uma vítima.

c) informar sobre um tipo de ação médica.
d) noticiar um acontecimento real.

Onde você poderá encontrar esse tipo de texto?
a) Cartazes nas escolas.
c) Livros literários.
b) Jornais e revistas.
d) Rótulos de produtos.
Releia o texto Mamulengos e perceba que o autor se preocupou em
orientar, instruir, ensinar a fazer um jogo.
E agora, depois de conhecer a notícia acima sobre o acidente do
garotinho, você irá criar um texto orientando, instruindo e ensinando os
pais a cuidar de seus filhos menores. Você vai dar DICAS do que os pais
precisam fazer para evitar acidentes como o ocorrido na notícia acima. Use os marcadores
para cada instrução e crie um título chamativo para seu texto de DICAS. Boa produção!
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Brinquedos têm história
Na Antiguidade, as crianças brincavam com bonecas, bolas de
gude, carrinho de puxar, piões, como fazem hoje. Mas esses
brinquedos eram esculpidos em argila ou pedra ou, às vezes,
confeccionados com outros materiais, como a bola de trapo do Alto
Egito, a bola de couro, ou os móveis de bronze em miniatura, da
Pérsia.
Foi na Idade Média, contudo, que hábeis artesãos cuidaram de dar vida nova aos
brinquedos. Em suas oficinas, eles ainda utilizavam a argila e a madeira para esculpir
figuras humanas e animaizinhos. Mas empregavam também marfim, metal e vidro para
modelar brinquedos com requinte e precisão.
Foi aí que surgiram, então, as peças mais variadas, desde os soldadinhos de chumbo
até os instrumentos musicais e móveis em miniaturas, delicados e perfeitos nos mínimos
detalhes. E a boneca se modificou. Feita de cera ou porcelana, era vestida de seda ou
veludo, com enfeites de renda.
Durante a Renascença, foram inventados os jogos de paciência e de competição, e
outros que exigiam perícia, como o bilboquê. Os didáticos só foram introduzidos nos
séculos XVII e XVIII.
Mas a fabricação de brinquedos ganhou real impulso quando a indústria começou
a funcionar, a todo o vapor, a partir do século passado. A produção de brinquedos
aumentou a sua diversificação também.
Hoje, multiplicam-se os brinquedos eletrônicos, autorreguláveis e de controle
remoto. Ao lado do trenzinho e do automóvel, cada vez mais sofisticados, desfila agora
o astronauta em sua nave espacial.
Paula Simon Ribeiro e Rogério Fossari Sanchonete. Brincadeiras infantis. Porto Alegre: Sulina, 1990.

Quais brinquedos você conhece que não fazem uso das tecnologias?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Quais são as palavras citadas no texto que são nomes de brinquedos?
_______________________________________________________________________
O que você entende por “móveis em miniatura”?
_______________________________________________________________________
O que você entende por “artesão”?
_______________________________________________________________________
O que você imagina que sejam “hábeis artesãos”?
_______________________________________________________________________
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O que são “brinquedos eletrônicos”?
_______________________________________________________________________
O que lhe lembra o termo “didático”? E o que seria um “brinquedo didático”?
_______________________________________________________________________
Pesquise no dicionário e descubra o sentido das palavras empregadas no texto.
Marfim: ________________________________________________________________
Renascença: _____________________________________________________________
Perícia: _________________________________________________________________
Impulso: ________________________________________________________________
Localize as informações no texto e responda.
a) Quais eram os brinquedos de antigamente?
____________________________________________________________________
b) Quais são os brinquedos de hoje?
____________________________________________________________________
c) Qual foi a contribuição dada pelos artesãos na Idade Média?
____________________________________________________________________
d) Quais os materiais usados pelos artesãos para fabricar os brinquedos?
____________________________________________________________________
e) Segundo o texto, de que forma são os brinquedos de hoje?
____________________________________________________________________

Todas as palavras abaixo foram retiradas do texto. Complete-as com S, Ç, C ou SS.
E___ES

CRIAN___AS

PA___IÊNCIA

PRODU___ÃO

CONFEC___IONADOS

OFI___INAS

DIVER___IFICA___ÃO RENAS___EN__A

HUMANA___
___ÉCULOS

Como já vimos em lições anteriores, a letra C pode também representar o som /k/.
Identifique no texto seis palavras em que isso acontece e escreva abaixo.
_______________________________________________________________________
Nas palavras BRINQUEDO e REQUINTE, que letras se juntam para representar o som /k/?
_______________________________________________________________________
Quando precisamos representar o fonema /k/ antes de e e de i, utilizamos as letras QU.
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Releia o texto da atividade anterior.
O texto lido é um informativo. O que você sabe sobre textos
informativos?
___________________________________________________________
O texto informativo possui algumas características. Vamos identificá-las?
a) O autor começou falando sobre o quê?
____________________________________________________________________
b) Depois ele falou sobre o quê?
____________________________________________________________________
c) O texto faz referência ao que aconteceu na história com o passar do tempo?
____________________________________________________________________
O texto possui outras características. Verifique respondendo sim ou não.
a) O texto é feito em versos? _______________________________________________
b) O texto possui parágrafos na sua organização? ______________________________
c) Ele usa palavras que se relacionam com o assunto do texto? ____________________
d) Ele faz uso de pontuação e é um texto curto? ________________________________
e) Ele descreve bem sobre o assunto e dá detalhes? ____________________________
Podemos afirmar que o texto lido é narrativo ou descritivo?
_______________________________________________________________________
Qual foi o marco que possibilitou o maior crescimento da variedade dos brinquedos?
a) A exigência de perícia nos brinquedos.
b) A utilização de argila e pedra na fabricação.
c) O desenvolvimento da indústria e produção.
d) A invenção dos controles remotos e sofisticação.
Falando sobre a questão da história dos brinquedos, esse texto foi produzido em 1990.
A sua realidade tem esse mesmo contexto dos brinquedos daquela época ou você
percebe alguma evolução nos brinquedos dos dias atuais?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Responda.
a) Você sabe o que é período?

( ) Sim.

( ) Não.

Período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Quando houver apenas uma
oração (um verbo) no enunciado, o período será chamado de período simples. Se houver duas
ou mais orações (dois ou mais verbos), o enunciado será chamado de período composto.
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b) Agora, sabendo o que é período, releia o texto e escreva abaixo um período simples
e um período composto.
Período simples: ______________________________________________________
Período composto: ____________________________________________________
Leia o texto para responder às questões abaixo.

BOLO DE MARACUJÁ
Ingredientes:
Modo de preparo:
• 4 ovos (gemas e claras separadas)
Bata todos os ingredientes no
liquidificador, menos a farinha, o
• 2 xícaras (chá) de açúcar
fermento e as claras. Misture a farinha
• 1/2 xícara (chá) de maionese
• 1 xícara (chá) de suco concentrado de maracujá e o fermento e junte à massa.
Adicione, com cuidado, as claras em
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
neve. Leve ao forno e asse até que, ao
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
espetar um palito, ele saia limpo.
Disponível em: <https://mdemulher.abril.com.br/gastronomia/bolo-de-maracuja/>. Acesso em: 07 de dez. de 2020.

As palavras BATA, MISTURE, ADICIONE, LEVE indicam
a) modo.
c) posse.
b) ordem.
d) tempo.
O objetivo desse texto é
a) descrever uma fruta.
b) ensinar a fazer um bolo.

c) informar um tipo de maracujá.
d) listar itens para compras.

Esse texto é classificado como
a) curiosidades.
b) lista.

c) poesia.
d) receita.

Vamos escrever uma LISTA DE COMPRAS!

PLANEJAR
1º. Conversem sobre o que os seus pais ou avós compram no mercantil para
o sustento da família, como alimentos, produtos de higiene, limpeza e outros.
2º. Na conversa, dividam a lista em três categorias: alimentos, higiene e
limpeza.
ESCREVER
1º. Identifique as categorias. Poderá ser em forma de coluna.
2º. Escreva as listas no caderno, uma de cada vez, organizando por ordem alfabética,
separando os itens com vírgulas ou hifens.
3º. Quando terminarem as listas, façam a leitura para os colegas e o(a) professor(a).
4º. O(A) professor(a) poderá ainda sugerir a criação de um tutorial em áudio ou vídeo para
explicar a elaboração das listas ou orientar como seguir sua lista na hora de fazer as
compras. Caprichem!
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REVISAR
Vamos revisar o texto que escrevemos ontem?
Você se recorda das palavras que aprendeu com os textos “Mamulengos” e “Brinquedos
têm história”? Então diga a que texto pertencem as palavras abaixo.
a) Renascença – bilboquê – antiguidade _______________________
b) Mandioca – papa – massa ________________________________
Qual texto se estrutura em duas partes?
_______________________________________________________________________
Algum dos textos é organizado em forma de parágrafos e frases? Qual deles?
_______________________________________________________________________
Faça a relação das características na segunda coluna com o texto correspondente.
 Orienta e instrui.
 Traz informações documentais.
MAMULENGOS
 Estrutura paragrafada.
 Informa e descreve.
BRINQUEDOS TÊM HISTÓRIA
 Possui marcadores de ações.
 Tem verbos imperativos.
Complete com as informações dos dois textos e veja no que eles se parecem.
Título do texto
Autor do texto
Livro de onde foi
retirado (fonte)
Lugar da publicação
Ano de publicação
Coloque SIM ou NÃO para as características de cada texto.
Textos

ASSUNTO

ESTRUTURA

FINALIDADE

LINGUAGEM

Mamulengos
Brinquedos
têm histórias
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Observe os exemplos abaixo e veja que foram realizadas algumas
substituições nas frases.
Caro aluno, esses termos
destacados são chamamos
de pronomes oblíquos. Eles
podem substituir outros
termos nas construções de
frases. Faça bom uso desse
recurso em suas escritas!

Vou chamar meu professor para meu aniversário.
Vou chamá-lo para meu aniversário.
Convidei os colegas para o jogo de futebol.
Convidei-os para o jogo de futebol.
Vou dar a eles algumas dicas da prova.
Vou dar-lhes algumas dicas da prova.

Faça as substituições dos termos em negrito, seguindo os modelos acima.
a) Necessito ver as panelas da loja. _________________________________________
b) Ontem quebrei um prato no restaurante. __________________________________
c) A pedido de minha mãe, lavei as roupas. ___________________________________
d) Preciso chamar os adultos aqui. __________________________________________
e) Na festa, enviei a elas um buquê. _________________________________________
f) Vou entregar o bilhete. _________________________________________________
Leia o texto abaixo com atenção para responder às questões que seguem.

O LEÃO E O RATO

Jean de La Fontaine

Certo dia, estava um Leão a dormir a sesta quando um ratinho começou a correr por
cima dele. O Leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o
engolir.
ꟷ Perdoa-me! ꟷ gritou o ratinho ꟷ Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei.
Quem sabe se um dia não precisarás de mim?
O Leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. (...).
Disponível em: <https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/494665> Acesso em: 22 jul. de 2021.

a) Na linha 2, o pronome possessivo DELE foi utilizado para fazer referência a quem?
( ) Leão.
( ) Jean de La Fontaine.
( ) Ratinho.
b) Na linha 2, o pronome LHE faz referência a quem?
( ) Leão.
( ) Jean de La Fontaine.
( ) Ratinho.
Pronome oblíquo é uma subdivisão de pronome. Podemos definir pronome como um
termo capaz de acompanhar ou substituir um nome, em geral, um nome substantivo.
O(A) professor(a) lerá um texto para vocês. Fiquem atentos!
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O cientista e o motorista
Aquele cientista famoso estava a caminho de uma conferência
quando o seu motorista comentou:
— Patrão, já ouvi tantas vezes o seu discurso que tenho certeza
de que poderia fazê-lo no seu lugar, se o senhor ficasse doente.
— Isso é impossível!
— Quer apostar?
E fizeram a aposta! Trocaram de roupa e, quando chegaram no local da conferência,
o motorista foi para a tribuna enquanto o cientista instalou-se na última fila.
Depois da palestra, começou a sessão de perguntas, a que ele respondeu com
precisão. No entanto, em certo momento, levantou-se um sujeito que apresentou uma
questão dificílima.
Longe de entrar em pânico, ele saiu-se com esta:
— Meu jovem, essa pergunta é tão fácil... tão fácil... que vou pedir para o meu
motorista responder!
BELTRÃO, Eliana; GORDILHO, Tereza. Coleção Diálogo. São Paulo: 2009.

O que é uma conferência? Se tiver dúvidas, converse com o(a) professor(a).
___________________________________________________________
Que outros profissionais costumam fazer discursos em conferências?
_______________________________________________________________________
Consulte um dicionário e pesquise o significado de:
Palavra do
Significado do Dicionário
texto
___________________________________________________________
tribuna
___________________________________________________________
___________________________________________________________
precisão
___________________________________________________________
___________________________________________________________
pânico
___________________________________________________________
A expressão “instalou-se na última fila” significa o mesmo que
_______________________________________________________________________
Uma questão dificílima significa o mesmo que uma questão difícil? Por quê?
_______________________________________________________________________
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A expressão “longe de entrar em pânico” indica que o homem estava
_______________________________________________________________________
Por que o motorista sugeriu substituir o cientista?
_______________________________________________________________________
Pode-se afirmar que os personagens eram pessoas próximas? Escreva um trecho que
comprove sua resposta.
_______________________________________________________________________
Na frase “— Isso é impossível!”, a que se refere a palavra destacada?
_______________________________________________________________________

Complete as palavras com G ou J.
SU___EITO

LON___E

___OVEM

LU___AR

PER___UNTAS

CHE___ARAM

Escreva abaixo as três palavras da questão anterior em que o G tem som diferente de J.
________________
________________
________________
Nessas palavras, as letras que aparecem após o G são o ______ e o ______.
O som de G será igual ao de J sempre que depois dele vierem as vogais ____ e ____.
Escreva novas palavras em que G e J tenham o mesmo som.
Palavras com G ___________________________________________________________
Palavras com J ___________________________________________________________
Em algumas palavras, o som de G e de J é bem diferente. Nunca temos dúvida ao escrever
G em palavras como ÁGUA e SALGADA, ou J em JURA e JORNAL.
Escreva a letra R nas palavras abaixo, de acordo com o som representado. Observe a
mudança desse som do R.
Palavra
Som
Palavra
Som
CONFE___ÊNCIA
/r/
PAT___ÃO
/r/
CE___TEZA
/R/
PEDI___
/R/
PE___GUNTA
MOTO____ISTA
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Releia o texto da atividade anterior.
Quem são os personagens do texto?
___________________________________________________________
Os nomes deles são mencionados na história? Por quê?
___________________________________________________________
O texto “O cientista e o motorista”
( ) informa sobre um assunto importante.
( ) conta uma história engraçada.
Essa narrativa é classificada como
a) conto.
b) lenda.

(
(

) orienta um procedimento.
) defende uma opinião sobre algo.

c) notícia.

d) piada.

Onde a história acontece no início do texto?
_______________________________________________________________________
Outro lugar é mencionado durante a piada? Qual?
_______________________________________________________________________
Que sentimento tinha o motorista quando começou o diálogo com seu chefe?
_______________________________________________________________________
Qual conflito se desenvolve na história?
_______________________________________________________________________
Que fato faz o texto ficar engraçado?
_______________________________________________________________________
O uso do travessão indica que o discurso empregado no texto foi
( ) direto.
( ) indireto.
Escreva uma frase de cada personagem onde se empregou o discurso direto. Use
corretamente a pontuação.
Motorista: ______________________________________________________________
Cientista: _______________________________________________________________
Vamos voltar ao texto para fazer a correta relação dos termos de coesão.
Encontre os referentes no texto
Indique o sentido das conjunções e advérbios
(1) cientista
( ) patrão (l. 3)
(1) quando (l. 2)
( ) oposição
(2) motorista
( ) lo (l. 4)
(2) se (l. 4)
( ) tempo
(3) discurso
( ) ele (l. 9)
(3) e (l. 7)
( ) condição
( ) ele (l. 12)
(4) enquanto (l. 8)
( ) tempo
(5) No entanto (l. 10)
( ) adição
Lyceum Consultoria Educacional Ltda.

Página 54

Explique o efeito de sentido da pontuação utilizada no texto.
a) EXCLAMAÇÃO (l. 5): ___________________________________________________
b) INTERROGAÇÃO (l. 6): _________________________________________________
c) RETICÊNCIAS (l. 13): __________________________________________________
Leia o texto e responda às questões que seguem.

Quarta-feira, 18 de julho de 2005
Caro diário, ontem eu não pude escrever aqui.
Eu dormi demais e esqueci de comentar a minha vida.
Ontem eu perdi a hora e não fui para a aula.
Também esqueci de comentar.
Hoje o dia foi chato, aula de matemática.
Amanhã terá prova.
Bem, já vou indo, quero estudar para a prova amanhã.
Tchau diário.
Disponível em: <https://desciclopedia.org/wiki/Querido_Di%C3%A1rio>. Acesso em: 07 de dez. de 2020.

Esse texto foi escrito para qual destinatário?
_______________________________________________________________________
De acordo com o texto, o que tornou chato o dia do autor do texto?
_______________________________________________________________________
Relembrando os termos que dão ideia de tempo, identifique-os no diário e registre-os
aqui. ___________________________________________________________________
Vamos escrever uma PIADA?

PLANEJAR
1º. Escolha uma piada que você conhece bem e conte-a um colega.
2º. Fique atento para perceber se na sua piada aparecem os elementos que
compõem uma narrativa. Ajude seu colega indicando os elementos
narrativos em sua piada também.
3º. Observem se há um fato que faz o texto ficar engraçado. Pense na
quebra de expectativa.
ESCREVER
1º. Escreva os elementos narrativos que aparecerão na sua piada.
2º. Não se esqueça de que a PIADA é um texto relativamente curto e de que deve haver
um fato que faz essa história ficar engraçada.
3º. Utilize adjetivos para indicar características de personagens e de fatos do texto.
4º. Depois que todos concluírem seus textos, será feita uma seleção das melhores piadas.
Lembrem-se de que seu texto precisa ser legível. Obedeçam a parágrafos, pontuação e
uso correto de maiúsculas e minúsculas.
Peguem os seus cadernos, sejam criativos e boa redação!
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Vida e obra
Luís da Câmara Cascudo (Natal, 30 de dezembro de 1898 — 30 de
julho de 1986) foi um historiador, folclorista, antropólogo, advogado e
jornalista brasileiro.
Passou toda a sua vida em Natal e dedicou-se ao estudo da
cultura brasileira. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN).
Pesquisador das manifestações culturais brasileiras, deixou uma extensa obra,
inclusive o Dicionário do Folclore Brasileiro (1952). Entre seus muitos títulos destacam-se
Alma patrícia (1921), obra de estreia, e Contos tradicionais do Brasil (1946). Estudioso do
período das invasões holandesas, publicou Geografia do Brasil holandês (1956). Suas
memórias, O tempo e eu (1971), foram editadas postumamente.
Disponível em: <https://www.infoescola.com/biografias/luis-da-camara-cascudo/>. Acesso em: 07 de dez. de
2020. Texto adaptado.

Vamos explicar algumas informações do texto. Faça a ligação correta do
nome à sua explicação.
Biografia
 Nome dado a um livro ou texto.
Título
 Nome do texto que mostra a vida de uma pessoa.
Será que você sabe explicar o significado das palavras abaixo? Vamos tentar?
Historiador é a pessoa que _________________________________________________.
Folclorista é a pessoa que __________________________________________________.
Antropólogo é a pessoa que ________________________________________________.
Advogado é a pessoa que __________________________________________________.
Jornalista é a pessoa que __________________________________________________.
Se alguém perguntasse a você o que são “manifestações culturais”, como você
responderia?
_______________________________________________________________________
De acordo com o texto, pinte no retângulo abaixo as profissões de Luís da Câmara
Cascudo.
ADVOGADO
HISTORIADOR
DANÇARINO

MÉDICO
CARPINTEIRO
ATOR

ANTROPÓLOGO
FOLCLORISTA
JORNALISTA

JARDINEIRO
PROFESSOR
GEÓGRAFO

ESCRITOR
NAVEGADOR
PINTOR

Segundo o texto, qual a data de nascimento de Luís da Câmara Cascudo?
a) 1898
c) 1971
b) 1952
d) 1986
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O texto afirma que Luís da Câmara Cascudo deixou uma extensa obra. O que isso
significa?
_______________________________________________________________________
Qual foi a primeira informação que você leu no texto?
_______________________________________________________________________
Identifique as informações que estão escritas no texto, ligando-as.
Data da morte de Câmara Cascudo
 1971
Data da publicação de “O tempo e eu”
 1946
Data em que escreveu “Contos tradicionais”
 30 de julho de 1986
Data em que escreveu “Dicionário do Folclore”
 1952
Que outras informações você acha que o texto poderia ter, além das que foram
apresentadas?
_______________________________________________________________________

Observe o quadro abaixo e pense na mudança de significado das palavras a partir de
pequenas mudanças de letras nas escritas. Faça a experiência: troque as letras iniciais
por outras, formando novas palavras.
BATA – FACA – GATO – VACA – FATO – BALA – DATA –
PATA – RATO – CATO – SACA – GALO – JACA – SALA
Quais grupos de palavras possuem apenas uma mudança na sua escrita?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Complete corretamente as lacunas com a palavra correta para o contexto da frase.
a) Naquele dia, o Pedro foi buscar a ___aca na floresta.
b) Nos últimos dias tenho recebido o ___anto da igreja na minha casa.
c) Hoje li um ___onto de fadas da biblioteca.
d) Saí cedo para enfrentar o ___ato do quintal.
e) Não posso mais aceitar que ___ata no seu irmão!
f) Ao lavar o carro, o ___ato acabou apresentando problemas.
g) No rio, percebia a maestria do ___ato ao nadar.
O desafio agora será nosso ditado de palavras. Fique atento à pronúncia do(a)
professor(a) para cada palavra e depois escreva-as corretamente.
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Releia o texto da atividade anterior.
O texto que você leu dá informações inventadas ou verdadeiras?
__________________________________________________________
Você acha que “Vida e obra” é um texto narrativo? Por quê?
__________________________________________________________
O texto fala sobre
a) a vida e obra de um autor.
b) a Universidade de Natal.

c) as coletâneas de obras.
d) os tipos de profissões.

A finalidade desse texto é
a) anunciar livros folclóricos.
b) descrever as obras de um autor.

c) narrar a história da vida de alguém.
d) noticiar um fato social.

Responda às perguntas.
a) Em primeiro lugar temos o título. Qual é o título do texto? _____________________
b) Em segundo lugar temos os parágrafos. Quantos parágrafos há no texto? _________
c) Por último, temos a fonte ou citação bibliográfica (de onde foi retirado o texto).
Qual a informação completa sobre o texto? _________________________________
Você acha que o texto foi retirado de um livro ou da internet?
_______________________________________________________________________
Como você faz para saber se um texto foi retirado da internet?
_______________________________________________________________________
Escreva corretamente de onde foi retirado o texto “Vida e obra”.
_______________________________________________________________________
As obras de Luís da Câmara Cascudo foram escritas
a) com nomes de fantasia.
c) numa linguagem mista.
b) em itálico, para destacá-las.
d) utilizando parênteses.
Os nomes de pessoa, de lugar e de instituições são chamados de
nomes ou substantivos
a) coletivos.
b) comuns.
c) próprios.
Quais os nomes próprios presentes no texto?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Os parênteses do texto servem para
a) adicionar explicações de tempo e lugar.
b) destacar comentários do autor do texto.
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Leia o texto com atenção e depois responda à questão a seguir.
Autobiografia de Eva Furnari
Eu sou uma pessoa assim: adoro ver filme de madrugada na televisão, daqueles que
sempre acabam bem no final.
Outra coisa que eu adoro são coisas pequenas: miniaturas, caixinhas, passarinhos de
madeira e cerâmica. Faço coleção de pedras. Toda vez que vou viajar trago umas
pedrinhas, às vezes até pedronas, coisa que dá um pouco de trabalho pra carregar.
Adoro: doces, plantas, música e verão. Tem mais uma coisa. Adoro inventar
histórias.
Também tenho um montão de implicâncias: sapato apertado, tomar banho gelado,
ter que pegar fila no banco, abacaxi, mas o que eu mais implico é que me acordem cedo,
principalmente pelo telefone. Coisas que eu gostaria de aprender a fazer: tocar piano e
fazer crochê.
Disponível em: <http://milenafrare.blogspot.com/2011/02/autobiografia-de-eva-furnari.html>. Acesso em: 07 de
dez. de 2020. (Fragmento)

A intenção comunicativa desse texto é
a) descrever as obras de uma escritora.
b) narrar fatos da vida do próprio autor.

c) ensinar a fazer livros infantis.
d) divertir o leitor com uma história.

A palavra IMPLICÂNCIA destacada no texto tem o sentido de algo
a) chamativo.
c) momentâneo.
b) duradouro.
d) negativo.
De acordo com o texto, Eva Furnari ainda não sabe
a) apertar sapatos.
c) fazer crochê.
b) carregar pedrinhas.
d) pegar fila no banco.
O texto apresenta traços marcantes de uma linguagem
a) acadêmica, por se tratar de uma escritora.
b) formal, pela posição social de Eva Furnari.
c) informal, pelo uso de termos como pra e montão.
d) regional, pelo fato de a autora usar muitas gírias.
Vamos escrever uma AUTOBIOGRAFIA!
PLANEJAR
Conversem com o(a) professor(a) e os colegas sobre as perguntas:
• O que você sabe sobre você?
• Quais foram as melhores coisas que
• Você sabe onde e quando você nasceu?
aconteceram com você?
• Quem são seus pais?
• Quais as coisas ruins?
• Quando você foi à escola pela primeira vez? • O que você mais gosta e o que você
• Em qual escola foi?
detesta?
• Já estudou em quantas escolas?
• Quais são seus sonhos?
Acrescente outras questões para saber um pouco mais sobre você, se for necessário.
ESCREVER
Na redação de hoje, você vai escrever sobre você. Esse texto chama-se AUTOBIOGRAFIA.
Com o apoio das respostas às questões acima sobre você, conte a sua própria história.
Pegue o seu caderno e boa redação!
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REVISÃO
Vamos revisar o texto que escrevemos ontem?
Faça uma releitura dos textos “O cientista e o motorista” e “Vida e obra”.
O texto “O cientista e o motorista” fala sobre o quê?
_______________________________________________________________________
O texto “Vida e obra” fala sobre quem?
_______________________________________________________________________
Qual foi o texto mais fácil de entender?
a) O cientista e o motorista.

b) Vida e obra.

Identifique nos textos das atividades 21 e 23 os gêneros de cada um. Registre abaixo.
O cientista e o motorista
Vida e obra

Coloque nos parênteses (T1) para informações do texto “O cientista e o motorista” e
(T2) para as informações do texto “Vida e Obra”.
( ) Trata especificamente sobre a trajetória de vida de alguém.
( ) Apresenta uma lista de obras de alguém famoso.
( ) Tem a presença de dois personagens principais.
( ) Marcado por datas e nomes de lugares.
( ) Traz marcas de fala de personagens.
( ) Faz uso de recurso humorístico.
Complete a tabela abaixo, de acordo com cada texto.
Aspectos do texto

O cientista e o motorista

Vida e obra

Tipologia
Finalidade
Estrutura
Fonte
Você acabou de ver mais detalhes sobre como se escreve uma piada e uma biografia.
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Escreva palavras, empregando as letras indicadas abaixo.
C ____________________ ____________________ ____________________
QU ____________________ ____________________ ____________________
Jogo dos oito erros! Pinte as palavras que estão escritas com erros e converse com os
colegas sobre isso.
QUORTE
LÍQIDO
COELHO
LÍQUIDO
LIQUIDIFICADOR
CORTE
LICUIDIFICADOR QUOALHADA
COCADA
PEQENO
QOCADA
PEQUENO
QOELHO
QUITE
CUITE
COALHADA
Pinte as palavras que estão escritas corretamente e justifique aos colegas e ao(à)
professor(a) os erros encontrados.
receita
peneirra
dentro
parra
berou
vinage
usar
reserrve
para
pronto
fomar
outrro
Escreva um ADJETIVO para cada SUBSTANTIVO abaixo.
jornalista _________________ folclorista _________________
pesquisador _______________ advogado _________________
Ponha as palavras abaixo em ordem e leia as frases.
nasceu

de 1898.

em 30 de dezembro

Luís da Câmara Cascudo

em Natal,

dedicou-se

da cultura brasileira.

ao estudo

O folclorista

foram editadas

Suas memórias,

O tempo e eu (1971),

após a sua morte.

Pesquise no texto e informe a quem pertencem os nomes:
Luís da Câmara Cascudo - ___________________________________________________
O tempo e eu - ___________________________________________________________
O(A) professor(a) vai ler um texto bem legal. Preste atenção!
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Floresta amazônica
Um imenso tapete verde formado por árvores. É assim que se vê
a Amazônia do céu.
Mas se formos chegando mais perto, mais perto e mais perto
(devagarinho para não assustar ninguém), teremos surpresas entre as
árvores da floresta: ali moram onças, macacos, araras, tucanos,
tamanduás. Ali nascem plantas e flores raras. Ali existem rios enormes,
cheios de peixes.
É tanta riqueza natural que o homem ainda nem conseguiu descobrir tudo que
existe na Amazônia!
São milhões de espécies que ainda não foram catalogadas, um tesouro único no
mundo. Isso sem falar na cultura dos primeiros habitantes da floresta, os índios, com
quem não cansamos de aprender.
Disponível em: <http://www.canalkids.com.br/viagem/brasil/floresta.htm>. Acesso em: 11 de dez. de 2019.

Você já viu ou imagina o que seja uma floresta?
___________________________________________________________
No texto, a floresta Amazônica, vista do céu, é comparada ao quê?
_______________________________________________________________________
A palavra “tesouro”, utilizada no texto, reforça qual informação?
_______________________________________________________________________
Ligue as palavras da primeira coluna de acordo com seu significado no texto.
Vê
Germinam
Chegando
Habitam
Moram
Saber
Nascem
Há
Descobrir
Percebe
Existe
Aproximando
O texto fala principalmente sobre
a) as espécies catalogadas de animais.
b) as riquezas da floresta.

c) o tapete verde da Amazônia.
d) os animais da grande floresta.

Segundo o texto, se formos chegando para perto da mata, o que nós descobriremos?
_______________________________________________________________________
Por que o homem ainda não descobriu tudo que existe na natureza?
_______________________________________________________________________
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Por ter milhões de espécies ainda não catalogadas, a Amazônia é chamada de quê?
_______________________________________________________________________
Segundo o texto, quem são as pessoas que moram na floresta?
_______________________________________________________________________

Complete os espaços das palavras abaixo com S ou SS.
___E

E___A

FO___E

___Ó

PA___AR

NE___A

BO___QUE

ROUBA___TE

___OLIDÃO

E___TANTE

No início das palavras, para representar o som /s/ foi utilizado S ou SS? ______________
Escreva abaixo as palavras do quadro que começam com esse som.
____________________
____________________ ____________________
Entre duas vogais, para representar o som /s/, usa-se S ou SS? ____________________
Escreva abaixo as palavras do quadro que utilizam essas letras para representar o som /s/.
________________ ________________ ________________ ________________
Se esse som tiver que ser representado entre uma vogal e uma consoante, usa-se S ou
SS? Circule a resposta.

Escreva abaixo as palavras do quadro em que esse som aparece entre uma vogal e uma
consoante.
____________________
____________________ ____________________
Você já observou no nosso idioma palavras como SSE, ESA, ESSTANTE ou BOSSQUE?
Por que essas palavras não podem ser escritas assim?
_______________________________________________________________________
Reescreva as palavras da questão anterior da maneira como elas são utilizadas no nosso
idioma.
_______________________________________________________________________
Como vimos, além das letras S e X, também utilizamos o Ç (cê cedilhado) para representar
o /s/. Mas o Ç (cê cedilhado) não pode ser usado no início das palavras.
Esteja sempre atento à escrita correta das palavras! Use o dicionário para pesquisar
qualquer dúvida.
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Releia o texto da atividade anterior.
Vamos entender o que tem esse texto.
Qual palavra tem maior capacidade de resumir o texto?
( ) Amazônia.
( ) Homem.
( ) Riqueza.
Qual a finalidade desse texto?
( ) Ensinar.
( ) Informar.

( ) Narrar.

( ) Sensibilizar.

O texto pertence ao campo
( ) jornalístico.
( ) jurídico.

( ) religioso.

( ) popular.

Pode-se identificar uma opinião pessoal em:
a) “(...) ali moram onças, macacos, araras, tucanos, tamanduás.” (l. 5-6)
b) “Ali nascem plantas e flores raras.” (l. 6)
c) “É tanta riqueza natural que o homem ainda nem conseguiu descobrir (...)” (l. 8)
d) “São milhões de espécies que ainda não foram catalogadas (...)” (l. 10)
O texto que você leu é um informativo. Ele explica como é a Amazônia. Se você fosse
dizer a alguém para que serve esse texto, o que você diria?
_______________________________________________________________________
A fonte do texto pode ser reconhecida?
_______________________________________________________________________
O texto que você leu foi retirado da internet. Anote abaixo o que chamamos de fonte do
texto, ou seja, o lugar de onde o texto foi retirado.
_______________________________________________________________________
Que tipos de frases apareceram no texto? Declarativas, exclamativas
ou interrogativas? Dica: os sinais de pontuação podem ajudar a
responder.
_______________________________________________________________________
Veja exemplos de frases afirmativas e negativas.
Declarativas afirmativas
É um imenso tapete verde formado por árvores.
É assim que se vê a Amazônia do céu.
Declarativas negativas
Não se aproxime com pressa.
O homem nem conseguiu descobrir tanta riqueza.
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Relembrando pontuação, há na linha 9 uma exclamação. Qual efeito de sentido ela
revela?
a) Admiração.
c) Euforia.
b) Decepção.
d) Revolta.
O termo ALI se repete ao longo do texto, expressando ideia de
a) dúvida.
c) modo.
b) lugar.
d) tempo.
A palavra MAS aparece no início da linha 3. Ela estabelece sentido de
a) alternância.
c) explicação.
b) conclusão.
d) oposição.
Leia o texto com atenção e responda às questões.
Esse texto, em relação ao leitor, tenta
a) dar uma lição de moral.
b) fazer um apelo.
c) lançar um convite.
d) provocar risos.
O objetivo desse texto é
a) anunciar.
c) descrever.
b) convencer.
d) narrar.
Qual o assunto desse texto?
_________________________________
Disponível em:
<http://www.montessoriano.com.br/colegio/
category/preservacao-da-amazonia/>. Acesso em: 07
de dez. de 2020.

Qual a ideia defendida pelo autor?
_________________________________
_________________________________

Vamos escrever um TEXTO DE OPINIÃO?
Lendo os dois textos, discutindo a temática com professor(a) e colegas em
sala, utilizando de informações e dados das leituras, com apoio de possível
pesquisa dirigida mediada pelo(a) professor(a), você, a partir de agora,
tem uma opinião formada a respeito da situação da floresta Amazônica.
Chegou a sua vez! Nessa atividade, você irá produzir um pequeno texto,
expressando a sua opinião sobre esse assunto. Lembrando que:
– Precisa deixar clara a ideia que irá defender;
– Necessita convencer as pessoas daquilo que você pensa sobre a floresta Amazônica;
– Por fim, deve apresentar uma solução para os problemas que você apresentou no texto.
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O lobo e o cão
Um lobo e um cão encontraram-se num caminho.
Disse o lobo:
— Companheiro, você está com ótimo aspecto: gordo, o pelo
lustroso... Estou até com inveja...
— Ora, faça como eu - respondeu o cão. - Arranje um bom amo. Eu tenho comida
na hora certa, sou bem tratado... Minha única obrigação é latir à noite quando aparecem
ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento.
O lobo achou ótima a ideia e se puseram a caminho. Mas de repente o lobo reparou
numa coisa.
— O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado... - Observou ele.
— Bem - disse o cão -, isso é da coleira. Sabe? Durante o dia meu amo me prende
com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo.
O lobo despediu-se do amigo ali mesmo:
— Vamos esquecer - disse ele. - Prefiro minha liberdade à sua fartura.
Ruth Rocha. Fábulas de Esopo. 7 ed. São Paulo: FTD, 1996. p. 28.

Quero ver se você é esperto e entende de expressões. Faça a relação da
expressão com o seu significado.
(A) “Bom amo”
( ) Que está com boa aparência, bonito.
(B) “Ótimo aspecto”
( ) Que é um bom patrão, bom dono.
Acredito que você saiba o sentido da palavra “despedir”. Como você escreveria a frase
abaixo, trocando a palavra sublinhada por outra com o mesmo sentido? Escreva-a.
Frase: O lobo despediu-se do amigo ali mesmo.
Frase com outra palavra: O lobo __________________________ do amigo ali mesmo.
As impressões do lobo sobre o cão, gordo e com o pelo lustroso, são aspectos
a) positivos.
b) negativos.
No texto, quem você acha que tinha a vida melhor? Por quê?
_______________________________________________________________________
O lobo estranhou uma coisa no cachorro. O que foi que ele estranhou?
_______________________________________________________________________
Quem participa da história?
_______________________________________________________________________
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Vamos ver se você leu com atenção o texto.
a) Onde os dois animais se encontraram? ____________________________________
b) Quem fez a primeira pergunta no texto? ___________________________________
c) De quem foi a última fala do texto? _______________________________________
d) Quem é que usava coleira? ______________________________________________
e) Quem gostava de liberdade? ____________________________________________
f) Quem era invejoso? ___________________________________________________

Houve um rebuliço no texto e as palavras estão com as letras fora do lugar. Você
consegue arrumar tudo? Mostre que sabe!
b l o o ___________________________
o c i a n m h __________________________
r s a u a s t s ______________________
e a i o l c r ____________________________
e d p n r e ________________________ a i m ó t _____________________________
o a i m g _________________________
a o e s l d f o _________________________
Escolha palavras da questão anterior e crie frases com sentido. Lembre-se de usar
palavras que indicam características e ideia de tempo, lugar, modo ou dúvida.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Reescreva as frases, corrigindo os erros que aparecem.
a) – Companheiru, você está com ótimu aspecto: gordu, o pelo lustrosu...
____________________________________________________________________
b) Mas di repenti u lobu reparo numa coisa.
____________________________________________________________________
c) U lobu despedio-si du amigu ale mesmu:
____________________________________________________________________
d) – Vamus esquecer – dissi eli. – Prefiru minha liberdadi à sua fartura.
____________________________________________________________________
e) – Doranti o dia meo amu mi prendi com uma coleira, que é para eu não assustar as
pessoas que vêm visitá-lu.
____________________________________________________________________
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Releia o texto da atividade anterior.
Você viu que houve muitas conversas no texto, não foi? Essas
conversas são feitas pelos
a) personagens.
b) autores.
Essas conversas são chamadas de
a) diálogos.

b) opiniões.

Retire do texto um exemplo em que o personagem utiliza diretamente sua fala no texto.
_______________________________________________________________________
Quais os principais personagens do texto?
_______________________________________________________________________
Os personagens estavam conseguindo ter uma boa relação. O problema que veio a
aparecer entre eles foi
a) a gordura e a forma do pelo do cão.
c) o lobo precisar arrumar um amo.
b) o desejo de fartura do lobo.
d) o lobo perceber a coleira do cão.
Como é o desfecho desse texto?
_______________________________________________________________________
Responda às questões de acordo com o texto.
a) O texto possui um título e vários parágrafos? ________________________________
b) O texto que você leu é uma fábula ou um conto? _____________________________
c) O texto que você leu mostrou alguma lição de moral? _________________________
Textos que possuem personagens e são escritos com parágrafos geralmente
a) narram alguma história.
b) ensinam a fazer alguma coisa.
Vamos entender um texto narrativo. Vá completando ou peça ajuda ao seu(sua)
professor(a).
a) O texto foi contado por uma pessoa, que a gente chama de ___________________,
que é a pessoa que narra alguma história.
b) Os personagens são as pessoas ou animais que participam da __________________.
c) Nessas histórias acontecem alguns fatos e há um _______________, feliz ou não.
Há uma opinião no texto no seguinte trecho:
a) “Um lobo e um cão encontram-se num caminho.” (l. 1)
b) “... você está com ótimo aspecto: gordo, o pelo lustroso...” (l. 3-4)
c) “Eu tenho comida na hora certa (...)” (l. 5-6)
d) “O lobo despediu-se do amigo ali mesmo (...)” (l. 13)
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Em “pelo lustroso...” (l. 3-4), as reticências revelam
a) continuidade.
c) interrupção.
b) dúvida.
d) sentimentos.
Em “O que é isso no seu pescoço, amigo?” (l. 10), a interrogação, além do
questionamento, também expressa
a) amizade.
b) hesitação.
c) curiosidade.
d) medo.
As palavras “minha” e “sua” estabelecem relação de
a) causa.
b) posse.
c) modo.

d) tempo.

Em “sou bem tratado” (l. 6), a palavra BEM dá ideia de
a) conclusão.
b) intensidade.
c) explicação.

d) modo.

No trecho “Um lobo e um cão encontraram-se (...)” (l. 1), o termo “e” estabelece ideia de
a) adição.
b) finalidade.
c) explicação.
d) oposição.
Leia o texto para responder às questões abaixo.

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/36357988> Acesso em: 22 de jul. de 2021.

Da leitura da tirinha, compreende-se que Maluquinho tem
a) dificuldades de concentração.
c) poucos cabelos na cabeça.
b) o dom de cozinhar muito bem.
d) uma mente muito criativa.
No segundo quadrinho, a expressão do Menino Maluquinho é de
a) decepção.
b) surpresa.
c) esperteza.

d) tranquilidade.

Vamos ouvir e escrever uma pequena FÁBULA!

PLANEJAR
1º. O(A) professor(a) vai ler uma fábula bem interessante para vocês ouvirem.
2º. Depois, vocês vão conversar sobre o assunto da fábula e ver se compreenderam.
3º. O(A) professor(a) vai ler novamente a fábula e vocês vão ouvir com atenção.
4º. Momento de falar sobre o que entenderam da fábula e as características específicas
desse gênero textual narrativo fictício.
ESCREVER
1º. O(A) professor(a) vai solicitar a reescrita da fábula lida, com a modificação do desfecho
da história. Você poderá até criar uma outra moral, caso necessário.
2º. Todos vão ficar concentrados para manter a coerência com as ideias iniciais da fábula
original.
3º. Peguem os cadernos e boa redação!
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REVISAR
Vamos revisar o texto que escrevemos ontem?
Vamos refazer duas leituras bem importantes. Primeiro o texto
“Floresta Amazônica”, depois “O lobo e o cão”. Capriche na fluência!
Complete as informações sobre os textos “O lobo e o cão” e “Floresta Amazônica”.
a) O texto que é um informativo é __________________________________________.
b) O texto que é uma fábula é _____________________________________________.
c) O texto narrativo é ____________________________________________________.
Qual o texto que você achou mais difícil de entender, “O lobo e o cão” ou “Floresta
Amazônica”? Justifique sua resposta.
_______________________________________________________________________
Vamos reforçar o que vimos. Preencha corretamente com os dados dos dois textos.
ASPECTOS DO TEXTO

O LOBO E O CÃO

FLORESTA AMAZÔNICA

Gênero textual
Para que serve
Sobre o que fala
Tipologia
Tem personagens ou
especialistas
Fonte
Real ou fictício
Os dois textos apresentam algum tipo de semelhança? Justifique sua resposta.
_______________________________________________________________________
Nesta atividade, você descobriu que um texto informativo e uma fábula têm
características diferentes. Fique sempre atento aos elementos correspondentes a cada
tipologia e gênero textual. Isso será muito importante para a compreensão do texto lido
ou para quando você for escrever seu próprio texto. Seja esperto!
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QUEM SABE PINTA!
a) Nasce do cajueiro, o suco é uma beleza.
Coladinho vem a castanha e viva a natureza!
jaca

cacau

caju

jerimum

b) É uma casa verdinha, com paredes branquinhas.
Para matar sua sede tem deliciosa aguinha.
coca

coco

castanha

cajá

casa

ovo

c) Casinha branca sem porta e sem tranca.
oca

oco

Transforme as frases declarativas afirmativas em negativas e vice-versa.
a) “Eu tenho comida na hora certa”
____________________________________________________________________
b) “Eu sou bem tratado...”
____________________________________________________________________
c) “— Vamos esquecer — disse ele.”
____________________________________________________________________
Escreva frases:
Declarativa afirmativa _____________________________________________________
Declarativa negativa ______________________________________________________
Interrogativa ____________________________________________________________
Exclamativa _____________________________________________________________
_

Na frase “Eu tenho comida na hora certa”, qual ideia a expressão destacada indica?
( ) Lugar.
( ) Tempo.
( ) Modo.
Escreva mais duas expressões que indiquem ideia de tempo.
_________________________
_________________________
Elabore frases com as expressões que você escreveu na questão anterior.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O(A) professor(a) lerá para vocês um texto bem interessante. Depois, terá
um desafio de leitura. Fiquem bem atentos e aproveitem o momento!
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REVISÃO 2
Leia o texto e responda às questões 1 a 3.
Flor não dá em alga
Além das gramas marinhas, existem no mar outros tipos de plantas, como algumas
algas. Porém, elas não produzem flores.
Então, em se tratando de flores do mar, as gramas marinhas não são as únicas donas
do pedaço!
Por outro lado, se olharmos para ambientes de água doce, como vários lagos e lagoas,
veremos que também existem outras plantas aquáticas que produzem lindas flores coloridas
e, muitas vezes, bem grandes, como a vitória-régia e as ninfeias.
Renata Perpetuo Reis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Revista Ciência Hoje.
Ano 22, nº 205, setembro de 2009.

Segundo o texto, no mar, além das gramas marinhas, também existem
a) águas.
b) algas.
c) flores.
d) lagoas.
O termo “como” (linha 1) dá ideia de
a) adição.
b) comparação.
c) finalidade.
d) oposição.
O assunto principal do texto é
a) os ambientes de água doce.
b) a grama e as flores.
c) as plantas aquáticas.
d) os lagos e as lagoas.
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Leia o texto e responda às questões 4 e 5.
ACIDENTES COM ANIMAIS
Podem-se observar entre os muitos casos que necessitam de primeiros socorros,
alguns tipos de ocorrências que envolvem animais e insetos, quando as pessoas são
mordidas por cães ou outros bichos, arranhadas, ou mesmo picadas por insetos, cobras etc.
Os tipos de ataques mais comuns em seres humanos resultantes em mordidas são os
de cães e gatos, não sendo excluídos os fatos de mordidas de animais selvagens, como
cobras e roedores, que normalmente são mais graves devido ao maior risco de infecção e à
peçonha de animais como algumas cobras.
Em casos de mordida de cães e gatos:
• Desinfetar a região da mordedura;
• Certificar-se de que o cão ou o gato são vacinados;
• Se houver inchaço, aplique uma bolsa de gelo;
• Levar a vítima para uma unidade de saúde, para que sejam feitos os procedimentos como
possíveis suturas, vacinas etc.
Disponível em: <http//: primeiros-socorros-como-agir/acidentes-com-animais.html>.
Acesso em: 3 de mar. de 2016.

De acordo com o texto, deve-se aplicar uma bolsa de gelo
a) em substituição a um atendimento médico.
b) no caso de o local da mordida inchar.
c) para desinfetar a região da mordedura.
d) se o animal agressor não tiver sido vacinado.
Esse texto é classificado como
a) anúncio.
b) descritivo.

c)
d)

instrucional.
notícia.

Leia o texto e responda às questões 6 a 8.
“Acho que a atitude do IBAMA é bem legal. É importante que as pessoas possam
conhecer os animais de perto, ver como eles se comportam, o que comem, essas coisas que
a gente só encontra em livro. Nem todo mundo tem oportunidade de viajar e ter contato
com os bichos nos seus habitats. Se não fosse pelos zoológicos, a gente só poderia imaginar
como eles são. Além disso, os zoológicos fazem muitas pesquisas importantes com esses
animais. É claro que melhorar as condições das jaulas não significa colocar os bichos num
lugar ideal, mas já é alguma coisa.”
M. C. M.
Cathia Abreu. Ciência Hoje das Crianças. 24 out. 2008.

O trecho inicial do texto, “Acho que a atitude do IBAMA é bem legal.” (l. 1), expressa
a) fato narrado.
c) notícias erradas.
b) informação real.
d) opinião pessoal.
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O assunto principal do texto é/são
a) a preocupação do IBAMA com a conservação dos zoológicos.
b) os diversos comportamentos de animais no IBAMA.
c) os resultados de pesquisa recentes sobre animais em zoológicos.
d) uma norma do IBAMA em relação aos animais.
O texto apresenta uma linguagem
a) acadêmica.
b) culta.
c) informal.
d) regional.
Texto para as questões 9 e 10.
Vida de papel
Estava sossegado no meu canto, quando o homem me abriu e me encheu de pipocas.
Sem a menor cerimônia, uma mulher me pegou e foi me levando.
Ela comia pipocas com os olhos, boca e dentes de muita fome.
Quando acabou, meteu a boca dentro de mim, soprou um grande sopro e eu comecei a
estufar... Bum!!! Tudo chocalhou! Um terremoto?
Não era não! A rua continuava no mesmo lugar, com mais pessoas apressadas, as buzinas
tocando... Tudo nervoso, mas normal.
A mulher deu uma gargalhada e sem mais nem menos, me deixou cair ali, no meio da rua!
Mal tinha me levantado, quando veio um carro a toda velocidade pra cima de mim! Só me
livrei daquele amasso achatante porque uma ventania me empurrou pra calçada.
Vi um guri esquisito vindo pro meu lado.
Ele começou a me chutar, sem a menor consideração. Logo eu que não tinha feito
nada! Fui rolando rua abaixo até que ele resolveu seguir em frente, sozinho. Foi embora sem
nem dizer um “muito obrigado” ou “desculpe-me o mau jeito”. [...]
Disponível em: <http//: primeiros-socorros-como-agir/acidentes-com-animais.html>.
Acesso em: 3 de mar. de 2016.

No trecho “ele resolveu seguir em frente, sozinho.” (l. 13), a palavra em destaque está
substituindo
a) carro.
b) guri esquisito.
c) homem.
d) saco de pipoca.
Nesse texto, os problemas do saco de papel iniciaram quando
a) a mulher meteu a boca no saco e soprou forte.
b) a rua ficou muito movimentada e barulhenta.
c) o garoto começou a chutar o saco pelas ruas.
d) o homem abriu e encheu o saco de pipocas.
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Leia o texto e responda às questões 11 e 12.

Delícia de coco
Ingredientes:
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para polvilhar
- 6 ovos
- 1 vidro de leite de coco
- 1 lata de leite condensado
- 300g de coco fresco ralado
- 3 colheres (de sopa) de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Modo de fazer:
Unte e polvilhe com farinha uma forma redonda de aro desmontável e reserve. Ligue o forno
em temperatura média. Na batedeira, bata os ovos e depois acrescente os demais
ingredientes pela ordem. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Despeje a massa na
forma preparada e leve ao forno quente para assar por 25 minutos. Faça o teste do palito:
se sair seco, o bolo estará pronto.
Disponível em: <https://glo.bo/2uuQFqb>. Acesso em: 07 de dez. de 2020. (Adaptado)

O texto serve para
a) anunciar a venda de produtos.
b) ensinar a fazer uma comida.
c) listar produtos para compra.
d) orientar sobre uma brincadeira.
A palavra “ingredientes” possui o mesmo sentido de
a) doces.
b) materiais.
c) modos.
d) receitas.
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Leia o texto e responda às questões 13 e 14.

Disponível em: <http://www.espacoeducar.net/2010/08/45-tirinhas-do-menino-maluquinho.html>.
Acesso em: 16 de jul. de 2018.

O fato engraçado do texto está na frase
a) “Ei! Aonde você vai?”
b) “Este mês não vai dar!”
c) “Vamos ter que tirar sua mesada!”
d) “Pra viver sem mesada, só regredindo pra fase de bebê!”
Nesse texto foi utilizada a linguagem
a) científica.
b) culta.
c) informal.
d) poética.
Leia o texto e responda às questões 15 e 16.
UMA MÁQUINA DO TEMPO.
QUERO VOLTAR UM DIA ATRÁS.

UM DIA, POR QUÊ?

BEM, É QUE ME ESQUECI DE
ESTUDAR PRA PROVA DE HOJE,
SABE, NÉ?

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=tirinhas+do+manolito&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0ahUKEwjKrJ2TrKTcAhWQr1kKHWFDAigQsAQIJw&biw=1366&bih=654>. Acesso em: 16 de jul. de 2018.

Pela leitura do texto e ilustração, percebe-se que o menino
a) estava triste com o pedido que fez.
b) estava com dificuldades nos estudos.
c) ficou aborrecido com a máquina.
d) queria faltar à aula para divertir-se.
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O balão do 2º quadrinho é diferente dos outros. Seu formato indica que o personagem,
a máquina, está
a) cantando.
b) cochichando.
c) gritando.
d) pensando.
Leia o texto e responda às questões 17 e 18.
O VELHO CROCODILO
Amanhã vai casar-se o velho crocodilo.
Pensa e pensa sentado na margem do Nilo:
Pra noiva crocodila, o que dar de presente?
Talvez uma escova, uma fita ou um pente.
Pras pestanas? Pulseiras? Ou talvez um anel?
Finalmente decide: será um chapéu.
E sentado assim, lá na margem do Nilo,
Pensa em quem convidar o senhor crocodilo.
Pensa: doce ou salgado será o banquete?
E quanto à sobremesa: quem sabe sorvete?
Ou quem sabe salame? Ou arenque do mar?
Pensa o velho crocó: como é duro casar!
Tatiana Belinky. Di-versos Hebraicos. São Paulo: Scipione, 1994.

Em “Finalmente decide: será um chapéu.” (l. 6), a pontuação no final do trecho expressa
a) admiração.
b) afirmação.
c) ordem.
d) dúvida.
Entende-se que, no dia do casamento, o Senhor Crocodilo demonstra estar
a) arrependido.
b) confuso.
c) irritado.
d) triste.
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Leia os textos e responda às questões 19 e 20.
TEXTO 1
Imigrantes japoneses
Dezoito de junho de 1908: o navio Kasato-Maru atracou no porto de Santos – São Paulo
– trazendo os primeiros habitantes vindos do Japão. A bordo, 781 pessoas fugiam da falta
de emprego no Japão em busca de novas oportunidades. Aqui, logo foram encaminhadas às
fazendas paulistas de café.
Hoje, o Brasil tem a maior colônia nipônica (japonesa) fora do Japão: são mais de um
milhão de pessoas, entre japoneses e descendentes.
Revista Nova Escola, fev. 1998. Adaptado.

TEXTO 2
O museu da imigração
Uma parte da história dos imigrantes que chegaram ao estado de São Paulo pode ser
vista no Museu da Imigração, localizado no bairro do Brás, região central de São Paulo.
O prédio que abriga o museu foi construído em 1887 e funcionou como hospedaria dos
imigrantes. Eles chegavam da Europa no porto de Santos e depois vinham para a capital, de
trem. Até conseguirem um emprego, eles ficavam em grandes dormitórios coletivos e ali
recebiam comida e assistência médica.
Folha de São Paulo, 16/3/1998

Os textos 1 e 2 possuem o mesmo assunto, que é
a) a chegada dos imigrantes ao Brasil.
b) as fazendas paulistas de café.
c) os europeus em São Paulo.
d) os japoneses que moram no Brasil.
Segundo o texto 1, o motivo que levou muitos japoneses a fugir do Japão foi
a) a criação da maior colônia japonesa.
b) a curiosidade de conhecer o Brasil.
c) a falta de emprego.
d) a plantação de café.
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Para responder às questões 21 e 22, leia o texto a seguir.
O asno e a carga de sal
Um asno (burro) carregado de sal atravessava um rio. Um passo em falso e caiu na
água. O sal, então, derreteu e o asno (burro) se levantou mais leve. Ficou todo feliz. Um
pouco depois, carregando esponjas às margens do mesmo rio, pensou que se caísse de novo
ficaria mais leve e caiu de propósito nas águas. O que aconteceu? As esponjas ficaram
encharcadas e, impossibilitado de se erguer, o asno morreu afogado.
Algumas pessoas são vítimas de suas próprias artimanhas.
Fábulas de Esopo.
Disponível em: <http://fabulasdiversas.blogspot.com/2013/07/o-asno-e-carga-de-sal.html>.
Acesso em: 07 de dez. de 2020.

O que causou a morte do asno foi
a) o peso das esponjas encharcadas.
b) o peso do carregamento de sal.
c) ter sido vítima de algumas pessoas.
d) um passo em falso à beira do rio.
A frase que finaliza o texto, “Algumas pessoas são vítimas de suas próprias artimanhas.”,
expressa
a) uma informação do texto.
b) uma lição de moral.
c) uma opinião do asno.
d) um elogio de Esopo.
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