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1. Dicionário: a casa das  
 palavras 

QUAL É A IDEIA?QUAL ÉÉÉÉ    A IDEIA?

 » Você já precisou usar um dicionário? Para quê?  

 » Você tem dicionário em casa?

 » Para que serve o dicionário?

 » Na sua opinião, é fácil ou difícil encontrar uma palavra no 
dicionário? Justifique sua resposta.

 » Por que o dicionário pode ser chamado de “casa das palavras”?

Ju
lia

 B
ac

k, 
20

16
. D

ig
ita

l.



7

Ensino Fundamental  3o. Ano

7

PARA APRENDER

1  Leia o texto e descubra qual é o “grande livro”.

O grande livro
Mamãe fazia questão de me explicar que vovô era um homem importante. 

Isso servia mais como um alerta para mim: quando o vovô estava escrevendo 
no seu gabinete cheio de livros, eu não podia me aproximar. Ele nunca 
trancava a porta, mas eu não entrava lá.

Um dia perguntei à mamãe por que vovô escrevia tanto.
– É trabalho dele – ela disse.
– Vovô Mateus é um jornalista, um escritor.
– E o que ele escreve, mãe?
– Ora, ele escreve sobre o que vê, sobre o que pensa, sobre as coisas da 

vida. Um dia você vai entender, Luquinha.

Dicionário

Existem vários tipos de dicionário, entre eles:

dicionários de língua portuguesa – 
apresentam o(s) significado(s) das palavras da nossa 
língua.

dicionários bilíngues – apresentam a relação de 
significado entre palavras de línguas diferentes, ou 
seja, traduzem as palavras de um idioma para outro.

dicionários de rimas – agrupam palavras que 
rimam, facilitando o trabalho de compositores e 
poetas.

Em todos esses dicionários, as palavras são 
organizadas em ordem alfabética.

ATIVIDADES
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BRASIL, Assis. Os nadinhas. São Paulo: Scipione, 1995. p. 47.

Na hora do jantar, quando perguntei diretamente ao meu avô, ele disse:

– Escrevo artigos para jornal. Você sabe o que é um jornal? 

Balancei a cabeça afirmativamente, mas só sabia mais ou menos.

– Pois é, e escrevo livros também.

– Livros de histórias? – fiquei mais interessado. – De histórias assim 
como aquelas que a mamãe me conta?

– Não, Luquinha, meus livros são de estudos, ensaios. 

– E por que olha sempre aquele livrão?

Ele sorriu. Mamãe disse:

– Anda espionando o seu avô, não é?

– Não faz mal, Arminda – ele acrescentou. –

Aquele livrão, como você diz, é um dicionário.

Sabe o que é um dicionário?

A palavra era nova para mim.

– Não, senhor... É um livro de história?

– Não, não é um livro de história. É um livro onde estão todas as palavras 
da nossa língua. Ou, pelo menos, quase todas.

E, acho que para brincar comigo, meu avô acrescentou:

– O dicionário é a casa das palavras. É onde elas moram.

A gente vai lá, faz uma visitinha a uma, a outra, e volta mais inteligente.

– É assim, vovô?

– Sim... E todo escritor visita as palavras, quando está em dúvida sobre o 
que elas significam ou como são escritas.

Fiquei pensando se 
eu já poderia visitar as 
palavras e ficar mais 
inteligente.
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a) Nome da mãe de 
Luquinha. 

b) Sobrenome do autor do 
texto O grande livro. 

c) Uma das profissões do avô 
de Luquinha. 

d) O que a mãe de Luquinha 
costuma contar a ele. 

e) Personagem que escrevia e 
pesquisava no gabinete.   

f) Outra profissão do avô de 
Luquinha. 

g) Publicação de jornal. 

h) Objetos que enchiam o 
local de trabalho do avô. 

i) Nome do personagem que 
está narrando a história. 

j) Uma característica do avô 
de Luquinha. 

2  Converse com o professor e os colegas sobre as questões a seguir.

a) Por que Luquinha não entrava no escritório do avô dele?

b) Que tipo de livros o avô de Luquinha escrevia?

c) O título do texto é O grande livro. A que livro o título faz 
referência?

d) Na sua opinião, o dicionário é um livro importante? Por quê?

3  Com base nas informações, preencha a cruzadinha. 
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4  Em um trecho da narrativa, o avô de Luquinha trata as palavras 
como se elas fossem pessoas. 

a) Copie esse trecho.

b) Na sua opinião, por que o avô de Luquinha explica o que é 
dicionário dessa forma?

c) Segundo o avô de Luquinha, o dicionário é a casa das palavras. 
Para você, em que outros lugares as palavras “moram”?

d) Em uma rua, as casas são numeradas para serem encontradas 
com mais facilidade. E no dicionário, como é possível encontrar 
uma determinada palavra?

Mais Cores  Língua Portuguesa
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5  Luquinha pergunta ao avô se dicionário é livro de histórias. A 
seguir, escreva as características de cada um para compará-los.

6  Agora, explique o que é um dicionário.

7  Converse com o professor e os colegas sobre outros textos 
organizados em ordem alfabética. Registre a conclusão a que 
chegaram.

Dicionário Livro de histórias

.
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Ordem alfabética

8  Explique o que é ordem alfabética. 

9  Escreva o alfabeto respeitando a ordem alfabética. 

10  Quantas letras há no alfabeto da língua portuguesa? 

11  Em que outros textos é usada a ordem alfabética? Assinale com X.

 lista de chamada

 bula de remédio

 agenda de telefone

 cartão-postal

 texto informativo

 enciclopédia

Mais Cores  Língua Portuguesa
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12  Luquinha precisa consultar o significado da palavra dicionário.

a) O que ele precisa saber para encontrar essa palavra no 
dicionário?

b) Que posição a letra D ocupa na ordem alfabética? 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

c) Circule na ordem alfabética a letra que vem imediatamente 
antes e a que vem depois da letra D.

13  Quando as palavras começam por letras diferentes, é mais fácil 
ordená-las de acordo com o alfabeto, não é mesmo? Então, 
reescreva em ordem alfabética estes nomes:

 » Luís, Flávia, José, Mariana, Simone, Afonso, Kátia, Tadeu

14  Quando todas as palavras começam com a mesma letra, como 
podemos organizá-las em ordem alfabética?

15  Agora, ordene as palavras, observando a segunda letra.

 » menino, mãe, mulher, miúdo, moleque

16  Organize as palavras abaixo em ordem alfabética. Para isso, 
considere a terceira e/ou a quarta letra de cada palavra.

 » estudar, esperar, esconder, esquentar
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 » músico, museu, músculo, musa

17  Seguindo a ordem alfabética, copie as palavras de cada grupo 
inserindo as que estão no quadro.

canoa   cardume

 » canção, caravela, cardápio, carinho

reclamar      recuperar

 » recente, recitar, recompensa, recreio, reduzir

prazo      preferência

 » prioridade, primeiro, preto, prorrogar, prejudicar

breve     broca

 » branco, bruma, bravo, brinco, brincadeira

18  Reúna-se com um colega e, juntos, resolvam as questões. Consultem 
um dicionário e escrevam o que se pede.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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a) A palavra que vem antes da palavra saúde é

b) As palavras que estão entre beleza e belo são

c) A palavra que vem depois de toldo é 

19  Em duplas, procurem no dicionário as palavras listadas abaixo. Na 
sequência, leiam os significados e escolham um para copiar. 

a) analfabeto: 

b) frase: 

c) gula: 

d) limite: 

e) sustentar: 

f) tolerância: 

g) relâmpago: 
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Palavras de referência, 

de entrada e verbete 
Observe a reprodução de uma das páginas do Dicionário 

Aurélio Ilustrado.   

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Ilustrado. Curitiba: Positivo, 2008. p. 91.
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Palavras de referência ou palavras-guia: Aparecem em 
destaque no alto da página do dicionário e registram a 
primeira e a última palavra da página. Elas servem para 
facilitar a localização da palavra pesquisada.

Entrada: Palavra em destaque em um 
dicionário.

Verbete: Conjunto de informações 
(significados, explicações, exemplos, 
definições) referente a cada uma das 
entradas.

Divisão silábica: Aparece ao lado 
da entrada e indica a separação das 
sílabas da palavra.

Quando a palavra tem mais de 
um significado, eles aparecem 
numerados no verbete.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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1  Observe atentamente a página de dicionário reproduzida.

a) Pinte as palavras de referência e copie-as aqui.

b) Onde mais essas palavras aparecem? Circule-as e explique.

c) De que modo essas palavras nos ajudam a localizar a palavra 
pesquisada?

d) A partir de qual letra essas palavras de referência são diferentes?

e) Podemos afirmar, sem ler a página reproduzida, que o verbete 
computador está nessa página? E coração? Justifique sua 
resposta.

ATIVIDADES
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2  Leia o verbete da palavra compromisso, observando a quantidade 
de informações que podemos extrair dele. 

a) No verbete, o que representam os números 1 e 2?

b) Quantos significados são dados para a palavra compromisso? 
Quais são eles?

c) Como é feita a separação em sílabas dessa palavra?

d) No verbete, há duas frases que servem de exemplos para o uso 
da palavra compromisso. Copie-as.

e) Escreva duas frases utilizando a palavra compromisso com 
sentidos diferentes.

Compromisso com.pro.mis.so substantivo masculino 1. Obrigação, dever: 
Assumiu o compromisso de ajudá-lo a estudar para a prova. 2. Obrigação de 
caráter social: No próximo fim de semana não tenho compromissos.

COMPROMISSO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Ilustrado. Curitiba: Positivo, 2008. p. 91.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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3  Você sabe o que significam as palavras adjetivo, substantivo 
e verbo, que aparecem ao lado dos verbetes? Procure os 
significados de cada uma delas no dicionário e copie-os.

 » substantivo 

 » adjetivo 

 » verbo

4  Escreva ao lado de cada palavra se ela é adjetivo, substantivo ou 
verbo.

caneta: 

viajar:  

feliz:  

comer:  

5  Dê dois exemplos de

a) verbo:  e 

b) substantivo:  e 

c) adjetivo:  e 
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6  Leia o trecho inicial de um texto publicado em uma revista.

7  Procure no dicionário as palavras do quadro. 

jurássicas    antepassados     evidências 
fósseis      precursoras

Borboletas jurássicas
As borboletas do jardim podem ter antepassados que voaram ao lado 

dos dinossauros. Antes, os cientistas acreditavam que elas tinham de 40 a 
50 milhões de anos. Mas evidências vindas de fósseis achados em âmbar 
mostram que antes dessa época já deviam existir diversas famílias precursoras 
das atuais borboletas.

[...] 

Bo

BORBOLETAS jurássicas. Galileu. Rio de Janeiro: Globo, n. 153, abr. 2004. p. 9.
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 » Você encontrou essas palavras no dicionário exatamente como 
estão escritas? Por quê?

8  Para encontrar essas palavras no dicionário, como elas devem ficar? 
Faça os ajustes necessários.

jurássicas: 

antepassados: 

evidências: 

fósseis: 

precursoras: 

a) Agora, escreva o significado das palavras da atividade anterior.
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b) Você sabia o significado de todas essas palavras antes de 
buscá-las no dicionário? Para que serve o dicionário?

9  Por que nem todas as palavras constam no dicionário exatamente 
como aparecem nos textos? Converse com o professor e os 
colegas sobre isso. Depois, registre a conclusão a que chegaram. 

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Pouco é menos da metade.

Muito é quando os dedos da mão 
não são suficientes.

Desespero 
são dez milhões  

de fogareiros acesos 
dentro da sua cabeça.

Angústia é um nó muito apertado  
bem no meio do seu sossego.

Preocupação é uma cola  
que não deixa o que 
não aconteceu ainda 

sair do seu pensamento.

FALCÃO, Adriana. Mania de explicação. São Paulo: Salamandra, 2013. p. 23-27.

11  Leia um trecho do livro Mania de explicação.

10  Agora que você consultou as palavras desconhecidas do texto, 
explique que informação ele apresenta sobre as borboletas. 
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a) O que o texto Mania de explicação tem em comum com um 
dicionário?

b) E o que tem de diferente?

12  Agora é a sua vez! Tente escrever, do seu jeito, o significado de 
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Com os colegas e sob a orientação do professor, crie um 
dicionário coletivo ilustrado. Definam quais serão as entradas, os 
verbetes, as palavras de referência da página, etc. Lembrem-se de 
que as palavras devem seguir a ordem alfabética.

UM POUCO MAIS
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is 
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en
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r. 
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Evandro Marenda. 2016. Digital.
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Encontro vocálico 

PARA APRENDER

Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em 
uma palavra, que podem estar em uma mesma sílaba ou em 
sílabas separadas.

Tritongo é o encontro de três vogais pronunciadas na mesma 
sílaba.

Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas.

L E I - T E L I N - G U I - Ç A

U - R U - G U A I

S A - Ú - D E D I - A

vogal

vogal

vogal vogalvogal vogal

vogalsemivogal

semivogalsemivogal

semivogal

1  Marque com lápis azul as palavras que têm ditongo; com lápis 
verde, as que têm tritongo; e com lápis vermelho, as que têm hiato.

ATIVIDADES

pai            Páscoa            álcool            Paraguai            enxaguou 
iguais            beijo            quase            fui            sanduíche

Ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas na mesma 
sílaba.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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2  Separe as palavras abaixo em sílabas e, ao lado, indique se elas têm 
ditongo, tritongo ou hiato.

fósseis:        

evidências:        

cientistas:        

atuais:        

dinossauros:        

saguão:        

3  Encontre, no diagrama, palavras com ditongo e hiato.

 » Agora, copie as palavras nos quadros correspondentes.

F R A M B O E S A Z
A S R A T E A T R O
B A T N C A B R E C
I U R D I N E I N R
S D U I T F I B T I
C A D O O L G U S A
O D X C R A E C S N
I E S A I U N H I Ç
T O M A N T E I G A
O A V E Ç A N D O S

Ditongo Hiato



2. Histórias inventadas e  
 histórias reais 

QUAL É A IDEIA?

 » O que é fantasia?

 » O que é realidade?

 » É possível algo que existe em nossa mente tornar-se real?

 » Qual é a diferença entre uma história inventada e uma história 
real?

QUAL É A IDEIA?

Julia Back, 2016. D
igital.



29

Ensino Fundamental  3o. Ano

29

PARA APRENDER

Narrativa ficcional 

1  Leia atentamente o texto a seguir.

A máquina de voltar no tempo
Quando criou essa máquina, o que Dr. Victor mais desejava era reencontrar a 

sua avó e o seu cachorro, que já tinham morrido. 
Durante anos e anos fez 

experiências que resultaram 
em explosões 
memoráveis! 
Fez testes que 
incomodaram dia 
após dia até os 
vizinhos mais 
compreensivos 
da região. 

ATIVIDADES
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Uma narrativa ficcional é uma história inventada com o objetivo 
de entreter os leitores. Narrativa é o mesmo que relato de um 
acontecimento e ficcional diz respeito à fantasia, ao produto da 
imaginação.

Ao escrever uma narrativa ficcional, o autor inventa um narrador 
que vai contar a história e cria personagens que vão viver as ações 
imaginadas por ele.

É preciso muito cuidado para que a história faça sentido: os 
personagens precisam parecer reais, assim como o cenário e a história 
narrada, por mais fantasiosa que ela seja.
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2  Converse com o professor e os colegas sobre as questões abaixo.

a) Com que finalidade esse texto foi escrito? 

b) Quem escreveu esse texto? 

c) Dr. Victor é um personagem criado pela imaginação dos 
autores ou ele existe no mundo real? 

d) Como você chegou a essa conclusão? Converse com o 
professor e os colegas.

e) Em que livro o texto foi publicado? Sobre o que trata esse livro?

3  Sobre o texto lido, responda às questões a seguir.

a) Por que Dr. Victor inventou a máquina de voltar no tempo?

Para observar os fenômenos naturais, instalava-se no telhado de sua casa, 
pois tinha descoberto que as lâminas de pedra usadas como telhado eram a 
melhor superfície para fazer os cálculos matemáticos necessários. Assim, foi o 
primeiro a utilizar a pedra ardósia como lousa.

Por fim, depois de muitas tentativas fracassadas, criou uma cabine em 
que, por meio de um sistema elaboradíssimo, foi capaz de voltar no tempo, e 
encontrou a sua avó e o seu cachorro!

Porém, quando conseguiu voltar ao passado, estava do tamanho que era 
quando eles estavam vivos, isto é, uma criança.

Além do mais, ele podia viver apenas o que já tinha vivido. Logo percebeu que 
para viver tudo igualzinho ao que tinha vivido não precisava de tanta complicação, 
atravessar o tempo, desmaterializar-se e se rematerializar... Ele se deu conta de que 
tudo o que vivera com a sua avó e o seu cachorro morava na sua lembrança, e que 
o que ele queria na verdade era inventar um jeito de tornar os dias que vivia agora 
alegres como aqueles em que vivera com sua avó e o seu cachorro.

CAIRA, Ana Maria; HAMBURGER, Cao. As invenções do Dr. Victor. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 44. 
(Castelo Rá-Tim-Bum).
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b) Ele conseguiu realizar seu desejo voltando ao passado? 
Justifique sua resposta.

c) A que conclusão chegou Dr. Victor?

4  Se a máquina do Dr. Victor fosse levá-lo ao futuro, o que você acha 
que encontraria? Por quê? 

a) Desenhe e escreva essa situação e apresente-a aos colegas.
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5  Recorte as cartas do material de apoio para criar sua narrativa 
ficcional. 

a) Por meio de desenho, você deve representar um personagem, 
um cenário, um animal e um objeto. 

b) Depois, escreva uma narrativa em seu caderno com os itens 
escolhidos por você. Lembre-se de:

 » dar um título à sua história;

 » utilizar todas as cartas que você representou;

 » organizar a história em parágrafos;

 » dar sentido à história, a qual deve ter começo, meio e fim;

 » utilizar os sinais de pontuação;

 » escrever as palavras corretamente.

c) Quando terminar sua história, confira se ela tem todos os itens 
acima. Caso falte algo, volte à narrativa para completar. Se tiver 
dúvida, peça ajuda ao professor.

b) Leia novamente seu texto para verificar se:

 » utilizou letra maiúscula;

 » utilizou sinais de pontuação;

 » as palavras estão escritas corretamente.

Caso seja necessário, volte para realizar a correção. 

c) Apresente para a turma a situação criada por você e escute 
atentamente a de seus colegas.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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PARA APRENDER

1  Dr. Victor deixou um bilhete para seu assistente antes de partir em 
sua máquina de voltar no tempo. Leia-o.

Agora, faça o que se pede.

a) Pinte de amarelo o nome da pessoa a quem se destina o bilhete, 
o destinatário. 

ATIVIDADES
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Bilhete

É um tipo de texto que contém mensagens curtas e 
linguagem informal. É utilizado entre pessoas que apresentam 
familiaridade.
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b) Circule a mensagem, o conteúdo desse bilhete. 

c) Sublinhe a saudação final ou a despedida. 

d) Pinte de azul o nome de quem escreveu o bilhete, o remetente. 

e) Faça um X diante da data em que o bilhete foi escrito. 

2  Agora, imagine que você seja o inventor dessa máquina e esteja se 
preparando para uma viagem no tempo.
Em uma folha avulsa, escreva um bilhete para um colega da turma, 
avisando-o sobre sua partida. Em poucas palavras, você deve 
comunicar o porquê de sua viagem e qual é seu destino.

Antes de entregar o bilhete ao colega, verifique se escreveu

 » destinatário;

 » mensagem;

 » despedida;

 » remetente;

 » data.

3  Cole, no espaço abaixo, o bilhete que você recebeu do colega.
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PARA APRENDER

Relato histórico

1  Leia o texto a seguir e conheça um pouco da história dessa 
fantástica máquina que revolucionou o mundo real.

O revolucionário computador
Quando o homem criou o computador, não imaginava que ele se tornaria uma 

ferramenta tão indispensável na vida moderna. Do supermercado às companhias 
aéreas, dos bancos às escolas, hoje em dia praticamente tudo é informatizado.

A aventura começou com o 
inglês Charles Babbage (1791-1871), 
que construiu, entre 1821 e 1823, o 
Mecanismo Diferencial Número 1, 
um aparelho com 2 mil peças, usado 
para fazer cálculos matemáticos 
complicados.

Uma máquina com o dobro 
de peças foi construída em 1991, 
pelo Museu de Ciência de Londres, para homenagear o bicentenário do 
nascimento do inventor. O equipamento já apresentava funções como 
memória, capacidade de armazenagem e recuperação de dados.

O primeiro computador digital eletrônico, chamado Eniac, surgiu em 1946. 
Era enorme: tinha a altura de dois andares e pesava 30 mil toneladas. Realizava 
5 mil somas e 3 500 multiplicações por segundo.

Com os avanços da tecnologia, os computadores estão ficando menores e 
melhores.

 

TULCHINSKI, Lúcia. Invenções geniais. São Paulo: Globo, 2004. p. 78-79. (Almanaque Sítio). Adaptação.

Duas mulheres operando o Eniac 
na década de 1940
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ATIVIDADES

É o gênero textual que narra acontecimentos que ocorreram 
no passado, seguindo a ordem cronológica dos fatos.
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2  Troque ideias sobre as questões abaixo com os colegas e o professor.

a) O texto que você leu é um relato histórico. O que você 
entende que seja um relato histórico?

b) Os acontecimentos relatados são reais? Como você sabe?

c) Quem escreveu esse texto? De que livro ele foi retirado?

d) Onde você encontrou as respostas para a questão anterior?

e) Qual é a finalidade desse texto?

 Explicar como se utiliza um computador.

 Mostrar onde se compra um computador.

 Explicar como o computador foi inventado.

3  Releia o primeiro parágrafo do texto e, após consultar o dicionário, 
explique o que quer dizer a palavra em destaque.

Quando o homem criou o computador, não imaginava que ele se tornaria uma 
ferramenta tão indispensável na vida moderna. Do supermercado às companhias 
aéreas, dos bancos às escolas, hoje em dia praticamente tudo é informatizado.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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4  De acordo com o texto, numere os fatos em ordem cronológica.

 Com os avanços da tecnologia, os computadores estão 
ficando menores e melhores.

 Uma máquina com o dobro de peças foi construída em 
1991, pelo Museu de Ciência de Londres, para homenagear o 
bicentenário do nascimento do inventor. 

 O primeiro computador digital eletrônico, chamado Eniac, 
surgiu em 1946. Era enorme: tinha a altura de dois andares e 
pesava 30 mil toneladas

 O inglês Charles Babbage construiu, entre 1821 e 1823, o 
Mecanismo Diferencial Número 1, um aparelho com 2 mil 
peças, usado para fazer cálculos matemáticos complicados. 

Substituição e omissão de palavras 

Para evitar a repetição de nomes e expressões, a autora do texto 
O revolucionário computador usou recursos bastante utilizados em 
nossa língua: a substituição e a omissão (falta ou ausência) de palavras.

Leia este exemplo:

Quando o homem criou o computador, não imaginava que ele 
se tornaria uma ferramenta tão indispensável na vida moderna.

Agora, leia como esse trecho ficaria sem a omissão e a 
substituição de palavras:

Quando o homem criou o computador, o homem não 
imaginava que o computador se tornaria uma ferramenta tão 
indispensável na vida moderna.

PARA APRENDER
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1  Releia este trecho e responda às questões propostas.

ATIVIDADES

a) Volte ao texto e descubra a quem se refere à expressão “do 
inventor”. 

b) A expressão “o equipamento” substitui que informação?

2  Releia o trecho abaixo. Depois, responda às questões.

Uma máquina com o dobro de peças foi construída em 1991, pelo Museu 
de Ciência de Londres, para homenagear o bicentenário do nascimento do 
inventor. O equipamento já apresentava funções como memória, capacidade 
de armazenagem e recuperação de dados.

O primeiro computador digital eletrônico, chamado Eniac, surgiu em 
1946. Era enorme: tinha a altura de dois andares e pesava 30 mil toneladas. 
Realizava 5 mil somas e 3 500 multiplicações por segundo.

Perceba como o trecho reescrito ficou com muitas repetições. 
É fácil notar, portanto, como a omissão de o homem e a 
substituição de o computador por ele deixou o trecho bem mais 
agradável de ser lido.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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a) Sobre o que trata esse trecho?

b) Diante de quais palavras foi omitida a expressão “o primeiro 
computador digital eletrônico”?

c) Reescreva esse trecho usando o recurso da substituição, 
sempre que possível.

3  Reescreva os trechos substituindo as palavras destacadas por 
outras de mesmo sentido indicadas no quadro.

máquinas  equipamentos  acessórios  objetos

a) Com o avanço da tecnologia, os computadores estão ficando 
menores e melhores.

Com o avanço da tecnologia,  

estão ficando menores e melhores.

b) Uma máquina com o dobro de peças foi construída...

Uma máquina com o dobro de  

foi construída...



40

Outras invenções
Fotografia

A primeira foto foi tirada em 1826 pelo francês Joseph Niepce. O tempo 
em frente da câmera era de 8 horas para que a imagem fosse nítida.

Já imaginou ficar 8 horas posando para uma foto? Alguns anos mais 
tarde, Louis Daguerre conseguiu reduzir o tempo de exposição a vinte 
minutos e aperfeiçoou a técnica. Hoje o tempo para se tirar uma foto é 
praticamente instantâneo.

Telefone

“Watson, venha aqui. Estou precisando de você.” Foram as primeiras 
palavras que se escutaram em 1876 por meio de um telefone.

Seu inventor: o escocês Alexander Graham Bell!

Televisão

Transmitir sons e imagens em movimento era o sonho de muitos homens. 
Em 1928, o sueco Ernst F. W. Alexanderson realizou isso: fez a primeira 
transmissão de televisão no mundo.

O programa não tinha nada de especial, mostrava apenas um homem 
pondo e tirando os óculos.

As imagens foram vistas em apenas três casas. No entanto, esse 
acontecimento foi muito importante para o desenvolvimento da comunicação.

TULCHINSKI, Lúcia. Invenções geniais. São Paulo: Globo, 2004. (Almanaque Sítio). Adaptação. 

As primeiras fotos 
não tinham boa 
qualidade.  
Foto de Niepce, 
tirada em 1826

4  Leia o texto e responda às questões.
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5  O texto lido apresenta fatos. Releia-o e, com base na leitura, 
preencha o quadro com as informações solicitadas.

6  Observe esta comparação: 

A invenção da televisão é tão importante quanto a invenção 
do telefone.

 » Agora, elabore frases usando a ideia de comparação entre as 
palavras a seguir. Use as expressões tão e quanto.

a) computador e videogame 

b) fogão e geladeira

7  Para você, qual das invenções apresentadas anteriormente foi a 
mais importante para a humanidade? Discuta com os colegas e, 
depois, registre sua conclusão. 

Inventos Fotografia Telefone Televisão

Data de invenção

Nome do inventor
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8  Com a ajuda do professor e dos colegas, pense em grandes 
invenções que ainda hoje são muito importantes. O professor vai 
listá-las na lousa. Em seguida, ele organizará a turma em pequenos 
grupos e sorteará uma invenção para cada um deles. 

9  Em casa, a respeito da invenção sorteada, pesquise e anote as 
respostas aos itens a seguir. 

a) Invenção: 

b) Nome do inventor: 

c) Ano de criação: 

d) Como era a invenção quando foi criada: 

e) Sua evolução: 

f) Como é hoje em dia: 

g) Se possível, traga imagens para mostrar aos colegas e ilustrar a 
linha do tempo.

10  Agora, reúna-se com seu grupo e, em uma folha avulsa, produzam 
uma linha do tempo para a invenção pesquisada. 

11  Analisem a produção do grupo e confiram se

 » colocaram o nome da invenção.

 » escreveram as datas e as informações em ordem cronológica.

 » a linha do tempo está organizada e é de fácil entendimento.

12  Após a confecção, em grupo, apresentem a linha do tempo para o 
restante da turma.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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PARA APRENDER

As palavras recebem denominações diferentes de acordo 
com o número de sílabas que apresentam. Observe:

 » monossílaba – palavra com uma sílaba.
 » dissílaba – palavra com duas sílabas.
 » trissílaba – palavra com três sílabas.
 » polissílaba – palavra com quatro sílabas ou mais.

Número de sílabas 

2  Classifique as palavras da atividade anterior de acordo com as colunas.

Monossílaba Dissílaba Trissílaba Polissílaba

1  Leia as palavras e separe-as em sílabas. Anote ao lado o número de 
sílabas encontradas.

fotografia:  

telefone:  

luz:  

fogão:   

trem:  

carro:  

celular:  

ATIVIDADES
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3  Seguindo a indicação da primeira coluna da tabela, forme palavras. 
Depois, classifique-as quanto ao número de sílabas.

1  DA 2  DE 3  DI 4  DO 5  DU 6  CA

7  BI 8  FA 9  MA 10  A 11  CO 12  MI

13  MAN 14  TE 15  NÓ 16  ZE 17  PLA 18  VI

Números Palavras Classificação

6, 9

7, 11

11, 12, 1

3, 10, 13, 14

4, 12, 15

4, 16

5, 17

10, 16, 4

6, 2, 10, 4

1, 9

2, 4

7, 6, 1

8, 1

3, 6

6, 7, 2

3, 10

Mais Cores  Língua Portuguesa
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PARA APRENDER

Notícia é o gênero textual encontrado em jornais impressos 
e on-line, com a finalidade de contar fatos ou acontecimentos 
recentes.

1  Leia a notícia.

Notícia

 

O lápis “cor de pele” está com os dias 
contados; empresa cria estojo que emociona
Empresa cria caixa de giz de cera com 24 tons de pele, 
abrangendo dos mais escuros aos rosados e amarelados. 

A caixa da Pintkor oferece até 24 opções de giz de cera 
que captam as variações dos tons de pele, desde o bege 
claro até o marrom bem escuro.

ATIVIDADES
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Na hora de pintar um desenho, a pequena Liz Alves Laufer, de 
quatro anos, escolhe as cores que mais se aproximam dos tons 
de pele presentes em sua família: para a mãe, o lápis marrom; 
para o pai e a irmã, aquele rosa claro comumente chamado de 
“cor de pele”. “Meu esposo e minhas filhas têm pele branca, e eu 
sou parda. Então, a Liz faz essa diferenciação usando as cores 
que estão disponíveis na caixinha de giz dela”, relata a mãe Flávia 
Alves, de 38 anos.

Para ampliar as alternativas de lápis “cor de pele”, uma 
empresa especializada em produtos de desenho localizada em 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, decidiu aumentar as opções 
de giz que captam as variações dos tons de pele, desde o bege 
claro até o marrom bem escuro. “Em 2014, nós preparamos 
um estojo com 12 cores voltadas para o público afro e, no 
segundo semestre de 2018, aumentamos o número de opções 
para 24, abrangendo mais tons escuros e também os rosados 
e amarelados. Uma caixa bem completa”, afirma o empresário 
Antonio Frantz, proprietário da Koralle.

O estojo faz parte da linha Pintkor e foi desenvolvido após 
um pedido dos professores do Curso de Aperfeiçoamento 
Uniafro, programa de educação para relações étnico-raciais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). “Eles nos 
procuraram em 2014 com a ideia de fazer poucas unidades e 
nós aceitamos o desafio. Desenvolvemos o primeiro estojo e 
iniciamos todo o processo de venda, que surpreendeu”, relatou 
Frantz. Apenas em 2018, a procura pelo produto apresentou 
crescimento de 100% em relação ao ano anterior.

A doutora em Educação Gladis Kaersher foi uma das 
idealizadoras que procurou o empreendedor. Segundo ela, a 
necessidade surgiu durante debates no curso Uniafro, após 
vários professores relatarem casos de alunos que sofrem 
constrangimento e até agressões de colegas devido à sua cor. 
Com isso, os educadores perceberam a necessidade de mudança 
na maneira de ensinar sobre os tons de pele.

“Na minha infância, a cor conhecida como ‘tom de pele’ 
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sempre foi o rosa pastel. E isso continuou nos meus 30 anos de 
magistério em que vi as crianças usando esse lápis para a cor 
da pele. Mas é a cor da pele de quem?”, questionou Gladis, que 
também é coordenadora do Curso Uniafro.

Para oferecer uma resposta a essa pergunta, os professores 
do curso decidiram procurar caixas de giz de cera ou lápis de cor 
que oferecessem diferentes “tons de pele” para serem usados 
por crianças no momento de colorir desenhos. “Só que não havia 
nenhum material assim no mercado brasileiro. Então, entramos 
em contato com inúmeros empreendedores para ver quem 
aceitaria desenvolver o produto, e somente uma empresa local 
aceitou o desafio”, relata Gladis.

[...]
De acordo com a psicóloga Semíramis Maria Vedovatto, 

do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, isso ocorre 
porque as pessoas negras, indígenas e asiáticas que têm 
contato com o material se sentem incluídas na sociedade, 
pois podem se sentir representadas de forma mais fiel 
ao colorir um desenho. “Isso é muito importante pessoas 
de todas as raças conseguem ter visibilidade e se sentem 
representadas”, garante a psicóloga.

Além disso, a produção desse material representa um avanço 
significativo no debate contra o preconceito, pois faz com que 
as crianças percebam que há tons de pele diferentes. “Elas 
veem que não existe somente aquele lápis rosa clarinho para 
representar o tom de pele, mas que existem diversas cores. Isso 
faz com que ela perceba a diversidade”, explica.

[...]

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/o-lapis-cor-de-pele-esta-com-
os-dias-contados/>. Acesso em: 26 set. 2019.

2  Após a leitura da notícia, converse com o professor e os colegas.

a) Você já tinha lido ou ouvido falar dessa notícia? 
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b) Na sua opinião, qual é a importância dessa criação?

3  Qual é o título da notícia?

4  O título desperta a curiosidade do leitor sobre a notícia? 

5  Qual é o nome do jornal que fez a publicação? Ele é impresso ou 
digital?

6  O que contribuiu para que o estojo fosse lançado? 

7  Qual foi a intenção dos professores ao solicitar o estojo?

 Deixar as atividades dos alunos mais coloridas.

 Fazer com que as crianças percebam e respeitem as 
diferentes cores de pele que existem.

 Promover a empresa de lápis do seu estado (Rio Grande do 
Sul).

8  Qual é a finalidade dessa notícia?

 Relatar a criação de uma caixa de giz de cera com 24 cores 
de tons de pele.

 Mostrar como se faz um jornal.

 Explicar como se faz um giz de cera.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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1  O professor vai dividir a turma em grupos de quatro alunos.

2  Assistam aos principais telejornais da sua região para observar as 
principais características, como linguagem e figurino.

3  O grupo deverá selecionar uma notícia atual para apresentar à 
turma.

UM POUCO MAIS

PARA APRENDER

Carta do leitor

Sem discriminação
Olá, queridos amigos da CHC. Quero parabenizar o 

sucesso da revista Ciência Hoje das Crianças. Eu conheci a revista 
por intermédio da minha professora de português, Edileusa. Eu 
gostei muito, porque eu aprendi o que eu não sabia. Eu queria 
que vocês publicassem uma matéria sobre discriminação. Até 
logo! Espero essa matéria.

L. K. Moreilândia/PE
Sugestão anotada, L.! Seu pedido não será discriminado! 

Revista Ciência Hoje das Crianças. ano 22, n. 203, p. 28-29, jul. 2009. 

Os jornais, gibis e revistas apresentam uma seção para que o 
leitor escreva a sua opinião, elogiando ou criticando as publicações 
realizadas. Essa contribuição é chamada de Carta do leitor.

ATIVIDADES

1  Leia a carta do leitor.
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2  Onde essa carta foi publicada?

3  Quem a escreveu e em que local mora?

4  Qual pedido L. K. fez à revista?

5  E você? Qual pedido faria à revista? 

Mais Cores  Língua Portuguesa
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PARA APRENDER

Nos textos sobre invenções e inventores, geralmente aparece 
uma palavra que indica a nacionalidade do inventor, isto é, seu país 
de origem. Essas palavras são os adjetivos pátrios.

Além de se referirem à nacionalidade, os adjetivos pátrios 
referem-se a estados e a cidades de procedência de pessoas, 
objetos e seres em geral.

1  Nos trechos abaixo, sublinhe as palavras que fazem referência à 
origem dos inventores.

a) “A aventura começou com o inglês Charles Babbage [...]” 

b) “A primeira foto foi tirada em 1826 pelo francês Joseph Niepce.” 

c) “Seu inventor: o escocês Alexander Graham Bell!” 

d) “Em 1928, o sueco Ernst F. W. Alexanderson realizou isso: fez a 
primeira transmissão de televisão no mundo.” 

2  Agora, escreva nos quadrinhos o nome do país de origem desses 
inventores, de acordo com as palavras sublinhadas nos itens da 
atividade anterior. 

ATIVIDADES

Adjetivos pátrios

a) 

c) 

b) 

d) 
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Biografia 

PARA APRENDER

1  O texto a seguir apresenta informações sobre o inventor do avião.
Leia e descubra quem foi.

Sobe e desce
Desde criança, Alberto Santos Dumont gostava de 
máquinas. Depois de ler A Volta ao Mundo em 80 
Dias, um livro de Julio Verne, ele decidiu que queria 
voar. Experimentou um passeio de balão, na França, 
se encantou e passou a construir seus próprios 
balões e dirigíveis. Aí resolveu ir mais longe: queria 
fazer uma máquina com motor capaz de voar. Ele 
fez alguns protótipos e caiu várias vezes. Bateu 
em árvores, em prédios, caiu em telhados... Até 
que, usando bambu e tecido, ele construiu o 14-
Bis. No dia 23 de outubro de 1906, finalmente o 
avião levantou voo. Os membros da comissão do 
Aeroclube da França, encarregados de fiscalizar 
o voo, ficaram tão encantados com o que viram 
que se esqueceram de cronometrar o tempo que 
o brasileiro permaneceu no ar! Por causa da 
trapalhada, ele teve de repetir o voo um outro 
dia - permaneceu no ar por 21 segundos a uma altura de 4 metros.

AS TRAPALHADAS dos cientistas. Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/noticias/escola/as-trapalhadas-dos-
cientistas.phtml#.XKznIphKjIU->. Acesso em: 9 abr. 2019.

Alberto Santos Dumont

14-Bis: o primeiro avião  
a cruzar os céus

A biografia é um texto que conta a história da vida de uma 
pessoa. Geralmente, ela é rica em detalhes sobre as experiências 
vividas pela pessoa que está sendo biografada.

ATIVIDADES
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2  Encontre no diagrama palavras que façam parte do texto que 
acabou de ler. Depois, complete as frases a seguir.

A B I J C T R E O Ã O B D

M Á Q U I N A S R L I R U

A L C L T E C I D O Ã A M

E T D I R I G Í V E I S O

R U D O V B A L Õ E S I N

O R A V P R É D I O S L T

C A S E G U N D O S J E P

L R F R A N Ç A S G A I K

U E F N G N Ç A J S Q R L

B N A E B R A V I Ã O O H

E Ã O J M A B A M B U R I

S Á R V O R E S F K W Y O

a) Desde criança, Alberto Santos Dumont gostava de .

b) Decidiu que queria voar após ler o livro de .

c) Experimentou um passeio de balão, na , 

se encantou e passou a construir seus próprios  

e .

d) Sobrenome do inventor: .

e) Bateu em , em , caiu 

em telhados... mas sua persistência não o deixou desistir.

f) Usando  e  construiu o 14-Bis.
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g) Alberto Santos Dumont era .

h) No dia 23 de outubro de 1906, finalmente o  
levantou voo.

i) Os membros da comissão do  da França 
foram encarregados de fiscalizar o voo.

j) Permaneceu no ar por 21  a uma   

 de 4 metros.

3  Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. 
Depois, registre suas respostas.

a) O que a expressão “pai da aviação” significa?

b) A quem ela foi atribuída? Por quê?

4  Quantas vezes Santos Dumont levantou voo com seu avião 14-Bis? 
Sublinhe no texto o trecho que confirma essa informação. 

5  Leia um trecho com mais informações sobre o inventor.

Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda Cabangu, no dia 20 de julho 
de 1873. Como os meninos daquele tempo, ele também gostava de brincar 
ao ar livre, correr e aprontar as suas. A fazenda fica na serra da Mantiqueira, 
em Minas Gerais, numa cidade inicialmente chamada Palmira, que mais 
tarde mudou o nome para Santos Dumont – em homenagem a ele. A 
fazenda Cabangu ainda existe; agora transformada em Museu da casa Natal 
de Santos Dumont, conservando a memória de seu morador.

FRANCO, Marina. Alberto que era Santos Dumont. São Paulo: DCL, 2006. p. 36.
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6  Após ler o texto, como você imaginou Santos Dumont criança? 
Conte como ele brincava. Você se identifica com ele? Por quê? 
Converse com o professor e os colegas sobre o assunto.

7  Os textos que você acaba de ler são definidos como

 autobiografia.  biografia.

 » Justifique sua resposta.

8  Faça uma pesquisa para conhecer outros dados sobre a vida de 
Santos Dumont. Siga o roteiro a seguir.

 » Outros inventos criados por ele: 

 » Data de falecimento: 

Outras informações que você considera importantes sobre ele:
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9  Escolha um personagem famoso que você admira. Faça uma 
pesquisa sobre sua história de vida: nome completo, local e data 
de nascimento, onde estudou, o que faz e em que se destaca, 
sua evolução dentro da profissão que escolheu. Depois, faça um 
desenho ou cole uma imagem dele(a).

10  Troque de livro com um colega para realizar a correção do texto. 
Anote suas considerações para que, depois, ele faça as modificações 
necessárias e você as que ele pontuou. 

Imagem ou desenho

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Dois-pontos 

PARA APRENDER

Geralmente, o sinal dois-pontos (:), além de indicar uma breve 
pausa, é usado para mostrar que, em seguida, será apresentada 
uma fala, uma citação, uma explicação ou enumeração de algo.

Observe que o autor, nesse caso, usou os dois-pontos para 
indicar uma explicação.

BIS: o primeiro avião a cruzar os céus.

1  Nas sentenças a seguir, insira os dois-pontos antes das explicações.

a) Conhecemos a história de um homem extraordinário Santos 
Dumont. 

b) O avião não deveria voar é um aparelho muito pesado!

c) O primeiro avião a voar no mundo 14-Bis.

2  Discuta com os colegas e o professor em que outras situações de 
escrita esse sinal de pontuação é usado. Registre suas conclusões 
e dê exemplos. 

ATIVIDADES

Leia a informação:
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Encontro consonantal e dígrafo 

PARA APRENDER

Encontro consonantal é o encontro de duas ou mais 
consoantes  diferentes em uma mesma palavra. Exemplos: carta, 
clima, prato, estrada, cruz, horta, etc.

Dígrafos vocálicos são duas letras que representam, na mesma 
sílaba, uma vogal com som nasal. Exemplos:

ch – cheiro rr – carro qu – quebrado  xc – excelente

lh – coelho ss – massa sc – nascer

nh – vizinho gu – guerreiro sç – cresça

am/an – ambos, antena  om/on – ombro, ontem

em/en – também, enfeite  um/un – umbigo, untar

im/in – impor, infeliz

1  Circule os encontros consonantais.

ATIVIDADES

a) bruxa

b) creme 

c) pneu

d) prato

e) grátis

f) fotografia

g) branco

h) psicólogo

i) quadro

j) vidro

k) árvore

l) livre

As palavras são formadas por letras que representam os sons da 
fala, isto é, os fonemas.

Dígrafo é o uso de duas letras para representar um único 
fonema. Exemplos:

Mais Cores  Língua Portuguesa
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2  Circule somente as palavras que apresentam dígrafos.

água                 Uruguai                 quitanda

queijo                 guitarra                 quotidiano

 » Pelo que você pôde observar, em que situações o gu e o qu 
são dígrafos?

3  Escreva quatro palavras com cada um destes dígrafos: ch, lh e nh.

4  Entre as palavras que você escreveu na atividade anterior, escolha 
uma com ch, uma com lh e outra com nh e crie uma frase com 
cada uma delas. 

5  Circule os dígrafos nas palavras a seguir.

6  Procure, em jornais ou revistas, dez palavras com dígrafos. Recorte-
-as e cole-as (ou copie-as) no espaço abaixo. Atenção: elas devem 
ser diferentes dos exemplos do livro. 

tampa                 pêssego                 lente                 excessão

andando                 velho                 contato                 cachorro

m) enigma

n) biblioteca

o) flor

p) livrar

q) calça

r) ritmo

s) quatro

t) esquisito

u) procurar
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Sílaba tônica 

PARA APRENDER

1  Leia cada palavra pronunciando sílaba por sílaba. Depois, sublinhe 
a sílaba tônica.

ATIVIDADES

2  Separe em sílabas as palavras abaixo. Depois, encontre a sílaba 
tônica e circule-a.

a) verdade: 

b) verdadeiro: 

c) menino: 

d) meninada: 

e) dúvida: 

f) duvido: 

g) violão: 

h) violeiro: 

 querida fazendeiro prima 
 nariz atividade arquipélago

As palavras recebem denominações de acordo com a 
localização da sílaba tônica. Observe:

 » Oxítona – a sílaba tônica é a última da palavra.

 » Paroxítona – a sílaba tônica é a penúltima.

 » Proparoxítona – a sílaba tônica é a antepenúltima.
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A sílaba mais forte de uma palavra é chamada de sílaba 
tônica. A sílaba tônica pode ou não receber acento. Observe: 
sofá, cama, bule, vovô.

As palavras que têm a sílaba tônica acentuada apresentam 
acento agudo (´) ou circunflexo (^).

O acento agudo pode ser usado sobre todas as vogais. 
Com acento agudo, as vogais a, e e o ficam com o som 
aberto: chácara, café, óculos. Já o acento circunflexo é usado 
apenas sobre as vogais a, e e o, que ficam com som fechado: 
escândalo, cômodo.

Acentuação: acento agudo e circunflexo

PARA APRENDER

1  Leia as palavras e acentue quando necessário.

2  O que você observou a respeito das terminações das palavras 
acentuadas?

 Terminam em a(s), e(s), o(s).

 Terminam em r, l, u, z.

3  Agora, acentue as palavras utilizando acento agudo (´) ou 
circunflexo (^).

historia          musica          cafe          camara          rapido          mes
estomago         numero         pate         pe         le         arvore         voce
pagina          panico          calice          lampada          passaro     medico

pai          ca          so         po          la          pe          meu          dor         
bem          bom          flor          mes          lei          mar          tres         

trem             cruz             sol             mal             voz

ATIVIDADES
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4  Pinte as palavras da atividade anterior de acordo com a legenda: 

 palavras oxítonas.

 palavras proparoxítonas.

5  Escreva as palavras que o professor ditar. Lembre-se das regras de 
acentuação. 

Lembre-se: todas as palavras proparoxítonas são 
acentuadas.

1  Escolha com os colegas de sua equipe uma das invenções citadas 
ao longo do capítulo e pesquisem, na biblioteca da escola ou na 
internet, informações a respeito dela, como o nome do inventor, 
a data de sua criação, principais características e utilidade e outros 
dados que considere importantes.

2  Registre os dados da pesquisa no caderno. Para ilustrar, faça desenhos 
ou cole imagens.

UM POUCO MAIS

3  Finalizada a pesquisa, apresente 
oralmente com o grupo o resultado 
do trabalho para os demais  
colegas e professor.
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3. Por dentro das histórias  
 em quadrinhos

QUAL É A IDEIA?

Os gibis ou histórias em quadrinhos (HQs) são revistas que trazem 
muitas histórias, passatempos e curiosidades.

 » Você costuma ler histórias em quadrinhos? Por quê? 

 » Quais são seus gibis preferidos? 
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História em quadrinhos 

PARA APRENDER

1  A imagem ao lado representa 
um personagem de história em 
quadrinhos. Observe-a:

Agora, responda:

a) Quem é este personagem?

b) Do que você mais gosta nele? 
Por quê?

c) Você já leu algum livro ou 
história em quadrinhos com este personagem? Qual(is)?

d) Por que, na imagem, ele usa uma panela na cabeça e roupas e 
sapatos de um adulto?

e) O personagem Menino Maluquinho foi criado por quem?

f) Que nome você daria a esse personagem se o tivesse criado?

Histórias em quadrinhos são narrativas utilizadas como 
entretenimento, ou seja, têm o objetivo de divertir o leitor. 
Possuem características próprias, como a presença da linguagem 
verbal e não verbal, o uso de diferentes tipos de balões para a 
fala dos personagens, sinais de pontuação e onomatopeias.

ATIVIDADES
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2  Leia a história em quadrinhos abaixo.
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3  Que título você daria a essa história? Por quê?

4  Responda às questões a seguir com o professor e os colegas.

a) O que significa a expressão “Aí, galera!”, no primeiro quadrinho?

b) O que você entendeu ao ler o quadrinho abaixo?

5  Releia estes quadrinhos e, depois, responda ao que se pede.

 » O personagem usou a palavra arrebentar com o mesmo 
significado no primeiro e no último quadrinho? Discuta com os 
colegas e o professor sobre isso e, depois, justifique sua resposta.

6  Qual é o humor da história? Converse com o professor e os colegas.
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Ponto-final (.), ponto de exclamação (!)  

e ponto de interrogação (?) 

PARA APRENDER

Usamos o ponto-final (.) em frases afirmativas e negativas, 
com o objetivo de declarar algo. Exemplos:

Usamos o ponto de exclamação (!) em frases exclamativas 
para demonstrar admiração, entusiasmo, surpresa ou para 
exprimir sentimentos de alegria, de dor, de tristeza, etc. Exemplos: 

Por fim, usamos o ponto de interrogação (?) para fazer 
perguntas, questionar algo em frases interrogativas. Exemplos:

Estou com fome. (Frase afirmativa)

Não vou para casa. (Frase negativa) ©
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Isso é muito interessante!

Socorro! Alguém me ajude!

Oba! Ganhei um presente!
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Por que você não veio à minha festa?

Qual é seu nome? 

Quantos anos você tem?
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1  Pontue corretamente as frases abaixo.

a) Você acha o Menino Maluquinho engraçado

b) Gosto do Menino Maluquinho porque ele é engraçado

c) Não o acho engraçado

d) Ele é muito engraçado, sim  Adoro o menino maluquinho

e) Por que você o acha engraçado

f) Ele é engraçado porque está sempre aprontando alguma coisa

2  Sobre a atividade anterior, responda:

a) Quais frases são afirmativas? 

b) Qual frase é negativa? 

c) Quais são exclamativas? 

d) Quais são interrogativas? 

3  Encontre, em livros de histórias, frases afirmativas, negativas, 
exclamativas e interrogativas. Copie-as no caderno e faça a leitura 
em voz alta, com a entonação adequada. 

ATIVIDADES

4  O Menino Maluquinho, 
personagem criado por Ziraldo, 
já participou de muitas histórias 
em livros, revistas em quadrinhos 
e na televisão. Agora, imagine o 
Menino Maluquinho passando 
um dia no seu colégio. O que ele 
iria aprontar? Invente uma história 
e escreva-a no caderno. 
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5  Leia esta história em quadrinhos e verifique se você tem algo em 
comum com o Menino Maluquinho.
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6  Converse com o professor e os colegas sobre as atitudes 
apresentadas pelo Menino Maluquinho. 

7  Em duplas, escrevam quatro atitudes do Menino Maluquinho 
durante o recreio. Duas devem ser aprovadas por vocês e duas 
não. 

8  Agora, em relação às atitudes não aprovadas, escrevam por que 
vocês não aprovam essas atitudes do Menino Maluquinho.

9  Discuta com os colegas e o professor as questões a seguir.

a) Qual é o significado das reticências (...) usadas no 1.º quadrinho 
da história? 

b) O autor utilizou outras vezes as reticências nessa história? Em 
quais quadrinhos? 

c) O que indica o uso de reticências na história lida?

Atitudes aprovadas Atitudes não aprovadas
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Onomatopeias 

PARA APRENDER

Onomatopeias são palavras criadas para imitar ou 
reproduzir sons e ruídos, como as que foram utilizadas no texto 
Recreio. Elas são muito usadas em histórias em quadrinhos.

1  Explique o significado de outras onomatopeias presentes na HQ.
RÁRÁRÁRÁRÁ: 

PRIIIIII: 

BZZZZZ:  

2  Observe a expressão do rosto e as mãos 
do Menino Maluquinho. O que está 
acontecendo com ele? Explique. 

ATIVIDADES
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Releia algumas onomatopeias presentes na história que você 
acabou de ler e descubra o que elas representam.

 » TÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ: representa um sinal anunciando o início ou o 
final do recreio.

 » SLURP: representa o som que o personagem faz ao comer 
rapidamente.

 » SMAC: representa o som de um beijo.

 » PLOFT: representa o som de um objeto atingindo alguma 
superfície – no caso da história do Menino Maluquinho, de uma 
fruta atingindo a cabeça.
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3  Observe este quadrinho: 

a) Registre o final da pergunta que o Menino Maluquinho fez à 
sua professora.

b) Que resposta você daria ao Menino Maluquinho se você fosse 
a professora e ele lhe fizesse essa pergunta? Por quê?

c) Alguma vez você já precisou ir ao banheiro logo após o 
término do recreio? Conte aos colegas qual foi a reação do 
professor. 

4  Junte-se a um colega e leiam a 
resposta do Menino Maluquinho 
à pergunta da professora. O que 
significa a expressão “agenda cheia”?
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5  Observe a página de uma agenda. Anote nela a data do próximo 
sábado e domingo e os compromissos que você tem para esses 
dias. Caso ainda não saiba o que vai fazer, escreva algo que 
gostaria de realizar. 
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Diário 

PARA APRENDER

1  Leia uma página do 
Diário da Julieta.
a) Você sabe o que 

é um diário?

b) Na sua opinião, 
por que as 
pessoas escrevem 
em um diário? 

c) Você já leu algum 
livro em que a 
história é narrada 
na forma de um 
diário? Qual? 

d) Você tem o 
hábito de anotar 
acontecimentos 
ou afazeres do 
seu dia a dia? 
Onde? 

e) Você sabe a 
diferença entre 
um diário pessoal 
e um diário 
ficcional?

ZIRALDO. Diário da Julieta – As histórias mais secretas da Menina 
Maluquinha. São Paulo: Globo, 2011. p. 90.

Obra em que o autor relata os acontecimentos do dia a dia, 
bem como exprime suas opiniões, impressões, reflexões e segredos.

ATIVIDADES
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2  Por que chamamos esse relato de diário ficcional? 

3  É necessário assinar a página do diário depois de escrever o relato? 
Por quê? 

4  Qual é o assunto principal dessa página do diário? 

5  Segundo a menina, quem são Romeu e Julieta? 

6  Qual é a finalidade de um diário pessoal? Assinale com X as 
afirmativas corretas.

 Registrar lembranças de fatos importantes que vivenciamos.

 Um modo de contar para outras pessoas sobre os 
sentimentos.

 Permitir o registro de segredos que não contamos para 
ninguém.

Outra personagem muito 
famosa de Ziraldo é Julieta, 
conhecida como a Menina 
Maluquinha. Ela escreve todos os 
seus segredos em um diário.

UM POUCO MAIS
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Sinônimos e antônimos 

PARA APRENDER

Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado 
ou significados parecidos. Exemplos: bonito e belo; corajoso e 
valente; mandar e ordenar.

Antônimos são palavras com sentidos opostos. Exemplos: 
bem e mal; bom e mau; simplificar e complicar.

1  Escreva os sinônimos das palavras.

alegre: 

gritar: 

pular: 

conversa: 

briga: 

achar: 

machucar: 

parecido: 

cão: 

casa: 

2  Escreva os antônimos das palavras.

achar: 

certo: 

entrada: 

condenar: 

entusiasmo: 

tristeza: 

igual: 

medo: 

justo: 

mais: 

forte: 

gordo: 

sair: 

escuro: 

ATIVIDADES
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Carta 

UM POUCO MAIS

A carta é um gênero textual geralmente escrito em primeira 
pessoa que visa sempre a um destinatário.

1  Leia o texto e conheça a história de uma professora maluquinha, 
que recebeu a seguinte carta dos alunos:

Uma professora muito maluquinha
Com ela não tinha castigo. Tinha julgamento. Se um lá fizesse alguma 

coisa que parecesse errada, ela convocava o júri. Um aluno para a acusação, 
outro para a defesa. O resto da turminha era o corpo de jurados...

A gente adorava aqueles 
julgamentos. No final do 
ano, quando já líamos 
tudo, ela achou melhor que 
as defesas e as acusações 
fossem feitas por escrito. 
É que o júri era muito 
barulhento.

ZIRALDO. Uma professora muito maluquinha. São Paulo: Melhoramentos, 1995. p. 40.
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2  Procure, no dicionário, os significados das palavras destacadas 
no trecho abaixo e, em seguida, comente com os colegas e o 
professor qual deles é o mais adequado nesse contexto. Depois, 
registre o significado escolhido.

Com ela não tinha castigo. Tinha julgamento. Se um lá fizesse alguma 
coisa que parecesse errada, ela convocava o júri. Um aluno para a acusação, 
outro para a defesa. O resto da turminha era o corpo de jurados...

3  Converse com um colega sobre estas questões e, depois, escreva 
no caderno a conclusão a que chegaram.

a) Por que a história recebeu o título Uma professora muito 
maluquinha?

b) Que outro título vocês dariam a essa história? Por quê? 

Palavras Significado

castigo

julgamento

convocava

júri

acusação

defesa
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Com ela não tinha castigo. Tinha julgamento. Se um lá fizesse alguma 
coisa que parecesse errada, ela convocava o júri.

4  Releia a primeira parte do trecho inicial do livro Uma professora 
muito maluquinha.

 » Agora, discuta estas questões com os colegas e o professor:

a) Em sua turma, o que acontece quando alguém faz algo errado? 

b) Você concorda com a maneira como os problemas são resolvidos 
pelo professor? Por quê? 

c) Como você gostaria que esses problemas fossem resolvidos? 

5  Com o professor e os colegas, releiam a carta e numerem as linhas.

a) Observem que, na linha 3, os alunos riscaram a expressão 
“a gente”. Discutam a diferença entre a palavra agente e a 
expressão a gente.

b) Que outra palavra pode ser usada para substituir a expressão “a 
gente”? 

Mais Cores  Língua Portuguesa
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6  Com o auxílio do professor, releia a carta e observe como as 
crianças usaram

a) os sinais de pontuação;

b) a acentuação;

c) a paragrafação;

d) a separação silábica;

e) a apresentação do texto.

7  Reescreva-a no caderno, fazendo as alterações que julgar 
necessárias, e termine-a. 

8  Você acha que o Wanderson foi considerado inocente ou culpado? 
Junte-se a um colega e conte a ele sua opinião. Ouça o que ele tem 
a dizer e depois conte suas conclusões para o restante da turma. 

ZIRALDO. Uma professora muito maluquinha. São Paulo: Melhoramentos, 1995. p. 40.
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4. Textos diversos sobre os  
 mesmos assuntos 

QUAL É A IDEIA?

 » Para saber sobre diferentes assuntos, onde se pode procurar 
informação? 

 » Para fazer uma leitura divertida, o que podemos consultar?
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Em família
Na Escola das Nuvens não vai ninguém
– Porque não existe Escola das Nuvens
As nuvens aprendem tudo em casa
Mamãe-nuvem ensina como se faz chuva
Papai-nuvem ensina como se faz uma chuva
DAQUELAS BEM FORTES.
Mamãe-nuvem faz assim: Catatrá – Catatatrá!
Papai-nuvem faz assim: CATATRÃO! – CATATATRÃO!
E o filhinho-nuvem faz assim:
catatrim –
– catatatrim –
e
cai
um
pinguinho
pequenininho
assim
que
faz
pim
pilim
pimpim! ... 

Poema 

PARA APRENDER

1  Leia o poema e observe a forma criativa usada pelo poeta para 
descrever a chuva.

CAMARGO, Luís. O cata-vento e o ventilador. 2. ed. São Paulo: FTD, 2016. p. 11.

Poema é um texto composto por versos e estrofes e 
geralmente apresenta rimas.

assim: CATATRÃO!  CATATATRÃO!
m faz assim:

á!
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2  Converse com o professor e os colegas e responda às questões a 
seguir.

a) Do que trata o poema? 

b) Esses personagens pertencem à mesma família?

c) Por que as nuvens não vão para a escola?

d) Quem ensina as nuvens a chover?

3  Explique o que representam as onomatopeias. Depois, responda à 
questão sobre elas.

Catatrá – Catatatrá! CATATRÃO! – CATATATRÃO!

catatrim – catatatrim pim, pilim, pimpim! ...

 » Quanto ao som que representam, que diferenças é possível 
perceber entre essas onomatopeias?

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Recital de poemas

Pesquise e anote em seu caderno outro poema que fale sobre 
fenômenos da natureza. Leia o poema várias vezes para decorá-lo. O 
professor vai organizar um recital com a sua turma.

1  Escolha outros dois colegas para participar do seu grupo.

2  Estudem o poema escolhido para que possam recitá-lo de 
memória.

3  Dividam os versos entre vocês.

4  Pensem no figurino e em alguns materiais que podem fazer parte 
do cenário.

5  Apresentem o poema, enfatizando o ritmo, a sonoridade e a 
emoção que apresenta. 

4  Volte ao poema e contorne os versos que representam a chuva 
produzida pelo filhinho-nuvem. 

 » Que recursos o poeta usa para representar uma chuva fina, 
bem fraquinha, produzida para o filhinho-nuvem?

5  Você gostou desse poema? Justifique sua resposta.

6  Que outras palavras podem ser usadas para representar a chuva, o 
trovão, o raio? 
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Texto de curiosidade 

PARA APRENDER

1  Leia dois textos que explicam, de formas diferentes, qual a razão 
de chover.

Por que chove?
Se vocês prometerem não dar risada, eu responderei que chove porque 

existe o Sol. É a pura verdade. O Sol faz evaporar a água da superfície dos 
mares, dos lagos, dos rios. Esse vapor sobe tranquilamente no ar, quando de 
repente uma corrente fria cai em cima dele: o vapor, apavorado, se condensa 
então em milhões de gotinhas de água, que formam as nuvens.

Essas gotinhas de água tentam escapar, mas a corrente de ar frio as 
persegue, e elas se tornam cada vez mais grossas, cada vez mais pesadas, até 
que caem em forma de gotas e todos correm para pegar o guarda-chuva.

Por que chove?
As altas temperaturas fazem com que a água dos rios, lagos e oceanos 

passe ao estado de vapor. Esse processo denomina-se evaporação, 
que é uma lenta vaporização. O vapor sobe (pois o ar quente é leve) e 
encontra camadas de ar frio na atmosfera. Com isso, ocorre o processo de 
condensação, em que a água no estado de vapor passa ao estado líquido. 
Essas gotículas líquidas formam as nuvens. Ao se encontrarem com as 
outras gotículas vão ficando mais pesadas, permitindo a precipitação, ou 
seja, a queda das gotas em forma de chuva.

RODARI, Gianni. O livro dos porquês. São Paulo: Ática, 1996. p. 46.

BORBA, Augusto Adolfo. Por que chove? Texto não publicado, Curitiba, 2016.

É um pequeno texto que traz informações inéditas e 
surpreendentes sobre diferentes conteúdos.

ATIVIDADES
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2  Troque ideias com os colegas e o professor sobre os textos que 
você acabou de ler. Depois, responda às questões.

a) No primeiro texto, o autor cria uma história ou dá uma explicação 
científica para o fenômeno da chuva? As informações são reais ou 
inventadas?

b) Que recurso o autor do primeiro texto utiliza para apresentar as 
informações como em uma história?

c) As informações apresentadas no segundo texto são iguais, 
semelhantes ou diferentes das que foram dadas no primeiro 
texto? E a forma de explicar é a mesma?

d) Qual dos dois textos você prefere? Por quê?
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Campanha de conscientização 

PARA APRENDER

1  Leia a campanha de conscientização.

2  Converse com o professor e os colegas a respeito das seguintes 
questões:

a) Qual é o objetivo desta campanha? 

b) Onde ela foi publicada? 

c) Qual é o tema dessa campanha?    

d) Você já ouviu falar sobre esse tema? Qual é sua opinião sobre 
assunto?  

ATIVIDADES

As campanhas de conscientização servem para chamar a atenção 
das pessoas sobre um determinado assunto, com a intenção de 
convencê-las a adquirir o produto ou a ideia apresentada.
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3  Agora, responda:

a) Qual é o título da campanha?

b) Por que a palavra água foi escrita em letra maiúscula?

c) Em qual local essa campanha foi realizada? 

d) Como você descobriu a localidade?

e) Você sabe o que significa a palavra conscientização? Com 
a ajuda do professor, pesquise no dicionário e escreva o 
significado dela.

4  Nas alternativas a seguir, assinale V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas.

 Essa campanha chama a atenção sobre o desperdício da água.

 Quando desperdiçamos a água, prejudicamos o meio ambiente.

 Não precisamos nos preocupar com a água, pois há em 
grande quantidade em nosso planeta.

 Tomar banhos rápidos e fechar a torneira ao escovar os 
dentes são meios de economizar água.

 Pensando na economia de água, a mangueira é um ótimo 
instrumento para lavar carros e calçadas.

5  Na sua opinião, qual é a importância dessa campanha para a vida 
das pessoas?

6  Em relação ao consumo da água e aos cuidados com o meio 
ambiente, escreva ações que você e sua família realizam em casa.
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UM POUCO MAIS

1  Agora é a sua vez de compor um cartaz para uma campanha de 
conscientização. Siga estes passos:

a) Converse com o professor e os colegas para relembrar o que 
foi estudado a respeito desse tema.

b) Escolha um título chamativo para a campanha, que desperte a 
atenção para o tema.

c) Pense em uma imagem para ilustrar o título escolhido.

d) Lembre-se: o cartaz deve chamar a atenção do leitor, 
despertando sua curiosidade para que se mobilize pela causa. 

2  Agora, recorte do material de apoio a folha para produzir o cartaz 
de uma campanha de conscientização sobre o uso da água.

3  Volte ao cartaz e confira:

 Escreveu o título em destaque?

 A imagem está adequada ao tema?

 O cartaz vai despertar a atenção dos leitores?

 Escreveu as palavras corretamente?

Como recuperar a água do planeta Terra?
Ações de sustentabilidade ajudam nisso. Por exemplo: fechar a torneira 

ao escovar os dentes, usar a água da chuva ou da máquina de lavar roupas 
para limpar o carro ou o quintal, tomar banhos mais rápidos e recuperar 
a vegetação de áreas desmatadas, protegendo as nascentes e margens dos 
rios. Outra possibilidade é recuperar rios poluídos. Essa é uma tarefa difícil, 
mas existem casos bem-sucedidos, como o do rio Tâmisa (Inglaterra). 
Considerado o mais sujo da Europa no século 19, ele hoje é o mais limpo do 
mundo a cruzar uma metrópole.

7 CURIOSIDADES sobre a água. Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/noticias/curiosidades/7-curiosidades-
sobre-a-agua.phtml#.XEsKIFxKjIU>. Acesso em: 25 jan. 2019.
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É uma narrativa breve, escrita em prosa. Leia o trecho de 
um conto para conhecer a opinião de uma personagem muito 
especial: a Fada da Chuva.

Conto 

PARA APRENDER

A chuva
– Que pena! – disse o Chefe. – Está um dia feio. Não vamos poder sair.

– Por que me acha feia? – perguntou alguém.

Na entrada da gruta estava uma moça com um vestido todo feito de 
gotinhas e um véu prateado sobre os cabelos.

– Já sei! – gritou Teresinha. – Você é a Fada da Chuva!

– Como adivinhou?

– Percebi pelo seu vestido.

– Pois é. Fico tão triste quando dizem o que esse menino disse...

– Oh! Desculpe! – exclamou o Chefe. – Eu não queria entristecê-la. Não 
sabia que andava por perto.

– Não se preocupe. Já estou acostumada. É só amanhecer chovendo e 
começa todo mundo: “Está um dia tão feio!”. Ora, isso é uma injustiça. Dia de 
chuva não é feio, é lindo.

– Lindo? Você não está exagerando? Não vejo nada de lindo num dia de 
chuva.

– É porque você não sabe ver. Repare: feche os olhos e depois olhe para o 
bosque como se fosse esta a primeira chuva que você vê na vida.

O Chefe fechou, depois olhou:

– É... Estou vendo tudo diferente, mesmo.

Os outros vieram fazer também a experiência. Fechávamos olhos e 
pensavam: “Vou fingir que nunca vi chuva”. Depois abriam e olhavam. 

Perceberam então que o bosque estava uma beleza. Tudo ficara prateado.
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A chuva cerrada era uma cortina que não parava de se mexer. E, do outro 
lado da cortina, as árvores e folhagens pareciam de um outro mundo.

– Será possível? – disse Helena. – Não é que dia de chuva é lindo mesmo? 
Por que nós nunca percebemos?

– Costume – explicou a Fada. – De tanto ouvirem dizer: “Que dia feio!”, 
quando está chovendo, vocês se habituaram e nem foram examinar para ver 
se era feio mesmo.

– A impressão que eu tenho – disse Teresinha – é de que as plantas estão 
decidindo sobre as flores que vão fazer depois da chuva.

– E então, – respondeu Soprinho – em dia de chuva, tudo na natureza se 
recolhe para pensar. E dessa “pensação” saem flores, colheitas e brotos novos.

Luisinho estava olhando para tudo, daquele jeito novo. Do outro lado da 
cortina de chuva, as plantas e as árvores não faziam o menor movimento. 
Estavam todas pensando e não queriam se mexer, para não atrapalhar.

– Que bonito! – exclamou Luisinho.

A Fada da Chuva, agradecida, sorriu:

– Até que enfim! Tenho andado o mundo todo procurando gente que 
diga isso e até hoje só encontrei cinco pessoas.

– Mas hoje você lucrou mais quatro, hein? Sem contar Soprinho, que já 
nasceu sabendo tudo sobre essas coisas.

– Pois é. Hoje foi dia de sorte para mim. Mas não querem vir dançar na 
chuva? Experimentem para ver como é bom!

Saíram todos correndo para a chuva. Era uma delícia sentir a água 
escorrendo pelos cabelos e pelo corpo. [...]

ALMEIDA, Fernanda Lopes de. Soprinho. 19. ed. São Paulo: Ática, 2004. p. 63 e 64.
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Uso de travessão em diálogos 

No conto que você acaba de ler, o Chefe e a Fada dialogaram, 
ou seja, conversaram. Diálogo é a fala entre pessoas ou 
personagens. Leia um trecho do diálogo entre o Chefe e a Fada.

– Que pena! – disse o Chefe. – Está um dia feio. 
Não vamos poder sair.

– Por que me acha feia? – perguntou alguém.

1  Em relação ao trecho do conto apresentado, faça o que se pede.

a) Pinte de azul a voz do narrador e de vermelho a fala dos 
personagens.

b) Agora, circule os travessões utilizados para separar a fala dos 
personagens da voz do narrador.

c) Qual é a função dos travessões que você não circulou?

d) O Chefe não respondeu à pergunta da Fada. Imagine-se no 
lugar dele e invente uma resposta educada.

Travessão (–) é o nome do sinal de pontuação usado, entre 
outras situações, para marcar a troca de fala entre personagens 
em uma narrativa ou para separar a fala de um personagem da 
voz do narrador.

ATIVIDADES
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2  Com base no conto A chuva, preencha a cruzadinha.

a) Apelido de uma das crianças da história.

b) Nome de um dos personagens femininos.

c) Local em que as crianças estavam quando a Fada apareceu.

d) Objeto que a Fada usava sobre os cabelos.

e) Objeto com que se parece a chuva cerrada.

3  Imagine que, enquanto a Fada da Chuva conversava com o 
Chefe, o Sol apareceu e começou a discutir com ela. Cada um foi 
comentando os benefícios que oferece à natureza e apontando os 
perigos que o outro poderia trazer a todos os seres.

a) Pesquise, em livros, jornais, revistas ou na internet, em que situações 
a chuva e o sol podem nos trazer benefícios ou perigos. Depois, nos 
quadros a seguir, escreva três situações para cada item.  

SOL

Benefícios Perigos

CHUVA

Benefícios Perigos

C
H
U
V
A

a)
b)

c)
d)

e)
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4  Agora, você e um colega vão escrever um diálogo, apontando os 
benefícios e os perigos que o sol e a chuva podem oferecer. Um 
de vocês será o sol e o outro, a chuva. Cada um vai se “defender”, 
mostrando o que as pessoas devem fazer para se beneficiar com 
essas condições atmosféricas. Deem um título ao texto.
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Artigos definidos e indefinidos 

PARA APRENDER

Artigo é a palavra que vem antes do substantivo. Como 
os substantivos variam em gênero e número, os artigos 
acompanham essas variações.

O gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino.
Exemplos: Sol é substantivo masculino; praia é substantivo 

feminino. Então, dizemos: o Sol; a praia.
O número indica se o substantivo está no singular ou no 

plural.
Exemplos: a menina está no singular; as meninas, no plural.
Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. 

Definidos (o, a, os, as)
São assim chamados porque, de modo geral, indicam seres 

ou objetos determinados. Exemplos: o menino; a menina; os 
homens; as mulheres.

Indefinidos (um, uma, uns, umas)
São assim chamados porque não determinam, deixam 

imprecisos a pessoa ou o objeto. Exemplos: um menino; uma 
menina; uns homens; umas mulheres.

Para entender melhor a diferença entre 
artigos definidos e indefinidos, observe 
estes exemplos: 

 » Minha mãe falou com a professora. (A 
mãe conhecia a professora)

 » Minha mãe falou com uma professora. 
(Não era uma professora conhecida.)
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1  Leia o trecho abaixo, retirado do texto A chuva, e observe os artigos.

ATIVIDADES

a) Circule todos os artigos que aparecem.

b) Transcreva os artigos encontrados e classifique-os em artigos 
definidos ou indefinidos.

2  Inspire-se nas imagens e escreva frases com artigos definidos e 
indefinidos.

a) 

Os outros vieram fazer também a experiência. Fechavam os olhos e 
pensavam: “Vou fingir que nunca vi chuva”. Depois abriam e olhavam.

Perceberam então que o bosque estava uma beleza. Tudo ficara prateado.

A chuva cerrada era uma cortina que não parava de se mexer. E, do outro 
lado da cortina, as árvores e as folhagens pareciam de um outro mundo.

ALMEIDA, Fernanda Lopes de. Soprinho. 19. ed. São Paulo: Ática, 2004. p. 63 e 64.

Artigos definidos Artigos indefinidos

b) c) 
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1  No conto A chuva, o Chefe e as outras crianças ficaram chateados 
porque não poderiam sair na chuva. Mas existem muitas brincadeiras 
que podem ser feitas em dias de chuva. Conheça uma brincadeira!

UM POUCO MAIS

2  Você já brincou na chuva alguma vez? Conte essa experiência aos 
colegas. 

3  Pesquise uma brincadeira própria para os dias de chuva e registre-a 
no caderno. Depois, leia as instruções dessa brincadeira para os 
colegas. Se preferir, apenas explique a eles como se faz para brincar. 

Fui passear e...
Número de participantes: a partir de 3 pessoas.

Como jogar:

1.Forme um círculo e um dos participantes diz para iniciar:

– Eu fui passear e levei um lanche.

2. O segundo repete a frase, acrescentando alguma coisa no 
final. Exemplo:

– Eu fui passear, levei um lanche e... uma bola.

3. O terceiro repete a frase, acrescentando, por sua vez, mais 
alguma coisa:

– Eu fui passear, levei um lanche, uma bola e... uma mala.

E assim por diante. 

4. Sai do jogo quem se esquecer de dizer uma ou mais 
palavras que foram faladas anteriormente ou inverter a ordem das 
palavras.

5. O vencedor será quem ficar até o fim sem errar.
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5. Histórias que ensinam 

QUAL É A IDEIA?

 » Você se lembra de ter lido ou ouvido histórias em que os 
personagens são animais? E em que os animais pensam, 
sentem e agem como seres humanos? 

 » Que histórias você conhece? 

 » Você conhece alguma história que tenha um ensinamento ou 
uma moral? Qual? 
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A fábula se caracteriza como uma narrativa na qual os 
personagens são geralmente animais ou seres inanimados que 
apresentam características humanas. O objetivo da fábula é 
transmitir, por meio das situações vividas pelos personagens, uma 
lição de caráter instrutivo às pessoas. Toda fábula tem um fundo 
moral, ou seja, um ensinamento. 

PARA APRENDER

1  Leia a fábula de uma tartaruga que desafiou uma lebre.

A lebre e a tartaruga
A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais.

Até o dia em que encontrou a tartaruga.

– Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora – 
desafiou a tartaruga.

A lebre caiu na gargalhada.

– Uma corrida? Eu e você? Essa é boa!

– Por acaso você está com medo de perder? – perguntou a tartaruga.

– É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você – 
respondeu a lebre.

No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova.

Bastou dar o sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda 
velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava 
tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca.

“Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu a 
ultrapasso” – pensou. 

ATIVIDADES

Fábula
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2  Encontre no diagrama palavras sinônimas das que estão em 
destaque.

a) A tartaruga em sua caminhada vagarosa e constante.

b) A lebre vivia a se vangloriar de que era o mais veloz de todos 
os animais.

c) A tartaruga não se abateu com a disparada da lebre.

d) Se aquela frouxa passar na minha frente, é só correr um pouco 
que eu a ultrapasso – pensou a lebre.

e) As zombarias sobre a lebre não param de acontecer.

A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua 
marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou continuou a correr 
com ares de vencedora. Mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não 
descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta.

Quando dizia que era o animal mais veloz, lembravam-na de uma certa 
tartaruga...

Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente.

LA FONTAINE, Jean de. Fábulas de Esopo. São Paulo: Scipione, 1998. p. 32. Adaptação.

M A R C H A K L T

G Y A B A L O U T

U C H A C O T A S

M O L E N G A R A
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104

3  Troque ideias com o professor e os colegas sobre a fábula e responda 
às questões.

a) Como a lebre é apresentada?

b) E a tartaruga?

c) A moral da história é: “Quem segue devagar e com constância 
sempre chega na frente”. O que ela significa?

d) Essa moral se aplica à tartaruga. Agora, pense em uma moral 
que pode ser aplicada à lebre e escreva-a aqui.

4  Os provérbios também são textos carregados de moral. Assinale o 
provérbio que pode servir de moral à fábula lida.

 Quem tudo quer nada tem.

 Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.

 Em terra de cego, quem tem um olho é rei.

 Devagar se vai longe.

 Águas passadas não movem moinho.

5  Você sabe dizer o dia, o mês e o ano em que os fatos narrados 
aconteceram? A história acontece em um tempo definido ou 
indefinido? Justifique oralmente.

6  Pense em uma situação da vida real que pode ser comparada com 
a descrita na fábula. Depois, registre a situação que você pensou.
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7  Troque ideias com o professor e os colegas sobre o significado 
da palavra constância. Use um dicionário para confirmar. Depois, 
reescreva a moral da fábula, substituindo essa palavra por seu 
significado. 

8  Releia este trecho:

a) Por que foram usadas aspas (“ “) em vez de um travessão inicial?

b) Por que é usado um travessão depois do pensamento da lebre?

9  Releia outro trecho da fábula.

“Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu 
a ultrapasso” – pensou. 

– Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei vencedora – 
desafiou a tartaruga. 

 » Se a fala dita pela tartaruga fosse contada pelo narrador, como 
ficaria o trecho?

10  Volte à fábula e releia o último parágrafo, antes da moral. Para que 
servem as reticências (...)?
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11  Leia o texto a seguir e descubra qual ensinamento é transmitido 
na fábula.

ESOPO. O pastor e as ovelhas. Recontada por Angela Cordi. Texto não publicado, Curitiba, 2019.

O pastor e as ovelhas
Um jovem pastor de ovelhas, cansado 

de fazer sempre a mesma coisa, resolveu 
brincar com as pessoas do vilarejo. Então, 
começou a gritar:

–  O lobo! O lobo! Salvem o 
rebanho! 

Ao ouvirem seus gritos, muitos 
moradores foram ajudá-lo. Quando 
chegaram perto do pastor, depararam- 
-se com ele rindo à toa.

–  É brincadeira! – disse ele.

Os moradores do vilarejo acharam tudo aquilo muito 
estranho e retornaram para seus afazeres.

Na semana seguinte, um lobo apareceu e atacou as ovelhas 
do pastor, que gritou e pediu socorro por muito tempo.

Mas ninguém o socorreu.
Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando diz a 

verdade.
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12  Com base no texto, associe cada substantivo ao significado 
correspondente.

a) pastor b) rebanho c) aldeia

 Porção de animais guardados por pastor.

 Pequena povoação; povoado.

 Pessoa que cuida do gado ou do rebanho.

13  Qual era a brincadeira de mau gosto que o pastor fazia?

14  Como as pessoas o encontravam quando vinham em seu socorro?

15  Quando o lobo apareceu de verdade,

a) o que aconteceu ao rebanho do pastor?

b) como o pastor reagiu a esse fato?

c) por que as pessoas não se preocuparam em ajudar o pastor?
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16  Pode-se afirmar que esse texto é uma fábula? Justifique sua resposta.

17  Releia a última parte do texto.

a) De quem é essa fala?

18  Exemplifique com uma situação real os ensinamentos das fábulas 
A lebre e a tartaruga e O pastor e as ovelhas, respondendo a estas 
questões:

a) O que você já conseguiu obter como resultado de seu esforço 
e persistência? 

b) Alguma vez você se sentiu prejudicado por ter faltado com a 
verdade? Conte como foi. 

19  Escolha uma das fábulas desta unidade e leia-a para seus familiares. 
Depois, discuta com eles o ensinamento proposto pela história, 
relacionando-o com uma situação do dia a dia. Faça uma pequena 
anotação daquilo que você e seus familiares concluíram.

– O lobo! O lobo! Salvem o rebanho! 
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20  Escolha uma das fábulas abaixo para recontar usando suas palavras.

 A lebre e a tartaruga

 O pastor e as ovelhas

21  Quando terminar o registro do seu reconto, leia novamente e 
observe:

 » Escrevi o título?

 » Dividi meu texto em parágrafos?

 » Utilizei letra maiúscula?

 » Obedeci à sequência da história?

 » Escrevi a moral da fábula?

 » Escrevi as palavras corretamente?

22  Se tiver dúvidas, peça ajuda ao professor. Depois de revisado, 
passe a versão definitiva do texto para o espaço a seguir. Faça um 
desenho para ilustrar. 
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1  Ouvir histórias é muito bom, não é mesmo? O professor dividirá 
a turma em grupos e cada grupo irá pesquisar uma fábula para 
apresentar aos colegas. 

2  Vocês podem confeccionar cartazes, fantoches, trazer objetos... 
O importante é usar a criatividade e o material de que dispõem.

3  O professor deixará algumas aulas para vocês combinarem e 
ensaiarem a apresentação.

4  Fiquem atentos à data que o professor determinará para a 
apresentação.

5  Após assistir à apresentação dos colegas, escreva a seguir a fábula 
que mais chamou sua atenção e a moral que ela apresenta.

UM POUCO MAIS
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Substantivo coletivo  

PARA APRENDER

Substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo estando 
no singular, dá a ideia de agrupamento. Leia os exemplos a seguir.

fauna – animais

flora – plantas; vegetais

constelação – estrelas

manada – elefantes; bois; búfalos

matilha – cães

ninhada – pintos; filhotes

frota – carros, ônibus, navios

nuvem – gafanhotos

tripulação – marinheiros; aviadores

acervo – livros

alcateia – lobos

arquipélago – ilhas

banda – músicos

boiada – bois

cardume – peixes

enxame – abelha, insetos

pinacoteca – quadros

quadrilha – ladrões, bandidos

ramalhete – flores

rebanho – gado, ovelhas, cabras

vocabulário – palavras
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1  Encontre, em um dicionário, o significado dos coletivos abaixo e 
registre o que descobriu.

a) colônia: 

b) elenco: 

c) esquadrilha: 

d) exército: 

e) multidão: 

f) time: 

g) turma: 

2  Encontre os substantivos coletivos presentes no texto O pastor e 
as ovelhas e circule-os. 

3  Qual é o coletivo de lobos? 

4  Agora, escolha três substantivos coletivos da página anterior e crie 
frases com eles. 

ATIVIDADES
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Uso do R e RR

PARA APRENDER

A letra R pode apresentar som fraco ou forte de acordo com 
a posição que ocupa na sílaba. 

No início da palavra, a letra R apresenta som forte.

No meio da palavra, entre vogais, usamos RR para 
representar som forte.

No meio de vogais, usamos R para representar som fraco.

sorriso  saboroso  resposta  natureza  pera

enrolado  raposa  serrote  genro  tesoura

roda  terrestre  garrafa  ligeiro  recado

rabanete  Henrique  honra

1  Leia as palavras. 

ATIVIDADES

2  Distribua as palavras nos grupos corretos.

R no início

RR no meio
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R fraco no meio

R forte no meio

3  Escreva as palavras que o professor vai ditar.

4  Após a correção do professor, anote o número de palavras que 
você acertou.  
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Pronomes 

PARA APRENDER

Os pronomes pessoais do caso reto acompanham ou substituem 
os substantivos para evitar a repetição das palavras no texto.

ATIVIDADES

 A quem se refere a palavra em destaque? 

1  Leia o trecho da fábula.

Os pronomes possessivos indicam posse.

Os pronomes demonstrativos indicam a localização da pessoa 
e/ou do objeto em relação a algo.

Eu, tu, ele(a), nós, vós, eles(as).

Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, dele, dela.

Este, esse, esta, essa, aquela, aquilo, isto, isso.

Ao ouvirem seus gritos, muitos moradores foram ajudá-lo.  
Quando chegaram perto do pastor, depararam-se com ele 
rindo à toa.
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3  Circule os pronomes possessivos nas frases abaixo.

a) Carla organiza sua mochila antes de ir à escola.

b) O meu relógio está atrasado.

c) Nossos pais estão viajando.

d) Tenho muito respeito pela opinião dela.

e) Seu irmão caiu.

f) Minha prima está viajando.

g) Fábio completou o álbum de figurinhas dele.

4  Complete com pronomes.

a)  caderno é meu.  é seu?

b)  livros aqui são ótimos!

c)  colégio era diferente de todos os outros.

d)  caminho é o mais curto.

e)  letra está linda!

f)  amigos chegaram.

g)  páginas estão em branco.

h)  familiares chegarão a que horas?

i)  irmã entende tudo de livros.
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Conto clássico

PARA APRENDER

O conto clássico é uma história que certamente você 
conhece por já ter lido ou escutado. É uma narrativa que 
apresenta personagens ou acontecimentos fantasiosos, 
imaginários, extraordinários.

As roupas novas do imperador

Há muito e muito tempo, em um reino distante vivia um vaidoso 
imperador muito interessado em roupas. Ele trocava de roupas várias 
vezes ao dia e sempre desfilava modelos belíssimos e luxuosos.

Certo dia, chegaram ao reino dois malandros. Assim que os dois 
souberam do gosto do imperador por belas roupas, espalharam a 
notícia de que eram especialistas em tecer um pano único no mundo, 
de cores e padrões deslumbrantes e com poder de ser invisível às 
pessoas tolas ou incompetentes.

O imperador mandou chamar os habilidosos tecelões.

– Quero encomendar um tecido, o mais lindo que puderem.

– Majestade, necessitamos de uma sala, de um tear, de fios de 
seda e também de ouro.

Uma hora depois já estavam em frente ao tear, fingindo tecer. E 
continuaram por muitos dias, pedindo cada vez mais seda, mais ouro 
e mais dinheiro.

1  O texto que o professor vai ler é um famoso conto, que narra uma 
situação bem fora do comum. Acompanhe.

ATIVIDADES
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O imperador estava curioso. Então, certo dia, resolveu enviar 
o ministro mais importante da Corte para inspecionar a obra dos 
tecelões. Quando o velho ministro chegou em frente ao tear, nada 
viu. Imediatamente ficou em dúvida.

“Isto significa que não sou digno do cargo que ocupo?” – pensou 
consigo mesmo, aflito.

Os tecelões lhe perguntavam com insistência se o padrão do 
tecido era do agrado do rei.

– Mas claro! É magnífico. Nunca vi coisa igual!

Diante do rei, o ministro elogiou o extraordinário bom gosto dos 
dois profissionais. Por nada neste mundo admitiria ter olhado para 
um tear vazio.

Na cidade já não se falava em outra coisa, senão na nova roupa do 
imperador e nos seus poderes mágicos.

Alguns dias depois, o imperador, ansioso, resolveu ir ele próprio 
visitar os tecelões, acompanhado do ministro. Foi recebido com 
enorme solenidade e muitas bajulações pelos impostores.

– Majestade, observe a extraordinária beleza e perfeição do tecido 
– disse o velho ministro, com voz trêmula.

O imperador permanecia calado: estava assombrado! Ele não via 
nada, apenas o tear vazio, totalmente vazio. Então, logo imaginou que 
era um bobo, ou que não era digno de ser imperador.

“Coitado de mim” – pensou. “Não poderia me acontecer nada 
pior. Tenho de dar um jeito para que não descubram a verdade.”

O rei resolveu reagir e afastar o perigo de uma possível 
descoberta. Aproximou-se do tear, fingindo admirar o tecido 
invisível.

– Sim... é realmente uma beleza. Um trabalho e tanto.

– Vossa Majestade, então, aprova nosso trabalho? – perguntaram 
os falsos alfaiates, com ironia.
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– Sim, sim, claro! Quero que, com este tecido, confeccionem uma roupa 
especial para o torneio do próximo domingo.

Os tecelões pegaram a fita métrica e tiraram as medidas do imperador, 
fingindo entender do ofício.

Para demonstrar seu reconhecimento, o rei presenteou os dois pilantras 
com um saco cheio de ouro. Mas continuava preocupado: seria ele um 
imperador incompetente?

Na manhã de domingo, os tecelões se apresentaram na Corte. A roupa 
para o torneio estava pronta. Eles mantinham os braços levantados como se 
estivessem segurando algo muito volumoso. Ninguém via nada nem ousava 
confessar. Quem assumiria ser tolo ou incompetente?

– Vossa Majestade gostaria de vestir suas roupas novas agora? – 
perguntou, irônico, um dos charlatões.

O imperador tirou as roupas que vestia. Os tecelões fingiram entregar ao 
imperador a túnica, a calça e uma capa com cauda longa.

O imperador tentou se convencer de que estava vestindo uma roupa 
fabulosa, mas o espelho refletia apenas a imagem de um homem de cueca e 
camiseta.

Em volta dele, todos faziam elogios à nova roupa.
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O imperador deu mais uma olhada no espelho, perplexo e desconfiado, e 
resolveu ir ao torneio.

Ao longo das ruas uma multidão estava à espera do cortejo, a fim de admirar 
as fabulosas roupas do imperador. Nas janelas e nas sacadas, espremiam-se os 
curiosos. Os elogios eram intermináveis.

Naturalmente, ninguém via a roupa, mas não iria confessar para não correr o 
risco de passar por bobo ou incompetente.

O cortejo já tinha atravessado quase toda a cidade, chegando próximo à praça 
dos torneios.

De repente, um menino que conseguira conquistar um lugar bem na frente 
gritou, desapontado:

– O imperador não está vestido. Como é ridículo ele assim, quase nu! Onde 
estão as roupas novas do imperador?

Muitos o escutaram e alguns começaram a repetir aquelas palavras e foram 
aumentando de volume cada vez mais. Num instante, todo o povo gargalhava até 
não poder mais.

O imperador ficou corado como um tomate, pois, a cada passo que dava, 
convencia-se de que aquela gente tinha razão e que ele tinha sido redondamente 
enganado: na verdade, a tão elogiada roupa não existia. Mas agora faria o quê?

Continuou a caminhar todo orgulhoso, como se nada estranho ocorresse, 
acompanhado pelas gargalhadas cada vez mais intensas de seus súditos.
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Os dois charlatões nunca mais foram vistos. Fugiram com todo o ouro, e 
o imperador aprendeu que a vaidade é a pior inimiga do reino.

No dia seguinte, o rei demitiu a maior parte dos funcionários da Corte e 
passou a levar uma vida mais humilde e sem grandes vaidades.

ANDERSEN, Hans Christian. As roupas novas do imperador. Disponível em: <http://www.editorarideel.com.br/wp-
content/uploads/2015/07/MIOLO_As-roupas-novas-do-imperador.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.

2  Quem é o personagem principal desse conto?

 O ministro. 

 O menino.

 Os falsos tecelões. 

 O imperador.

 O povo.

3  Em que lugar essa história acontece?

4  É possível saber quando acontece essa história? O que, no texto, 
prova isso?

 Sim, porque sabemos que aconteceu em uma determinada 
época do passado.

 Não, porque a expressão “Há muito e muito tempo” não 
define indicação de quando os fatos narrados aconteceram.

5  Quem conta a história da roupa nova do imperador?

 O menino que percebeu que o rei não estava vestido.

 Um narrador que não participa da história.

 O próprio imperador.

6  Quais foram as mentiras que os malandros contaram para o imperador?
 Disseram que eram capazes de produzir um tecido belíssimo, 

porém invisível.

 Disseram que todos poderiam ver o tecido feito por eles.

 Disseram que o tecido era invisível a tolos ou incompetentes.

 Disseram que o tecido só poderia ser visto pelo rei.
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7  Os malandros conseguiram enganar o imperador porque

 não terminaram o tecido até o dia do torneio.

 mentiram que sabiam fazer um tecido invisível.

 queriam que o imperador passasse vergonha.

 ganharam ouro e dinheiro, mas não fizeram tecido algum.

8  Por que o rei disse que via o tecido?

 Porque ele não queria ser considerado incompetente ou 
tolo.

 Porque ele realmente viu o belo tecido com que os tecelões 
fizeram sua nova roupa.

9  Como o povo se comportou ao ver o rei passar pelas ruas?

 Ninguém via a roupa nova do imperador, mas ninguém tinha 
coragem de admitir.

 Ninguém percebeu que o rei estava sem roupa.

10  De que maneira a farsa dos tecelões foi revelada?

11  Releia este trecho do texto:

“Isto significa que não sou digno do cargo que ocupo?” – pensou consigo 
mesmo, aflito.

 » Que personagem pensou isso?
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“Coitado de mim” – pensou. “Não poderia me acontecer nada pior. 
Tenho de dar um jeito para que não descubram a verdade.”

12  Releia outro trecho do texto.

a) De que personagem é esse pensamento? 

b) Qual era a verdade que não poderia ser descoberta?

c) Por que o imperador fingiu ver o tecido que não existia?

d) Por que, nesse trecho, foram usadas aspas? 

e) Copie do texto outro trecho em que as aspas também indicam o 
pensamento de um personagem. 

13  Copie do texto o trecho que revela a mentira dos falsos tecelões.

14  Como em muitos contos clássicos, o texto que você leu apresenta 
um ensinamento, uma moral, uma mensagem para que o leitor 
reflita sobre comportamentos e atitudes. Quais são os ensinamentos 
que o texto As roupas novas do imperador deixa para o leitor?

 A vaidade pode prejudicar as pessoas.

 Pessoas bobas devem ser enganadas pelas mais espertas.

 As pessoas não devem ter medo de dizer a verdade em 
relação ao que veem e percebem.

 Quem é malvado pode ser enganado.

 As crianças veem as coisas por meio de um olhar mais puro, 
sem vaidade nem mentira.

 É preciso sempre falar a verdade.

 Para se dar bem, é preciso aproveitar as oportunidades, assim 
como fizeram os falsos tecelões.
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Cordel 

PARA APRENDER

A literatura de cordel é um poema popular, oral e impressa, 
muito comum no Nordeste do Brasil. Apresenta rimas e 
normalmente suas estrofes são compostas por dez, oito ou 
seis versos. Suas ilustrações são feitas por xilogravuras, que são 
realizadas em uma madeira e depois são passadas para o papel, 
como se fossem um carimbo.

1  Aprecie a leitura que o professor vai fazer do texto.

VIDA DO HOMEM
(Sextilhas)

Pra dar vida ao meu cordel, 

vou rimar como é a vida:

vida tem de todo tipo,

vida boa ou bem sofrida,

gente, bicho e natureza,

para a vida eu sou torcida.

A palavra “vida” é

equilibrada demais.

Tem só duas consoantes

e também duas vogais,

quatro letras que nos dão

luz, carinho, amor e paz.

ATIVIDADES

Mais Cores  Língua Portuguesa
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2  Agora converse com seus colegas e professor.

a) Qual é o título do cordel?

b) Na sua opinião, o que significa a palavra sextilhas embaixo do 
título?

c) Qual é a mensagem central do texto? Converse com os 
colegas.

A palavra “vida” é assim,

já tem vida escondida,

porque tem “V” de vitória,

tem “I” de sempre ida,

tem o “D” de descoberta, 

tem o “A” de acolhida.

Vida eu ponho no começo

dessa estrofe já nascida.

Vejo um mundo mais feliz,

indicando a paz na vida,

dando amor, dando carinho,

amizade tão querida.

OBEID, César. Vida rima com cordel. São Paulo: Mundo Mirim, 2013. p. 14.
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d) Quais palavras o autor relacionou às letras da palavra vida? 
Escreva:

V 

I 

D 

A 

e) Agora é a sua vez de ler o cordel. Forme dupla com um colega 
e leia para ele, transmitindo a emoção que o autor quis passar 
com sua escrita. Depois, o colega realizará a leitura para você.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Pronomes de tratamento 

PARA APRENDER

As palavras senhor, dona e você representam algumas das 
formas de tratamento usadas para nos referirmos às pessoas. As 
diferentes formas de tratamento expressam o tipo de relação 
entre as pessoas.

Essas formas de tratamento revelam respeito entre as pessoas 
que estão conversando.

– O senhor tira um pouco, está muito caro.

– Num posso, dona, tá barato, em qualquer lugar...

JOSÉ, Elias. O furta-sonos e outras histórias. São Paulo: Atual, 1989. p. 31.

1  Observe a expressão em destaque.

ATIVIDADES

a) O que significa a palavra ocê?

b) Por que ela foi usada no texto?

2  Com ajuda do professor, retire do primeiro trecho outras 
expressões próprias da língua falada.

– Quero arroz-doce, mãe! Me dá, eu quero. Ocê tem que me dá.

Leia este trecho, observando a expressão usada por uma 
personagem para se dirigir a um vendedor de ovos e vice-versa:



128

3  Escreva qual a forma mais apropriada de tratar as pessoas citadas 
nas alternativas.

a) Uma vizinha jovem e solteira. 

b) Um parente adulto, que você pouco vê e com o qual pouco se 
relaciona. 

c) Alguém que você não conhece e está ao telefone pedindo 
uma informação. 

d) Uma criança que você acabou de conhecer em uma festa de 
aniversário. 

e) A avó de um colega. 

4  Com ajuda do professor, pesquise qual é a forma de tratamento 
adequada para se dirigir

a) ao Presidente da República: 

b) a um príncipe: 

c) a deputados e senadores: 

d) a juízes de Direito: 

e) ao diretor de uma empresa: 

f) ao diretor da escola: 

g) a um escritor de livros infantis: 

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Imagine uma situação do cotidiano – um dia na escola, uma visita 
à casa de um familiar, uma brincadeira com os amigos...

Descreva essa situação usando os diferentes pronomes do quadro.

UM POUCO MAIS

você  nossos  ela  senhor  nós  aquele



130

Reportagem 

PARA APRENDER

1  Leia a reportagem.
1

Conheça os reis e rainhas da vida real
Monarquia ainda existe em muitos países do mundo
2/10/2012 - 00h56min
Atualizada em 12/10/2012 - 00h56min

Quando escutamos falar em conto de 
fadas, logo imaginamos uma época antiga, em 
que as mulheres só usavam vestidos longos e 
havia carruagens puxadas por cavalos... Dessa 
era longínqua, preservamos a figura dos reis 
e príncipes, que levam, aos olhos de muita 
gente, uma vida que parece de fábula. Ainda 
que estejamos em um tempo que parece não 
combinar com a pompa da monarquia, muitas pessoas se interessam 
por saber mais sobre esse pessoal de "sangue azul". Prova disso são as 
milhares de pessoas que assistiram ao casamento do príncipe William 
e de Kate Middleton, no ano passado. Você lembra? Veja essa e outras 
histórias de casais reais que poderiam começar com "Era uma vez...".

Pra que serve um rei?
Hoje em dia, a maior parte das monarquias é constitucional. Isso 

quer dizer que a atuação do rei ou da rainha é simbólica, e eles não 
podem fazer leis autoritárias como já aconteceu no passado. Na 
maioria dos países que têm um rei, quem comanda de verdade é o 
presidente ou o primeiro-ministro. 

CCCooonnnhhheeeççççaaa ooosss rrreeeiiisss eee rrraaaiiinnnhhhaaasss dddaaa vvviiidddaaa rrreeeaaalll

É um texto jornalístico (escrito, filmado, televisionado) 
que consiste em adquirir informações sobre determinado 
assunto ou acontecimento para transformá-las em noticiário.

Casal real britânico 
é o mais famoso do 
mundo
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ATIVIDADES
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1

É assim que acontece, por exemplo, na Grã-Bretanha. O papel dos 
membros da família real é figurativo e de representação da nação. Foi o 
que ocorreu com o príncipe Harry. Ele esteve no Brasil em março para 
lançar uma campanha que mostrava as coisas bonitas do seu país.

Kate e William
Foi na universidade que Catherine Middleton conheceu o garoto loiro 

de olhos claros cuja foto um dia pendurou na parede do quarto: o príncipe 
William. O casamento, em 2011, ficou ainda mais famoso porque Kate 
tem origem em uma família comum. Apesar de muitos a chamarem de 
princesa, o título dela na verdade é duquesa de Cambridge.

Uma brasileira
Filha de uma brasileira, Tatiana Santo Domingo conquistou o 

coração do príncipe de Mônaco Andrea Casiraghi quando estudaram 
juntos na França. Volta e meia, os noivos passam as férias no Rio.

No Oriente Médio
Mulher do rei da Jordânia, Abdullah II, a rainha Rania é conhecida pelo 

trabalho em prol de mulheres e crianças pobres de seu país e pela beleza, 
que chama atenção por onde passa. Ela já escreveu livros infantis.

CONHEÇA os reis e rainhas da vida real. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2012/10/
conheca-os-reis-e-rainhas-da-vida-real-3915662.html>. Acesso em: 25 jan. 2019.

2  Agora, converse com o professor e os colegas a respeito das 
questões a seguir.

a) Você sabe o que é uma reportagem? 

b) Já ouviu falar no jornal GaúchaZH? Pela referência da 
reportagem, o jornal é impresso ou on-line? 

c) Qual é o título da reportagem apresentada? 

3  Ao ler o título e observar a imagem, você ficou com vontade de ler 
essa reportagem? Por quê? 
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4  Qual é o assunto tratado na reportagem?

5  Segundo a reportagem, para que serve um rei?

6  De acordo com a reportagem, marque X nas alternativas corretas.

 Reis e príncipes só existem nos contos de fadas.

 O rei representa a nação, mas quem governa é o presidente 
ou o primeiro-ministro.

 Os príncipes citados na reportagem casaram com mulheres 
comuns, ou seja, sem títulos de realeza.

7  A finalidade de uma reportagem é

 Passar uma mensagem ou ensinamento ao leitor.

 Apresentar mais informações às pessoas a respeito de algum 
fato atual. 

Telejornal

1  Você já assistiu a algum telejornal? O que você sabe sobre esse 
gênero? Converse com o professor e os colegas.

2  Seu professor vai organizar a turma em pequenos grupos.
Cada grupo ficará responsável por escolher uma notícia ou 
reportagem da atualidade e apresentar à turma em formato de 
telejornal.

UM POUCO MAIS

Mais Cores  Língua Portuguesa



6. Textos criados para  
 vender produtos 

QUAL É A IDEIA?

 » Em que lugares você encontra textos que foram criados para 
vender produtos? 

 » Como são esses anúncios, geralmente? 

 » Quando você vê um anúncio, tem vontade de adquirir o 
produto anunciado? Por quê? 
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Anúncio 

PARA APRENDER

Anúncio é um gênero textual que tem a finalidade 
de divulgar produtos e/ou ideias, chamando a atenção do 
consumidor. Aparece nos diferentes meios de comunicação: 
jornal, revista, televisão, rádio, internet, entre outros. 

1  Leia e analise este anúncio:

ATIVIDADES
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A cor azul representa tranquilidade, serenidade e harmonia.

2  Que produto está sendo anunciado no texto?

3  Esse anúncio foi publicado em uma revista destinada às famílias 
que têm bebês e crianças. De acordo com essa informação, 
responda a estas questões: 

a) Por que o anúncio foi publicado em uma revista como essa? 

b) Esse anúncio teria o mesmo efeito se fosse publicado em uma 
revista de automóveis ou de moda? Por quê? 

c) Que outros produtos podem ser anunciados em uma revista 
destinada a pessoas que têm filhos pequenos? 

4  Leia a informação a seguir.

Com base nessa informação, você diria que a cor predominante 
dessa publicidade foi escolhida ao acaso ou intencionalmente? 
Discuta essa questão com o professor e os colegas. Depois, 
registre a conclusão a que vocês chegaram. 
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5  Releia algumas frases do anúncio. Depois, com auxílio do 
professor, responda às questões propostas. 

“Muito mais carinho para o nosso principal cliente.”

“A gente pensou em tudo para seu bebê ficar sempre sequinho.”

a) Quem é o principal cliente desse produto?   

 Os bebês.

 Os responsáveis pelos bebês; aqueles que compram as fraldas. 

 As duas respostas anteriores estão corretas.

b) Releia novamente a frase em destaque no início do exercício. A 
quem se refere a expressão a gente?

c) Se os anunciantes quisessem dar um toque mais formal à 
publicidade, que palavra poderia ter sido usada no lugar de “a 
gente”?

d) Reescreva a frase substituindo a expressão a gente por essa 
palavra.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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e) A quem se refere a palavra você?

 Ao bebê.

 Aos pais do bebê.

f) Como você chegou a essa conclusão?

g) O que significa a expressão megapacotão?

h) Por que o anunciante, em vez de apenas anunciar que há mais 
fraldas no pacote, optou por usar uma frase diferente?

Você pediu, nós atendemos! Agora megapacotão.

UM POUCO MAIS

1  Leia este texto criado para vender outro produto.
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2  Que texto é esse?

3  Com que finalidade esse texto foi criado?

4  Qual é o nome do produto anunciado?

5  Qual é o slogan do anúncio?

6  Explique o que o anunciante quer dizer com esse slogan.

7  Qual é a cor predominante nesse anúncio?

8  Na sua opinião, por que essa cor foi escolhida?

9  Além das palavras, que elementos fazem parte desse anúncio?

Mais Cores  Língua Portuguesa
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10  Com o professor e colegas, responda às questões.

a) Você e seus pais – ou os adultos com quem você mora – já 
compraram algum produto (ou serviço) em razão de algum 
anúncio publicitário? 

b) Você já se interessou por comprar um produto apenas por 
causa da propaganda?

c) Na sua opinião, a propaganda mostra o produto exatamente 
como ele é? 

d) Por que as empresas investem tanto em publicidade? 

11  Agora que você já conhece alguns recursos usados nos textos 
publicitários, procure sempre analisá-los de forma crítica. Vamos 
treinar? Escolha um anúncio de uma revista, dobre-o e cole-o no 
espaço abaixo. Depois, analise-o, procurando observar quais são 
os recursos empregados pelo anunciante para chamar a atenção 
dos leitores. Apresente aos colegas suas observações. 
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Palavras com H 

PARA APRENDER

A letra H pode representar diferentes fonemas de acordo 
com a posição que ela ocupa na sílaba da palavra. São os casos 
de CH, NH e LH, que apresentam diferentes sons.

No entanto, quando a letra H está no início da palavra, não 
apresenta nenhum fonema, ou seja, não é pronunciada.

1  Leia:

ATIVIDADES

a) Qual é o primeiro som que você emite ao pronunciar a palavra 
em destaque? 

b) Você conhece outras palavras que apresentam H inicial? 
Troque ideias com seus colegas e escreva três exemplos delas.

2  Leia a lista de palavras abaixo.

HORA DO CAFÉ

homem harpa

helicóptero hipopótamo

horta hélice

hambúrguer
hino

herança
húmus

história
haras

3  Você conhece o significado de todas as palavras acima? Caso tenha 
dúvida em alguma delas, consulte o dicionário e anote abaixo.
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4  Aproveite o dicionário para escrever outras cinco palavras que 
iniciam com a letra H.

5  Em duplas, leiam as palavras abaixo e completem com a letra H, 
quando necessário.

6  Agora, copie as palavras que você completou com a letra H.

 igiene

 onda

 erva

 umildade

 iate

 uva

 umano

 elefante

 élice

 álito

 umedecer

 índio

 ospital

 otel

 umor

 ora

 orário

 óspede

 aveia 

 oje
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7  Procure em jornais ou revistas cinco palavras que iniciem com H 
inicial e cole abaixo.

8  Você já brincou de Bingo? Leia as regras para jogar com seus 
colegas.

a) Escolha 15 palavras das atividades anteriores que iniciam com 
a letra H. 

b) Copie-as na cartela abaixo. ATENÇÃO, se a palavra não estiver 
grafada corretamente e você fizer bingo, não valerá o prêmio.

c) O professor vai determinar o modo do jogo, pode ser as cinco 
primeiras palavras ou uma linha qualquer.

d) Quem completar por primeiro a cartela grita BINGO!

B I N G O
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Diminutivo e aumentativo 

PARA APRENDER

Os substantivos podem variar em grau (tamanho), 
que pode ser: normal, aumentativo (tamanho maior) e 
diminutivo (tamanho menor).

Xadrez
É branca a gata gatinha 
é branca como farinha. 

É preto o gato gatão 
é preto como carvão. 

E os filhos, gatos gatinhos 
são todos aos quadradinhos. 

[...]

MURALHA, Sidoneo. A televisão da bicharada. São Paulo: Global, 1997. p. 8.

Observe:

gata/gato – grau normal

gatinha/gatinhos – grau diminutivo

gatão – grau aumentativo

Você é o melhor paizão do mundo! 

Ela é uma gatinha.

Em alguns casos, o aumentativo ou o diminutivo podem indicar 
valor afetivo, isto é, uma forma carinhosa de falar. Exemplos: 
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econômico  1. Próprio da economia. 
2. Que gasta pouco.

Só porque é riquinho ele fica se exibindo.

Aquela boneca dentuça precisa de um banho.

Mas também podem indicar desprezo, zombaria. Exemplos: 

1  A palavra pacotão sugere que tamanho de pacote? 

 grande 

 normal 

 pequeno

2  Em nossa língua, mega quer dizer muito grande. Por que os 
anunciantes escreveram “mega” e “pacotão” no mesmo trecho se as 
duas palavras sugerem a mesma coisa?

3  Leia os significados da palavra a seguir.

ATIVIDADES

 » Por que comprar um megapacotão de fraldas pode se tornar 
econômico? Discuta com o professor e os colegas e registre a 
conclusão a que chegaram.

Mais Cores  Língua Portuguesa



Ensino Fundamental  3o. Ano

145

4  Escreva o nome dos objetos no aumentativo e no diminutivo.

livro: 

cadeira: 

fralda: 

roupa: 

tapete: 

chinelo: 

5  Pinte as palavras que NÃO estão no diminutivo.

copinho  vestidinho  pratinho

bebezinho  moinho  radinho

florzinha  campainha  sardinha 

vizinha   livrinho  farinha 

ratinho  gatinho  casinha

pãozinho  pontinho  vinho 

6  Circule as palavras que NÃO estão no aumentativo.

dragão  grão  bebezão

cachorrão  canção violão 

garrafão  solidão orelhão

carrão  garotão feijão

casarão  beijão paizão

sabão  bonecão amigão

pão  patrão meninão

caminhão  peão copão
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7  Complete o quadro com as palavras que faltam.

Aumentativo Normal Diminutivo

bocarra boca

narigão nariz

barbaça barbicha

homenzarrão homenzinho

amigo

mulherona

faquinha

dente

chapelão

chuvisco

Em anúncios publicitários apresentados na televisão, 
geralmente são convidados artistas ou pessoas comuns para 
aparecerem nos comerciais, tentando convencer os telespectadores 
a comprar determinado produto ou serviço. Será que, se você 
encenasse um comercial na TV, também seria convincente? Quer 
experimentar?

1  Escolha a imagem de um produto (recorte-a de uma revista). 
Cole-a em seu caderno e ensaie como se estivesse anunciando 
esse produto na televisão. Procure fazer expressões e gestos para 
deixar sua apresentação dinâmica. Depois, apresente-se para o 
professor e os colegas de turma.

UM POUCO MAIS
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2  Crie um anúncio publicitário a ser publicado em uma revista para 
crianças. 

 » Primeiramente, pense em um produto ou serviço que 
interessaria a esse tipo de público. 

 » Depois, crie recursos para que o leitor sinta vontade de 
comprar o que você está anunciando. 

 » Usar: a cor predominante do anúncio, o tipo de letra, as 
imagens, as frases, etc.

 » Produza esse texto em uma folha avulsa e, quando estiver 
pronto, mostre-o ao professor para que possíveis sugestões 
sejam feitas. Depois, cole-o no espaço a seguir.
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Direitos do consumidor 

PARA APRENDER

1  Para todos os cidadãos fazerem valer os seus direitos de consumidor, 
é preciso conhecer o que significam os termos usados durante a 
compra e a venda de produtos e serviços. Então, leia os verbetes a 
seguir e amplie seus conhecimentos.

Pequeno dicionário do consumidor

Alimento fraudado: é o que apresenta alguma alteração indevida em sua 
composição, em prejuízo do consumidor. Exemplo de fraude: colocar água 
no leite.

Arrependimento de compra: se o consumidor comprou alguma coisa 
fora de uma loja (pelo telefone, pela internet ou pelo correio, 
por exemplo), ele tem o direito de se arrepender da 
compra num prazo de sete dias e receber de volta o 
que pagou.

Código de Defesa do Consumidor: lei que 
estabelece os direitos do consumidor, como devem 
ser respeitados e as penalidades para quem não 
respeita esses direitos. Sua abreviatura é CDC.

correio, 
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Os direitos do consumidor podem ser definidos como um 
conjunto de regras e normas estabelecidas por lei para que 
consumidores e vendedores (prestadores de serviços) conheçam 
seus direitos e deveres como cidadãos. 

ATIVIDADES
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Consumidor: toda pessoa que compra algum produto para uso próprio 
ou contrata alguém ou alguma empresa para prestar-lhe um serviço. 

Direitos do consumidor: leis que protegem o consumidor contra 
irregularidades cometidas por um fornecedor. Por exemplo, é direito do 
consumidor obter produtos e serviços que não ofereçam riscos quando 
usados apropriadamente, o de ter conhecimento do que está consumindo, 
de quanto custa, do que é feito, dos males que pode causar. O consumidor 
também tem direito de acesso à Justiça para reclamar direitos e de ter 
serviços públicos que funcionem bem.

Fornecedor: é quem fabrica ou vende um produto ou presta um serviço. 
Ele é responsável pela qualidade e quantidade do que forneceu.

Garantia: prazo durante o qual o fornecedor é responsável por qualquer 
defeito em um produto ou problema em um serviço. A garantia é dada pelo 
próprio fornecedor, mas há também a garantia da lei, um prazo de 30 a 90 
dias, dependendo do tipo de produto. Nesse período, o fornecedor pode 
consertar o que vendeu ou fez, devolver o dinheiro recebido ou fazer um 
abatimento no preço.

Prazo de validade: data que deve constar 
no rótulo de alimentos e medicamentos, 
entre outros produtos, que informa até 
quando podem ser consumidos. Depois 
dessa data, o consumo deles pode ser 
perigoso. Jamais se deve comprar ou 
consumir um produto com prazo de validade 
vencido.

Produto: é tudo o que se pode consumir. 
Alimento, roupa, máquina ou equipamento 
são produtos. Eles podem estar em seu 
estado natural (leite, feijão, arroz) ou ter 
sido fabricados (carro, tênis, televisão ou um 
simples hambúrguer). A lei só reconhece os 
direitos do consumidor quando ele compra 
produtos para o próprio uso.
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Propaganda enganosa: é a que contém informação falsa, podendo levar o 
consumidor a comprar um produto ou serviço diferente do que ele queria ou 
pensava que era. É proibida pela lei.

Serviço: qualquer trabalho que alguém faz ou presta por encomenda 
ou pedido de outra pessoa. Por exemplo: um eletricista faz instalações 
elétricas da casa, uma agência de viagem vende passagem, uma empresa de 
serviços públicos fornece telefone e eletricidade, um plano de saúde presta 
assistência médica. 

Serviço público: é o que atende às necessidades do povo, como 
fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e telefone, mediante o 
pagamento de uma tarifa que corresponda ao que foi consumido. A lei exige 
que os serviços públicos tenham qualidade e sejam prestados sem interrupção.

Troca: reposição de um produto defeituoso. O consumidor tem direito de 
exigir a troca ou receber o dinheiro de volta.

ABRAMOVICH, Fanny. Pequeno dicionário do consumidor. In: Detonando o som. São Paulo: FTD, 2000. p. 33-37.
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2  Qual é a função do texto que você leu? Pinte as alternativas 
corretas.

Brincar com o significado das palavras em destaque.

Levar os leitores a compreender o significado das palavras e 
expressões em destaque. 

Possibilitar aos leitores a ampliação de seus conhecimentos 
sobre o assunto. 

Convencer os leitores a comprar produtos e serviços.

Mexer com os sentimentos e emoções dos leitores.

3  Algumas palavras e expressões do texto lido foram destacadas.
Transcreva três delas.

a) Que recurso foi usado para destacá-las?

b) Por que essas palavras e expressões estão em destaque?

a)

b)

c)

d)

e)
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4  Que critério foi usado para ordenar as palavras e expressões em 
destaque? Por quê?

5  Justifique o uso dos dois-pontos (:) após as palavras e expressões 
em destaque.

6  Complete a frase.

Paulo comprou vários produtos: 

7  Que tal divulgar seu conhecimento sobre esse assunto para os 
demais colegas da escola? Então, junte-se a dois ou três colegas de 
turma e montem um cartaz para ser exposto nos murais da escola. 
Utilizem o espaço abaixo para registrar um esboço do cartaz.

Mais Cores  Língua Portuguesa



7. Textos que instruem

QUAL É A IDEIA?

 » Você reconhece uma receita culinária? 

 » Sabe como se organiza uma receita? 

 » Já ajudou um adulto a preparar uma receita? Conte como foi 
sua experiência. 
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Receita culinária

PARA APRENDER

Os textos instrucionais buscam orientar as pessoas a 
manusear algo, montar um objeto, criar alguma coisa ou, ainda, 
dar dicas às pessoas de como agir em algumas situações. Alguns 
exemplos de textos instrucionais: bula de remédio; receita de 
comida; instrução de jogo; manual de instrução de aparelhos 
eletroeletrônicos, etc.

1  Leia esta receita:

Cachorro-quente ao forno
Ingredientes

 » fatias de pão de sanduíches à vontade

 » 1 fatia de queijo para cada fatia de pão

 » salsicha em número suficiente

 » maionese pronta

 » queijo ralado

Modo de fazer
1. Passe a maionese na fatia de pão.

2. Coloque a fatia de queijo e depois a salsicha em sentido 
diagonal, enviesada.

3. Junte as pontas da fatia de pão e prenda-as com palitos, 
formando um triângulo.

4. Passe um pouco de maionese e polvilhe com queijo ralado.

5. Leve ao forno simples ou elétrico para gratinar.
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2  Troque ideias com o professor e os colegas sobre o que significam 
os termos a seguir.

a) “à vontade” : 

b) “em número suficiente”: 

c) “maionese pronta”: 

d) “em sentido diagonal, enviesada”: 

e) “polvilhe com queijo ralado”: 

f) “gratinar”: 

3  Releia a receita de cachorro-quente. Depois, responda às questões.

a) Em quantas partes a receita está dividida? 

b) O que essas partes significam?

c) Você acha que essa organização da receita ajuda ou atrapalha? 
Justifique sua resposta.

d) Por que o texto é organizado em tópicos, em vez de ser em 
texto corrido?

e) Se você fosse fazer essa receita de cachorro-quente, tiraria 
algum ingrediente? Qual?
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Você achou fácil a receita do cachorro-quente ao forno? Então, 
que tal conhecer uma mais elaborada? Você pode mostrá-la a alguém 
que goste de cozinhar!

UM POUCO MAIS

Costelinhas de porco na brasa

 » costelinhas de porco

 » sal

 » cebola

 » cravo

 » azeite

 » pimenta-do-reino

 » gordura vegetal

 » cheiro-verde picado

 » molho picante

1. Lave bem as costelinhas.

2. Ponha todos os temperos e deixe marinar por 2 horas.

3. Coloque-as sobre a grelha e unte-as bem com a gordura, 
para a pele ficar torradinha depois de assada.

4. Depois, asse-as sobre as brasas.

5. Depois de bem assadas, sirva-as aos pedaços com o molho 
picante.
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1  Nessa receita, não foram escritas as expressões ingredientes e 
modo de fazer. Escreva essas expressões nos lugares adequados.

2  A quantidade dos ingredientes necessários para a receita foi bem 
definida? Isso facilita ou dificulta o trabalho do cozinheiro?

3  Qual é o principal ingrediente dessa receita?

4  Transcreva, da receita, as informações solicitadas.

a) Os ingredientes para o tempero.

b) Maneira como as costelinhas devem ser assadas.

c) Modo de servir.

d) Materiais necessários à preparação das costelinhas.

e) Pesquise com o professor e os colegas o significado destas 
palavras:
 marinar untar

        

        



158

5  Em sua opinião, qual ingrediente pode ser dispensado na realização 
dessa receita? Por quê?

6  Comente com os colegas e o professor se a carne de porco faz 
parte do cardápio de sua família e explique o porquê.

7  Anote a receita de um prato apreciado por sua família. Depois, 
apresente-a à turma, explicando quais são os ingredientes e como 
preparar o prato. 
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Retire nós de cadarços de tênis
Em nós difíceis de desatar, principalmente os de tênis de crianças e 

adolescentes, coloque um pouco de amido de milho em cima deles. Os nós 
irão se desfazer facilmente. Use o produto também em cordões de bermudas 
ou calças de moletom.

Seu zíper emperrou?

Está difícil abrir ou fechar um zíper? Passe grafite (de lápis) em toda a 
extensão do zíper que ele irá deslizar facilmente.

RUTKOWSKI, Sueli. Dicas incríveis: Truques e segredos para facilitar seu dia a dia. São Paulo: Master Pop, 2011. p. 
128-129.

Uso do S e SS 

PARA APRENDER

A letra S quando está no meio da sílaba e entre vogais, 
apresenta som de Z. Quando está no início da palavra, 
apresenta seu som característico.

Para representar o som de S no meio das palavras e entre 
vogais, é necessário utilizar o SS. 

Nenhuma palavra inicia com SS. 

UM POUCO MAIS

1  Leia estas dicas incríveis:

2  Pesquise e escreva outra dica que pode facilitar o dia a dia, como as 
que você conheceu no texto. Depois compartilhe com os colegas.



160 setembro    pássaro    furioso    sapateira    
travessa    sacola    sol    princesa    passeio    suco    

osso    música    asa    camisa    passo

S  
inicial

SS  
no meio  

da palavra

S   
com som  

de Z

1  Leia as palavras abaixo em voz alta. 

2  A letra S tem o mesmo som nas duas palavras?

 Sim                              Não

a) Explique com suas palavras os critérios que devemos saber ao 
utilizarmos a letra S.

b) Classifique as palavras nos três grupos abaixo:

brasa   assadas

ATIVIDADES

c) Inclua mais três palavras em cada grupo acima.
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Nome: 

Para que é utilizado: 

Como é consumido: 

Imagem ou desenho:

O que você sabe fazer que possa ensinar os outros? Com a 
ajuda dos familiares, escolha algo que você saiba faze e que queira 
compartilhar com a turma.

Com o auxílio de um familiar, grave um pequeno vídeo do passo 
a passo.

Apresente o vídeo à turma e depois de assistir às produções da 
turma registre o que você mais gostou de aprender.

UM POUCO MAIS
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Singular e plural 

PARA APRENDER

Releia a receita da página 154. Se o autor estivesse se dirigindo 
a várias pessoas, ele precisaria reescrever o modo de fazer, de forma 
que as instruções ficassem no plural. Observe: 

1. Passem a maionese na fatia de pão.

2. Coloquem a fatia de queijo e, depois, 
a salsicha em sentido diagonal, 
enviesada.

3. Juntem as pontas da fatia de pão e 
prendam-nas com palitos.

4. Passem um pouco de maionese e 
polvilhem com queijo ralado.

5. Levem ao forno simples ou elétrico 
para gratinar.

Ao se falar para uma pessoa, o verbo fica no singular. Ao se 
falar para mais de uma pessoa, o verbo fica no plural. Para fazer o 
plural dos verbos, no caso anterior, foi acrescentada a letra m no 
final da palavra. Ao passar para o plural a forma verbal prenda-as, é 
necessário fazer algumas modificações. Observe:

prendam + as 

  

prendam-nas
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1  Reescreva o modo de fazer da receita Costelinhas de porco na 
brasa como se estivesse passando a receita para várias pessoas.

2  Passe as frases para o singular.

a) Uso não permitido em pacientes idosos, crianças e outros 
grupos de risco.

b) Até o momento não foram encontrados dados de 
porcentagem de cura.

c) Os princípios ativos presentes no medicamento são de origem 
vegetal.

ATIVIDADES
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d) Doses excessivas podem causar prejuízo à saúde.

3  Agora, passe as frases para o plural.

a) Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das 
crianças.

b) Este medicamento só deve ser utilizado por via oral.

c) O remédio é bem tolerado por pessoas idosas.

d) O médico precisa ser consultado periodicamente.

e) O medicamento não deve ser utilizado por mulher grávida.

f) O efeito do medicamento começa a aparecer depois de uma 
hora.
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Tempos verbais 

PARA APRENDER

Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da 
natureza.

Os verbos variam para informar quem pratica a ação e se a ação 
ocorre no presente, no passado ou no futuro. Exemplos:

Hoje eu falo com Márcia.

Ontem ele falou com a Márcia.

Amanhã nós falaremos com a Márcia.

Para cada um dos verbos a seguir, escreva três frases (nos tempos 
presente, passado e futuro). Procure variar as pessoas (eu, tu, ele, ela, 
nós, eles, elas). 

estudar 

presente: 

passado: 

futuro: 

correr 

presente: 

passado: 

futuro: 

brincar 

presente: 

passado: 

futuro: 

ATIVIDADES
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Sujeito e predicado 

PARA APRENDER

Sujeito é o ser da frase ao qual o verbo se refere e sobre o 
qual se faz uma declaração. Observe esta frase: 

Para descobrir quem é o sujeito da frase, basta perguntar: 
“Quem estudou?”. A resposta é o sujeito da frase: Marcela.

Predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. 

Para achar o predicado da frase, basta perguntar: “O que 
Marcela fez?”. A resposta é o predicado: estudou.

Marcela estudou.

Os garotos

Sua redação

Carlos e Ana

1  Complete as frases abaixo com os sujeitos do quadro.

ATIVIDADES

a)  são irmãos.

b)  ficou ótima.

c)  quebraram a vidraça.
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2  Indique o sujeito e o predicado das frases a seguir.

a) O bebê estava chorando.

Sujeito: 

Predicado: 

b) Os gatos perseguem os ratos.

Sujeito: 

Predicado: 

c) Minha mãe fez um bolo delicioso.

Sujeito: 

Predicado: 

3  De acordo com a atividade anterior, crie duas frases e depois 
indique o sujeito e o predicado delas.

Frase: 

Sujeito: 

Predicado: 

Frase: 

Sujeito: 

Predicado: 
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Texto de divulgação científica

PARA APRENDER

1  Na hora de matar a fome, a escolha da comida deve ser cautelosa. 
Leia o texto abaixo e saiba o que os nutricionistas recomendam.

Lancheira saudável
Os Triiiim… O sinal anuncia o recreio e logo começa a agitação. Afinal, é 

hora de brincar e lanchar! Humm! Se você já começou a salivar pensando em 
biscoitos recheados ou pizzas, saiba que, apesar de gostosas, essas comidas 
não são as mais indicadas para nossos lanches diários.

“Esses alimentos são de alto valor calórico e baixo valor nutritivo”, alerta 
a nutricionista Maria Lucia Polônio, professora da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Em outras palavras, eles possuem muitas 
calorias – que são fundamentais para termos energia, mas 
que, em excesso, podem nos trazer uns quilinhos a mais 
– e poucos nutrientes como vitaminas e minerais.

Um lanche saudável deve ter valor calórico 
moderado e valor nutritivo bem alto. Encontramos 
essas características em alimentos como frutas, 
legumes, verduras e cereais. Mas não vá desde 
já torcer o nariz: as comidas saudáveis, ao 
contrário do que muita gente pensa, podem 
ser muito saborosas. Que tal experimentar?

[...]

Disponível em: <http://chc.org.br/lancheira saudavel/>. Acesso em: 9 abr. 2019.

©
 Shutterstock / Luka Skyw

alker 

O texto de divulgação científica é baseado em pesquisas e 
estudos sobre determinado assunto. Tem a finalidade de repassar o 
conhecimento científico para a população.

ATIVIDADES
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2  Converse com os colegas e o professor e responda às questões a 
seguir:

a) O que significa a palavra nutricionista?

b) O que deve conter em um lanche saudável?

3  Lembre-se do seu lanche nos últimos dias e desenhe, no espaço 
abaixo, os alimentos que você consumiu na escola.

4  Conte a um colega se os alimentos que você ingere em seu dia 
a dia estão de acordo com as orientações de nutricionistas e 
justifique sua afirmação. Pergunte ao colega se ele concorda com 
você. Depois, registre a conclusão a que chegaram.
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Façam de conta que vocês são os nutricionistas da família e organizem 
um cardápio bem nutritivo e saboroso para a próxima semana.

UM POUCO MAIS

Mês

Segunda

Quinta

Terça

Sexta

Domingo

Quarta

Sábado

Semana
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8. Textos que inspiram 

QUAL É A IDEIA?

 » Você já enviou um cartão de Natal para alguém?

 » Já recebeu algum um cartão de Natal? De quem? O que 
sentiu? 

 » Você acha importante as pessoas trocarem cartões no Natal? 

 » Escreva uma mensagem de Natal no cartão acima.
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Narrativa de entretenimento 

PARA APRENDER

1  As pessoas gostam de ler histórias para se distrair e se divertir. Esta 
história conta como Nino, personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, 
conheceu e ajudou Papai Noel quando esteve no Polo Norte.

Um Natal inesquecível
Quando Nino tinha 207 anos, ele teve um Natal incrível. Para comemorar 

a passagem do século XIX para o século XX, sua família fez uma grande 
viagem aos países gelados do Norte. No final do ano de 1899, partiram do 
Castelo Rá-Tim-Bum, onde eles moravam: Nino, seu pai, sua mãe, sua irmã 
Lila, que ainda era bem pequena, seu irmãozinho Bibo, que era nenê, o tio 
Victor e a tia Morgana.

A bagagem era grande porque eles precisavam 
levar muitas malhas e casacos e gorros e cachecóis. 
Foi a primeira vez que o Nino viu neve na vida 
dele. Passou horas fazendo bonecos com nariz de 
cenoura e brincando de jogar bolas de neve com as 
crianças da cidade nórdica onde estavam.

No dia 24 de dezembro, toda a família 
embarcou num grande balão e viajou mais para o 
Norte ainda. Para um lugar chamado Lapônia. ©
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A narrativa de entretenimento é um tipo de texto que relata 
a vida de um personagem, real ou fictício, em um tempo e espaço 
determinado. Tem a finalidade de entreter, ou seja, distrair o leitor. 

ATIVIDADES
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Nino estranhou quando o balão, dirigido pelo Dr. Victor, desceu em meio a 
pinheiros cobertos de flocos de neve, que brilhavam como velinhas acesas. 
Parecia que não morava ninguém ali. Não havia casas, nem ruas, nada. Eles 
subiram, então, uma pequena montanha. E do outro lado viram uma casa 
enorme, de onde saía uma fumaça cheirosa.

A tia Morgana chegou primeiro e bateu na porta. Nino ficou espantado ao 
ver quem atendeu e os convidou para entrar. Parecia uma criança, mas tinha 
barba. Era bem bochechudo e sorria sem parar.

Nino achou essa pessoinha muito parecida com um dos anões do Papai 
Noel que ele tinha visto, uma vez, num livro...

E então Nino ficou tão surpreso e tão feliz e tão emocionado que 
ficou mudo. Com os olhos arregalados. Ele descobriu que a pessoinha 
era um dos anões do Papai Noel. E aquela casa grande era a fábrica onde 
eram feitos os brinquedos que o velhinho leva no Natal para as crianças! 
Apesar de estar muito ocupado, o Papai Noel achou um tempinho para 
conhecer o Nino e sua família. Cantou duas ou três músicas. E deu 
presente para o Nino, a Lila e o Bibo.

Mas só no dia seguinte o Nino teve tempo de 
brincar com os presentes que ele ganhou. 
Porque, enquanto a mãe dele cuidava 
da Lila e do Bibo, o Dr. Victor, a tia 
Morgana, o pai do Nino e o próprio 
Nino ajudaram os anõezinhos a fazer 
várias coisas. Eles embrulharam os 
últimos presentes que faltaram e os 
colocaram no gigantesco trenó 
do Papai Noel. Alimentaram 
as renas. E limparam e 
arrumaram a fábrica para 
o dia seguinte, quando já 
iam começar a preparar os 
brinquedos do próximo Natal. 

Esse foi um Natal que o Nino 
nunca vai esquecer!

SOUZA, Flávio de. O álbum do Nino. 8. ed. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1995. p. 13-18.
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2  Use a legenda para pintar o meio de transporte utilizado:

 pelo Papai Noel para entregar os presentes. 

 pela família do Nino para viajar pelos países gelados do Norte. 

 por você para ir à sua escola. 

 por você quando quer brincar em um parque. 

3  Com qual meio de transporte apresentado na atividade anterior 
você gostaria de passear? Por quê?

4  Por que somente Nino, Lila e Bibo ganharam presentes do Papai Noel?
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5  Faça ilustrações que representam as atividades realizadas por Nino 
para ajudar os anõezinhos na oficina do Papai Noel.

6  Se estivesse no lugar de Nino, qual das atividades representadas 
anteriormente você gostaria de fazer? Por quê?
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7  Desde que chegou à oficina do Papai Noel, Nino encantou-se 
com tudo o que viu. Circule, no texto, a justificativa para estes 
sentimentos de Nino:

a) espanto.

b) surpresa e emoção.

8  Sempre que enfrentamos uma situação nova, podemos ter 
reações inesperadas, como aconteceu com Nino diversas vezes. 
Relate, a seguir, o que aconteceu com Nino ao ver a neve pela 
primeira vez.

9  Agora, escreva qual foi sua reação quando você

a) foi à escola pela primeira vez.

b) ganhou (ou não ganhou) um presente muito desejado.
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10  De acordo com o texto, a casa onde funcionava a oficina do Papai 
Noel era grande e dela saía uma fumaça cheirosa. Mas como será 
que seria essa casa por dentro? Como seriam as pessoas que lá 
trabalhavam?

Imagine que você embarcou, com um colega, no balão do Dr. 
Victor e também conheceu essa fantástica oficina. Escreva um 
texto contando tudo o que presenciou nesse dia tão especial.
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11  É comum que tenhamos lembranças da época de Natal guardadas 
na memória. Quais lembranças você tem dessa época do ano tão 
especial? Escreva um texto sobre um Natal inesquecível que você 
passou em família. Depois, ilustre-o.

12  Após a escrita, leia novamente seu texto e confira os itens abaixo:

 » Organizou o texto em parágrafos?

 » Utilizou letra maiúscula?

 » Utilizou os sinais de pontuação adequadamente?

 » Escreveu as palavras corretamente?
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Uso de inicial maiúscula 

PARA APRENDER

1   Releia o trecho a seguir, observando atentamente as palavras que 
foram escritas com inicial maiúscula.

Quando Nino tinha 207 anos, ele teve um Natal incrível. Para comemorar 
a passagem do século XIX para o século XX, sua família fez uma grande 
viagem aos países gelados do Norte. No final do ano de 1899, partiram do 
Castelo Rá-Tim-Bum, onde eles moravam: Nino, seu pai, sua mãe, sua irmã 
Lila, que ainda era bem pequena, seu irmãozinho Bibo, que era nenê, o tio 
Victor e a tia Morgana.

2  Circule todas as letras maiúsculas do trecho lido e responda:

a) Quais palavras são nomes de pessoas?

b) Quais são nomes de lugares ou regiões?

c) Qual palavra representa o nome de uma festa cristã?

d) Quais palavras estão no início de frases?

ATIVIDADES

A letra maiúscula é utilizada sempre no início das frases e 
na escrita de todos os substantivos próprios (nomes de pessoas, 
cidades, estados, países).



180

Texto informativo 

PARA APRENDER

Alguns textos apresentam informações sobre temas que 
interessam às pessoas. Por exemplo, todos têm curiosidade 
em saber a origem do Papai Noel, que é um dos símbolos do 
Natal, assim como a árvore, o presépio, as bolas coloridas, as 
guirlandas, as velas, o sino e os presentes.

1  Leia o texto a seguir e descubra por que o “bom velhinho” se tornou 
um símbolo natalino.

O Papai Noel
Acredita-se que a origem do Papai Noel está ligada ao 

bispo São Nicolau, que viveu na Ásia Menor, na cidade 
de Mira, no século IV. Esse bispo era muito generoso e 
caridoso sempre ajudava os necessitados e, na época do 
Natal, gostava de dar presentes especialmente para as 
crianças pobres, deixando-lhes brinquedos enquanto 
dormiam.

O verdadeiro simbolismo da figura de Papai Noel é, 
sem dúvida, a generosidade, o desprendimento e, mais 
ainda, a alegria de poder comemorar, todos os anos, o 
aniversário de Jesus.

MACCARI, Natália (Coord.). Símbolos do Natal. São Paulo: Paulinas, 1996. p. 20. 
(Redação de Suely Mendes Brazão). Adaptado.

0. 

ATIVIDADES
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2  Qual é a função desse texto? 

 Fazer rir.

 Apresentar informações ao leitor.

 Emocionar o leitor, mexendo com seus sentimentos.

3  Há palavras ou expressões usadas no texto cujo significado você 
não conhece? Quais? Sublinhe-as e copie-as nos espaços abaixo. 
Depois, procure, em um dicionário, os significados das palavras, 
escrevendo-os nos espaços correspondentes.

4  Volte ao texto para responder a estas questões:

a) A quem está ligada a origem do Papai Noel?

b) Onde essa pessoa viveu?

c) Em que época essa pessoa viveu?
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d) Que qualidades caracterizavam essa pessoa?

e) O que caracteriza o verdadeiro simbolismo da figura de Papai 
Noel?

5  Entre as pessoas que você conhece, qual você apelidaria de “Papai 
Noel” ou de “Mamãe Noel”? Por quê?

6  Releia este trecho do texto:

A autora do texto inicia esse parágrafo usando a expressão 
acredita-se. Ao fazer isso, ela sugere que a informação de que a 
origem do Papai Noel está ligada ao bispo São Nicolau é

 um fato real, verdadeiro, inquestionável.

 uma afirmação falsa, mentirosa.

 algo em que muitos acreditam, mas que não pode ser 
comprovado.

7  Releia outro trecho do texto, observando a palavra em que há um 
destaque.

Acredita-se que a origem do Papai Noel está ligada ao bispo São Nicolau, 
que viveu na Ásia Menor, na cidade de Mira, no século IV.

Esse bispo era muito generoso e caridoso, sempre ajudava os necessitados 
e, na época do Natal, gostava de dar presentes especialmente para as crianças 
pobres, deixando-lhes brinquedos enquanto dormiam.
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a) A que se refere o pronome lhes?

b) Leia novamente o trecho, agora em voz alta, substituindo o 
pronome lhes pela expressão a que ele se refere.

c) Agora, responda: por que esse pronome foi usado?

8  Leia e compare.

a) Que a posição a palavra pobres ocupa em cada frase?

b) Essas frases têm o mesmo significado? 

c) Qual delas sugere que os presentes foram dados a crianças 
carentes, cujos pais ou responsáveis não têm dinheiro para 
presenteá-las? 

d) Qual delas sugere que os presentes foram dados a crianças de 
quem se tem dó, pena, compaixão? 

1.ª Ele deu presentes às crianças pobres.

2 .ª le deu presentes às pobres crianças.
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Cartão 

Há alguns anos era muito comum, em datas festivas, as pessoas 
enviarem cartões umas às outras, com o objetivo de confraternizar. 
No entanto, com as novas tecnologias, cada vez mais esse hábito 
vem se perdendo e os cartões virtuais tomam o lugar dos cartões de 
papel. O que você acha disso?

1  Observe estes cartões:

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/M

ic
he

le
 P

ac
ci

on
e

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/ir

av
gu

st
in

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/A

le
ks

an
dr

a 
G

ig
ow

sk
a

UM POUCO MAIS
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 » Agora, comente com os colegas e o professor as questões a seguir.

a) A que data comemorativa esses cartões se referem? 

b) Como é possível saber isso? 

c) Por que os cartões são diferentes? 

d) De qual desses cartões você mais gostou? Por quê? 

2  Qual dos cartões apresentados anteriormente você escolheria para 
dar a alguém? Justifique sua resposta.

3  A quem você gostaria de enviar esse cartão? Por quê?

4  Registre a mensagem que você escreveria nesse cartão.



186

5  Leia este cartão:

ROBERTO E FAMÍLIA,

DESEJO A VOCÊS UM FELIZ E ABENÇOADO NATAL. QUE O 
ANO NOVO SEJA REPLETO DE SAÚDE, HARMONIA E QUE 
POSSAMOS ESTAR SEMPRE JUNTOS.

COM CARINHO, 

ANA PAULA

DEZ./2018.
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 » Converse com o professor e os colegas e responda às questões a 
seguir.

a) A quem se destina esse cartão de Natal? 

b) Como é chamada a pessoa que recebe uma correspondência?

c) Quem enviou o cartão de Natal? 

d) Como é chamada a pessoa que envia a correspondência?

e) Além do remetente e do destinatário, o que mais deve conter 
em um cartão de Natal? 

Instruções de montagem

PARA APRENDER

O gênero instruções de montagem apresenta orientações, 
ou seja, o passo a passo para criarmos ou confeccionarmos algo.  
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1  Leia o texto abaixo.

2  Há alguma palavra escrita no texto que você acabou de ler? Como 
foram dadas as instruções?

3  Você entendeu o passo a passo para a confecção da dobradura?

4  Siga as instruções e confeccione envelopes de diferentes cores 
para seus cartões de Natal.

ATIVIDADES

1

5 6 7 8

2 3 4
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 PÁGINA 32— HISTÓRIAS INVENTADAS E HISTÓRIAS REAIS

PERSONAGEM: 

OBJETO: 

CENÁRIO: 

ANIMAL: 
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PÁGINA 92 — TEXTOS DIVERSOS SOBRE OS MESMOS ASSUNTOS
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