
4-º ano 
ENSINO FUNDAMENTAL  

Anos Iniciais 

Curitiba — 2020

Gilmara Brunetto

ENSINO FUNDAMENTA
Anos Iniciais 

Língua Portuguesa

Digite esta chave de acesso no site  

http://maiscores.editorapositivo.com.br/ 

para visualizar os livros em formato digital  
de Língua Portuguesa, Matemática, História,  
Geografia, Ciências, Arte e Língua Inglesa.



Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP)
(Maria Teresa A. Gonzati / CRB 9-1584 / Curitiba, PR, Brasil)

©Positivo Soluções Didáticas Ltda., 2020

Diretor-Geral
Daniel Gonçalves Manaia Moreira

Diretor Editorial
Joseph Razouk Junior

Gerente Editorial
Júlio Röcker Neto

Gerente de Produção Editorial
Cláudio Espósito Godoy

Coordenação Editorial
Silvia Eliana Dumont

Coordenação de Arte
Elvira Fogaça Cilka

Coordenação de Iconografia
Janine Perucci

Autoria
Gilmara Brunetto

Edição
Anparo – Consultoria Pedagógica Ltda.

Revisão
Anparo – Consultoria Pedagógica Ltda.

Edição de Arte
Marcelo de Oliveira  
Juliana Rodrigues

Projeto Gráfico
Flávia Vianna

Imagens: ShutterStock/Penguin_house; 
Shutterstock/Faenkova Elena

Editoração
YAN Comunicação

Ilustrações
Adilson Farias, Babi W. Steinberg,  

Cacá França, Danillo Souza, Divo Padilha, 
Flaper, Julia Back  

Pesquisa Iconográfica
Carla Andrequetto

Engenharia de Produto
Solange Szabelski Druszcz

Produção
Positivo Soluções Didáticas Ltda.

Rua Major Heitor Guimarães, 174 – Seminário
80440-120 – Curitiba – PR

Tel.: (0xx41) 3312-3500
Site: www.editorapositivo.com.br/maiscores

Impressão e acabamento
Gráfica e Editora Posigraf Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 431/500 – CIC
81310-000 – Curitiba – PR

Tel.: (0xx41) 3212-5451
E-mail: posigraf@positivo.com.br

2020

B895 Brunetto, Gilmara.
  Mais cores : solução educacional : 4.º ano : língua portuguesa / Gilmara 
 Brunetto ; ilustrações Adilson Farias … [ et al.]. – Curitiba : Positivo Soluções
 Didáticas, 2020.
  : il.
 
  ISBN 978-65-5051-430-3 (Livro do aluno)
  ISBN 978-65-5051-429-7 (Livro do professor)
 
  1. Educação. 2. Língua portuguesa. 3. Ensino fundamental. I. Farias, 
 Adilson. II. Título. 
 CDD 370



Babi W
. S

teinberg. 2
016. Té

cnica m
ist

a.

LÍNGUA PORTUGUESA



1. Tudo tem nome  6
A voz no poema: o eu lírico  ...................................................................... 7
Pessoas do discurso  .................................................................................... 15
A forma do poema  ....................................................................................... 17
Poemas visuais e concretos  ...................................................................... 20
Documentos de identidade  ..................................................................... 21
O significado dos nomes  ........................................................................... 24
Substantivo próprio e comum  ................................................................ 29

2. Hora do conto  31
Conto de fadas  .............................................................................................. 32
Autor e narrador  ........................................................................................... 37
Discurso direto e discurso indireto  ........................................................ 39
Verbos de elocução  ..................................................................................... 41
Expressões de tempo  ................................................................................. 42
Substantivo e adjetivo: concordância nominal  ..................................... 46
Sílaba tônica  .................................................................................................. 47
Diálogo com contos de fadas  .................................................................. 50
Características das histórias em quadrinhos  ...................................... 56
Variação linguística  ..................................................................................... 62

3. Um mundo de descobertas  65
Texto expositivo  ........................................................................................... 66
Substantivo simples e composto  ........................................................... 78
Encontro vocálico  ........................................................................................ 80
Substantivo primitivo e derivado  .......................................................... 81
Linguagem formal e informal  .................................................................. 82

4. Ficção e realidade  86
Diário de ficção  ............................................................................................. 87
Expressões informais  .................................................................................. 90
Palavras terminadas em -inho e -inha  ................................................. 92
Relato histórico  ............................................................................................. 93
Instrução de jogo  ......................................................................................... 98

SUMÁRIO
Ca

cá
 F

ra
nç

a,
 2

01
6.

 R
ec

or
te

 d
e 

pa
pe

l.



Verbo no imperativo  ................................................................................... 100
Adjetivos pátrios  .......................................................................................... 102
Reportagem  ................................................................................................... 105
Substantivo coletivo  ................................................................................... 108

5. Mesmo tema, textos diferentes  112
Texto de divulgação científica  ................................................................. 113
Aposto  .............................................................................................................. 118
Grau do adjetivo: comparativo e superlativo  .................................... 119
Palavras derivadas  ....................................................................................... 121
Interjeições  ..................................................................................................... 124
Locução adjetiva  .......................................................................................... 129

6. Fazendo a diferença  131
Lenda ..................... ........................................................................................... 132
Acentuação  .................................................................................................... 136
Notícia  .............................................................................................................. 138
Pronomes pessoais  ...................................................................................... 145
Concordância verbal  ................................................................................... 152
Numerais  ......................................................................................................... 153

7. O autor da história  155
Biografia  .......................................................................................................... 156
Autobiografia  ................................................................................................ 160
Verbo e oração  .............................................................................................. 165
Sujeito e predicado  ..................................................................................... 167
Entrevista  ........................................................................................................ 168
Verbos na 1a., 2a.  e 3a. conjugações  .......................................................... 173

8. Teatro: a arte de representar  177
O teatro e sua importância cultural  ...................................................... 178
Advérbio  .......................................................................................................... 181
Texto teatral  ................................................................................................... 184
Vocativo  ........................................................................................................... 191
Boleto ................................................................................................................ 197
Material de apoio  ......................................................................................... 199 Julia Back. 2016. Digital.

Ca
cá

 F
ra

nç
a,

 2
01

6.
 R

ec
or

te
 d

e 
pa

pe
l.



1. Tudo tem nome
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 » Observe as figuras que representam o que o menino está imaginando: 
O que você vê? 

 » Você já parou para pensar em como tudo tem nome?

 » Por que as pessoas, os lugares e os objetos têm nome?

 » Como chamamos as palavras que dão nomes a pessoas, lugares e objetos?

QUAL É A IDEIA?
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A voz no poema: o eu lírico

PARA APRENDER

 » Leia o poema a seguir.

BANDEIRA, Pedro. Identidade. In: ______. Cavalgando o 
arco-íris. 15. ed. São Paulo: Moderna, 1984. p. 8.

É chamada de eu lírico a voz que se manifesta em um poema. É impor-
tante não confundir o eu lírico com o autor do texto: este é quem escreve o 
poema; o eu lírico é a voz criada pelo autor, que pode ser a voz de um ho-
mem, de uma mulher, de uma criança ou até mesmo de outros seres, como 
animais, plantas e seres inanimados.

Identidade
Às vezes nem eu mesmo 

sei quem sou. 
Às vezes sou 

“o meu queridinho”, 
às vezes sou 

“moleque malcriado”. 
Para mim 

tem vezes que eu sou rei, 
herói voador, 

caubói lutador, 
jogador campeão. 

Às vezes sou pulga, 
sou mosca também, 
que voa e se esconde 
de medo e vergonha. 

Às vezes eu sou Hércules, 
Sansão vencedor, 

peito de aço, 
goleador!

Mas o que importa 
o que pensam de mim? 

Eu sou quem sou, 
eu sou eu, 
sou assim, 

sou menino.
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1  Após a leitura do poema, assinale quem está confessando seus sentimentos. 

 Um adulto.  Um menino.  Uma menina.

2  Quais expressões presentes no poema identificam o eu lírico como um me-
nino? Por quê?

3  Transcreva do poema dois versos que exemplifiquem os sentimentos descritos 
a seguir.

a) O eu lírico sente-se forte e, às vezes, acha-se um verdadeiro herói.

b) O eu lírico sente-se fraco e, às vezes, acha-se um pequeno inseto.

4  Releia estes versos. O eu lírico parece não se importar com o que pensam dele. 
Por quê?

Mas o que importa 
o que pensam de mim? 

Eu sou quem sou, 
eu sou eu, 
sou assim, 

sou menino.

ATIVIDADES

Mais Cores  Língua Portuguesa
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5  Leia alguns dos significados da palavra “identidade”.

a) Em sua opinião, por que o poema é intitulado Identidade?

b) De acordo com o poema, qual é a principal preocupação do eu lírico?

c) Você já se sentiu como o eu lírico do poema? Explique sua resposta.

d) No poema, o que significa ser “menino”?

e) Que outros elementos geralmente definem a identidade de uma pessoa?

f) Em sua opinião, esses elementos são suficientes para definir a identidade 
de uma pessoa? Por quê?

1. Reconhecimento de que uma pessoa é ela própria e não outra.
2. As características próprias e exclusivas de uma pessoa: nome, 

idade, sexo, profissão, estado civil, etc.
3. Conjunto de características que distinguem um indivíduo de outro.
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6  Com qual pessoa de sua família você mais se parece? O que vocês têm em 
comum? E em que se diferem?

7  Identidade tem a ver com reconhecer as características de uma pessoa. Escreva 
sobre você e as características que fazem parte de sua identidade.

8  Observe as palavras destacadas neste trecho do poema e responda às 
questões.

Para mim 
tem vezes que eu sou rei, 

herói voador, 
caubói lutador, 

jogador campeão. 
Às vezes sou pulga, 
sou mosca também, 
que voa e se esconde 
de medo e vergonha. 

Às vezes eu sou Hércules, 
Sansão vencedor, 

peito de aço, 
goleador!

a) Quais palavras são escritas com a inicial minúscula?

Mais Cores  Língua Portuguesa
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b) Quais palavras são escritas com a inicial maiúscula?

c) Por que alguns nomes são escritos com inicial minúscula e outros com 
inicial maiúscula? Converse com o professor e os colegas sobre isso.

d) Além de nomes de pessoas, quais outros são escritos com letra maiúscula?

9  Agora é sua vez de produzir um texto sobre sua identidade. Antes de escrevê-lo, 
complete os itens a seguir, que servirão de base para construir seu texto.

Nome: 

Idade (data de nascimento): 

Local de nascimento (cidade, estado): 

Cidade onde mora: 

Escola onde estuda: 

Outros dados (irmãos, animais de estimação, etc.):

Características físicas:
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Características psicológicas (jeito de ser e de agir): 

Preferências: 

Desejos para o ano: 

10  Produza um texto sobre sua identidade. Preste atenção nas dicas a seguir para 
a organização dos parágrafos.

 » 1.º parágrafo: apresentação – nome, idade, cidade onde mora, escola onde 
estuda e outros dados pessoais que considerar importantes.

 » 2.º parágrafo: descrição física e psicológica.

 » 3.º parágrafo: jeito de ser e de agir diante das dificuldades e conquistas; 
preferências (brincadeiras, comida, conteúdos escolares, leituras, etc.).

 » 4.º parágrafo: conclusão – o que espera deste ano escolar e das pessoas 
com quem convive. 
Não se esqueça de dar um título a seu texto.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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11  Leia novamente o texto que você escreveu em seu caderno e verifique se ele 
atende às seguintes questões:

 » Você deu um título adequado ao texto?

 » Escreveu sua descrição física e psicológica?

 » Descreveu como é seu jeito de agir em diferentes situações?

 » Contou suas preferências?

 » Relatou suas expectativas em relação a este ano?

 » Organizou as informações em parágrafos?

 » Utilizou devidamente os sinais de pontuação?

 » Escreveu as palavras corretamente?

12  Se necessário, volte ao texto para reeditá-lo.

13  Escreva a versão final de seu texto em uma folha avulsa e ilustre-o com seu 
autorretrato, para compor o mural Identidades da turma. 

14  O professor vai disponibilizar um tempo para que você apresente seu texto 
aos colegas. 

15  Escute com atenção a apresentação dos colegas e registre aqui algumas ex-
pectativas dos colegas que foram diferentes das suas. 
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1  Você já ouviu falar em Hércules e Sansão? Conheça um pouco da história 
desses heróis.

UM POUCO MAIS

Hércules
Hércules, personagem da mitologia grega, era um 

bebezinho muito forte. Todos gostavam dele, menos Hera, 
a mulher de Zeus, que mandou duas cobras o matarem. 
Porém, Hércules estrangulou as duas cobras. À medida 
que crescia, Hercules ia ficando cada vez mais forte. Hera 
continuou perseguindo-o. Ela provocou nele uma grande 
fúria, e ele destruiu, com sua força, tudo o que via pela 
frente. Por causa disso, ele foi obrigado a realizar doze 
trabalhos muito perigosos, mas se saiu vitorioso em todos 
eles, tornando-se imortal.

WILLIAMS, Marcia. Mitos gregos: o voo de Ícaro e outras lendas. São Paulo: 
Ática, 2005. p. 18-21. Texto adaptado.
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LIMA, Cláudia de C. Quem foi o Sansão da Bíblia? Disponível em: <https://super.abril.
com.br/mundo-estranho/quem-foi-o-sansao-da-biblia/>. Acesso em: 18 abr. 2019.
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Sansão
Sansão era um dos juízes da Bíblia, enviado por Deus, 

para livrar os israelitas do pecado. [...]Sansão se casou com 
uma filisteia e, durante uma festa, matou 30 pessoas – só 
por causa de uma aposta. Depois, por vingança, a mulher 
dele foi morta. [...] Sua fama de fortão se espalhou e ele 
encantou outra filisteia, Dalila. Mas ela o traiu e aceitou 
1.100 moedas de prata para descobrir a razão da força do 
homem. Sem resistir às investidas, Sansão revelou: o ca-
belo. Dalila aproveitou enquanto ele dormia e cortou sua 
cabeleira. O herói depois foi preso e cegado.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Pessoas do discurso 

PARA APRENDER

Chamam-se pessoas do discurso os elementos que participam do 
ato comunicativo:

 » eu, nós (a gente) – são as palavras que indicam quem fala (locutor).
 » tu, vós (vocês) – são as palavras que indicam com quem se fala 

(destinatário).
 » ele, ela – são as palavras que indicam sobre o que se fala (assunto).

Quando alguém fala sobre si mesmo, geralmente usa a 1a. pessoa 
do singular (eu), com suas devidas concordâncias. 

Observe o exemplo:

Eu me chamo Alda, tenho 11 anos e moro na cidade de Belo Horizonte 
com minha avó e meus três irmãos. 

1  Ao escrever o texto proposto na página 12, qual pessoa do discurso você 
empregou? 

2  Copie dois trechos do texto que você escreveu que comprovem sua resposta 
à questão anterior e justifique seu uso.

ATIVIDADES
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Ele é o Carlos, filho do seu João e da dona Inês. Ainda 
tem 9 anos, faz 10 daqui a dois meses. Sua pele é negra 
e seus olhos são castanho-escuros. Seu cabelo é crespo 
e brilhante. Seu corpo é franzino. Suas pernas, finas e 
compridas. Mora em Santo André, cidade onde seus pais 
se conheceram ainda adolescentes. Carlos se considera 
um bom aluno. Sua matéria preferida é Ciências, porque 
aprecia os conhecimentos sobre meio ambiente e animais. 
Adora jogar pingue-pongue. 

4  Que diferença de significado existe entre a palavra “seu“ que antecede “João“ 
(1.ª linha) e a palavra “seu“ antes das palavras “cabelo“ e “corpo“?

5  Na frase “Suas pernas, finas e compridas”, que palavra está sendo substituída 
pela vírgula?

 » Reescreva essa frase substituindo a vírgula pela palavra suprimida.

6  Por que a vírgula foi usada no lugar da palavra? Converse com o professor e 
os colegas sobre isso.  

7  Leia as frases a seguir e identifique as pessoas do discurso. 

a) Hércules é um personagem da mitologia grega. Ele é filho de Zeus e da 
mortal Alcmena.

b) – Hércules, quem são seus pais?

3  O texto a seguir foi escrito na 3a. pessoa do singular (ele/ela). Observe as pala-
vras em destaque e reescreva o texto empregando a 1a. pessoa (eu).
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A forma do poema 

PARA APRENDER

 » O texto que você leu no início deste capítulo é um poema e está repro-
duzido a seguir. Releia-o observando sua estrutura.

Um poema geralmente apresenta versos e estrofes. A cada linha de um 
poema, dá-se o nome de verso.

Um conjunto de versos separado por um espaço em branco forma uma 
estrofe.

Identidade
Às vezes nem eu mesmo 

sei quem sou. 
Às vezes sou 

“o meu queridinho”, 
às vezes sou 

“moleque malcriado”. 
Para mim 

tem vezes que eu sou rei, 
herói voador, 

caubói lutador, 
jogador campeão. 

Às vezes sou pulga, 
sou mosca também, 
que voa e se esconde 
de medo e vergonha. 

Às vezes eu sou Hércules, 
Sansão vencedor, 

peito de aço, 
goleador!

Mas o que importa 
o que pensam de mim? 

Eu sou quem sou, 
eu sou eu, 
sou assim, 

sou menino.

BANDEIRA, Pedro. Identidade. In: ______. Cavalgando o arco-íris. 15. ed. 
São Paulo: Moderna, 1984. p. 8.
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1  Quanto versos há no poema Identidade? 

2  E quantas estrofes há no poema? 

3  Quantos versos formam a primeira estrofe? E a segunda?

4  De que assunto trata cada estrofe?

5  Os versos são curtos ou compridos? É possível dizer que o comprimento dos 
versos interfere no ritmo da leitura?

6  Leia o texto do poema Identidade escrito em prosa.

Prosa é o texto corrido, que vai do início ao fim da linha e é organizado 
em parágrafos.

Identidade
Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou “o meu queridinho”, às vezes sou “moleque 

malcriado”. Para mim tem vezes que eu sou rei, herói voador, caubói lutador, jogador campeão.
Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes 

eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador!
Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu sou eu, sou assim, sou menino.

ATIVIDADES

Mais Cores  Língua Portuguesa
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7  Em quantos parágrafos o texto foi organizado?

8  Em sua opinião, a forma do texto interfere em seu sentido? Justifique sua 
resposta.

9  Releia o texto que você produziu na página 12 sobre si mesmo. Agora, crie 
um poema organizando as informações do texto em estrofes e versos e tente 
explorar a nova forma para reforçar as ideias que deseja transmitir. 

10  Leia o poema novamente e verifique se o texto que você produziu responde 
às seguintes perguntas: 

 » Você escreveu um título?

 » Dividiu o texto em versos e estrofes?

 » Utilizou versos curtos?

 » Manteve as principais informações do texto? 

11  O professor vai disponibilizar um tempo para que você apresente seu texto 
aos colegas.

Escute com atenção a apresentação deles.
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Poemas visuais e concretos

PARA APRENDER

1  Leia o poema.

ATIVIDADES

2  Juntando as letras, que palavra é formada?

3  O que sugerem as linhas presentes no poema?

Anvimar Gasparello

P

I
N

G

EU

P
O

N

U

G

E

São textos em que as letras e palavras estão dispostas graficamente em 
um espaço para construir sentido.

Mais Cores  Língua Portuguesa



21

Ensino Fundamental  4o. Ano

21

Documentos de identidade 

PARA APRENDER

1  Observe este modelo de documento:

Os documentos de identidade são documentos oficiais que provam 
a identidade de uma pessoa. São importantes em algumas situações 
cotidianas, como: durante a realização da matrícula em uma escola, 
na abertura de uma conta bancária, no momento em que se busca um 
emprego, na aquisição de um plano de saúde, durante viagens, etc. Se 
a pessoa não tem documentos, é como se ela não existisse oficialmente, 
pois sequer pode estudar ou trabalhar.

Alguns documentos de identidade usados no Brasil são: certidão de 
nascimento, cédula de identidade ou Registro Geral (RG), Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) , Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para mo-
torista e passaporte, que permite viajar para outros países, por exemplo.

ATIVIDADES
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2  Converse com o professor e os colegas sobre as seguintes questões:

a) Você conhece esse documento? 

b) Qual é o nome desse documento? 

c) Você tem esse documento? 

d) Em quais situações ele é utilizado?

e) Quais informações constam nele? 

3  Que documento(s) de identidade você tem?

4  Converse com seus pais ou responsáveis e pergunte quais documentos eles 
têm. Escreva-os a seguir.

5  Quais informações costumam aparecer na maioria dos documentos?

6  Veja a seguir um exemplo de certidão de nascimento. Com a ajuda de um 
adulto, complete-o com suas informações.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO

1.º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
CERTIDÃO DE NASCIMENTO

LIVRO:  FOLHA: 

TERMO:  DATA: 

CERTIFICO que, sob os números e na data acima, foi registrado o nascimento de 

:  

do sexo . Nascido(a) a  

às  horas, no Hospital  

, filho(a) de  

 e de  

.

São avós paternos 

 e  

 e maternos  

 e  

.

Foi declarante: .

O referido é verdade e dou fé.

,  de  de .
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O significado dos nomes 

PARA APRENDER

Geralmente, quando nos apresentamos a alguém, falamos de imediato 
nosso nome. O nome é o que nos identifica por primeiro, é ele nosso registro 
no mundo.

Você conhece o significado de seu nome? Sabe qual é a origem dele?

Se quiser conhecer ou confirmar o significado de seu nome, faça uma 
pesquisa na internet. Para isso, você precisará da ajuda do professor. Siga estas 
orientações:

1. Vá ao laboratório de informática da escola ou a algum local público que 
ofereça serviço de internet.

2. Acesse um site de busca, por exemplo: www.google.com.br.

3. No espaço para a digitação, escreva as palavras-chave de sua pesquisa 
(nesse caso, dicionário + nomes). Depois, clique em Pesquisa. Feito isso, 
aparecerá a segunda página que está reproduzida a seguir.

4. Clique na seguinte opção: Dicionário de Nomes Próprios – Significado 
dos Nomes.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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5. No lado direito da tela, aparecerão dois quadros com as letras do alfabeto: 
um com nomes masculinos e outro com nomes femininos. Escolha um 
dos quadros e clique na letra do nome que deseja pesquisar ou digite o 
nome em Busque um nome.

1  Agora você vai registrar o resultado de sua pesquisa. Escreva seu nome e o 
que ele significa. Se você encontrou diferentes significados, anote-os.

ATIVIDADES
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2  Você se identificou com o significado de seu nome? Por quê?

3  O que achou da experiência de pesquisar o significado de seu nome na internet?

4  Aproveite para pesquisar, no dicionário de nomes, outros nomes cujos signi-
ficados você gostaria de saber. 

5  Apresente o significado de seu nome a seus colegas e ouça o que eles desco-
briram sobre o nome deles. 

6  Que tal montar um Dicionário de nomes contendo os nomes de todos da turma 
e seus respectivos significados? Para isso, utilizem as etiquetas do material de 
apoio. 

Depois, utilizem folhas de papel A4 dobradas ao meio e façam um pequeno 
livrinho no qual vocês colarão o nome de cada um em ordem alfabética com 
o respectivo significado. Façam uma capa para o livro da turma. 

Se preferirem, podem ilustrar as páginas do dicionário com o desenho ou a 
foto que representa a pessoa “dona” do nome. Será uma bonita lembrança da 
turma!
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Quando um casal descobre que vai ter um filho, começa um longo diálogo 
sobre qual nome escolher. Muitas vezes o nome é escolhido em homenagem aos 
avós, tios, pessoas marcantes na vida do casal. Outras vezes, os pais dedicam um 
tempão para escolher um nome diferente, várias opiniões são ouvidas, livros 
lidos, até que finalmente nasce o pequeno bebê. O nome é a nossa entrada na 
comunidade humana, a partir dele é que seremos apresentados ao mundo. Mas 
você já parou para pensar qual é a origem do seu nome?

Saber de onde vêm os nomes faz com que conheçamos mais nossas raízes, 
podemos descobrir também que o sentido de um nome bate em cheio com a 
personalidade daquele que o ganhou. 

BRENMAN, Ilan. De onde vêm os nomes? São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2014. p. 3.

7  O texto a seguir trata da escolha dos nomes. Leia-o com atenção e responda 
às questões propostas.

a) Qual é a importância do nome na vida das pessoas?

b) As pessoas costumam chamá-lo(a) pelo nome ou por um apelido?

c) Se fosse possível, você mudaria seu nome? Para qual? Por quê?

8  Escreva um pequeno texto sobre seu nome. Nele, não podem faltar as seguintes 
informações:

 » nome completo;

 » origem de seu(s) sobrenome(s);
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 » significado de seu nome, segundo o dicionário de nomes;

 » quem escolheu seu nome e por quê;

 » qual é seu apelido e por que você o recebeu;

 » o que você sente em relação a seu nome;

 » que outro nome gostaria de ter.

Nas linhas a seguir, faça a primeira versão de seu texto. Lembre-se do título.

9  Releia seu texto considerando as questões a seguir.

 » Você escreveu nome completo?

 » Colocou o significado e a origem de seu nome?

 » Incluiu um apelido, caso tenha?

 » Descreveu quais sentimentos tem pelo seu nome?

 » Informou que outro nome gostaria de ter?

10  Se necessário, edite o texto e faça as modificações.

11  Com as informações de seu texto, preencha a folha disponível no material 
de apoio. Pendure-a no varal da sala ou no mural da escola, para que outros 
colegas possam conher a história de seu nome.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Substantivo próprio e comum 

PARA APRENDER

Substantivos são as palavras que usamos para nomear seres. Os subs-
tantivos podem ser classificados em próprio e comum.

O substantivo próprio é empregado para nomear um ser específico, como 
determinada pessoa, determinado lugar, um livro específico, etc.

O substantivo comum é usado para nomear todos os seres ou elementos 
que pertencem a uma mesma espécie.

1  As palavras do quadro a seguir representam nomes de pessoas, apelidos, ob-
jetos, lugares, etc. Separe-as em dois grupos de palavras: substantivo próprio 
e substantivo comum.

ATIVIDADES

Gabi  madrinha  igreja  Nordeste  casa  Fernão

gato  meninos  Brasil  Juca  pessoa

personagem  Tonico  Antônio  Rio Grande do Sul

internet  João Batista  berço  padre  Florianópolis

 » Em qual dos grupos de palavras você utilizou letra inicial maiúscula?

  No grupo dos substantivos comuns.

  No grupo dos substantivos próprios.

SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS SUBSTANTIVOS COMUNS
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2  Escreva os substantivos que nomeiam  

a) sua cidade. 

b) seu bairro. 

c) sua mãe. 

d) seu pai. 

e) um colega. 

f) o(a) professor(a). 

g) um animal de estimação. 

h) um personagem de que você gosta. 

 Você sabe brincar de Stop? Leia as orientações a seguir.

 » Recorte a tabela do material de apoio.
 » Reúna-se em grupo com mais 2 ou 3 colegas.

Como jogar

1. Um de vocês sorteia uma letra.

2. Cada um deve escrever substantivos próprios com a letra sorteada lem-
brando-se de usar letra inicial maiúscula.

3. O primeiro que completar a linha da tabela grita "Stop". Nesse momento, 
todos deverão parar a escrita.

4. Confiram os resultados. A resposta que for única vale 10 pontos. Palavras 
repetidas por dois ou mais alunos valem 5 pontos.

5. Ao final das rodadas, calculem o total de pontos para saber quem foi o 
vencedor.

UM POUCO MAIS

Mais Cores  Língua Portuguesa



2. Hora do conto

QUAL É A IDEIA?

 » Você costumava ler ou ouvir contos de fadas quando era menor?

 » E agora, ainda tem o costume de lê-los?

 » Quais são seus contos de fadas preferidos?

 » Quais são os principais elementos presentes em contos de fadas? 

QUAL É A IDEIA?
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Os contos de fadas são histórias de encantamento.

Nessas narrativas, geralmente, o personagem principal (o príncipe, 
a princesa ou os dois) passa por problemas terríveis causados por uma 
bruxa, uma madrasta, um monstro, etc. Felizmente, porém, o protago-
nista frequentemente conta com a ajuda de seres mágicos (a fada, por 
exemplo) para solucionar seus piores conflitos.

Assim, podemos dizer que os conflitos dos contos de fadas são 
provocados por uma intenção maldosa contra uma pessoa do bem e 
resolvidos pelo encantamento. Ou seja, o personagem principal sofre 
a perseguição do mal – representado pelo personagem vilão – e tal 
ocorrência intensifica o conflito até o momento próximo do desfecho 
da história, quando o bem, finalmente, vence o mal por meio da ação 
de um ser sobrenatural, mágico. 

Tudo acaba com final feliz.

Conto de fadas 

PARA APRENDER

 » Você conhece o conto de fadas Cinderela? Sabe quem é o autor? Leia o 
texto a seguir.

A tradição aponta Charles Perrault como o autor da primeira 

versão da história Cinderela, também intitulada Gata 
Borralheira, no final do século XVII. 

Os irmãos Jacob (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859), 

no entanto, também são reconhecidos como autores de outra 

versão dessa mesma história.

No Brasil, inúmeros escritores e tradutores reescreveram o 

conto de Cinderela. 

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Cinderela
Era uma vez um homem viúvo que voltou a se casar com uma mulher orgulhosa e domi-

nadora que tinha duas filhas. Não se podia dizer qual das duas era mais feia ou mais invejosa.
O homem tinha uma filha que, além de bela, era doce e carinhosa.
Pouco tempo depois, o homem morreu e sua filha, que era chamada de Cinderela, 

passou a servir de criada para a madrasta e suas duas filhas.
A menina passava os dias limpando, esfregando, cozinhando, lavando roupa, engo-

mando e, quando chegava a noite... tinha que dormir no sótão! Quanta injustiça!
Um dia, um emissário do rei chegou à casa de Cinderela levando um convite para o 

grande baile de aniversário do príncipe.
Todas as jovens solteiras do reino estavam convidadas.
Quando sua madrasta leu o convite, Cinderela ficou muito contente.
— Meninas — disse a madrasta às filhas —, uma de vocês vai se casar com o príncipe.
— Eu, mamãe! — gritou a mais velha, puxando a língua de sua irmã.
— Era só o que faltava! Eu é que vou casar com o príncipe, sua feiosa! — disse a 

outra empurrando a irmã.
— Quietas, meninas! Não briguem! — ordenou a mãe. — Não temos tempo a perder!
Cinderela passou o dia do baile engomando, costurando, penteando e vestindo a 

madrasta e suas duas filhas, até que finalmente chegou a carruagem e elas foram embora.
Cinderela ficou triste e sozinha, sentada no chão, chorando.
De repente, apareceu alguém ao seu lado. Era sua fada madrinha, que disse 

carinhosamente:
— Chega de lágrimas, Cinderela! Não quer ir ao baile?
— É claro que quero! — respondeu a jovem. — Mas onde posso ir com esses trapos? 

E com quem estou falando? Será que estou enlouquecendo?
— Nada disso, querida! Levante-se do chão e olhe para mim! Sou sua fada madrinha 

e vim ajudá-la — disse a fada.
Cinderela levantou-se, esfregou os olhos várias vezes e exclamou:
— Não estou sonhando, você é real!
— É claro que sou real! — garantiu a fada. — Ande, querida, não temos tempo a per-

der! Traga-me a maior abóbora que encontrar na horta. Depois, vá até a ratoeira e traga-me 
dois ratinhos que caíram ali.

1  O conto a seguir é bastante conhecido. Leia-o com atenção.

ATIVIDADES
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Cinderela obedeceu sem fazer perguntas. Então, a fada tocou na abóbora com sua va-
rinha mágica e transformou-a numa majestosa carruagem. Depois, tocou nos ratinhos e 
transformou-os em cavalos. Dirigiu-se em seguida ao regador, pegou algumas lagartixas e 
transformou-as em criados. Por último, transformou uma ratazana enorme que passeava 
pelo sótão em cocheiro. 

— Pronto, minha querida! Entre na carruagem e vá ao baile! — encorajou a fada. 

— Mas, mas... madrinha... e o meu vestido? — perguntou Cinderela.

— É verdade! Sou tão distraída! — e, dizendo isso, a fada tocou sua varinha mágica 
no ombro de Cinderela e seu velho vestido transformou-se num luxuoso traje de seda com 
fios de ouro, e seus chinelos, num lindo par de sapatinhos de cristal.

Cinderela entrou na luxuosa carruagem, sabendo que deveria voltar antes da meia-noite, 
porque a essa hora tudo voltaria a ser como antes.

Quando Cinderela chegou ao baile, o príncipe foi ao seu encontro e não pararam de 
dançar e conversar a noite toda.

De repente, começaram a soar no relógio as doze badaladas! Cinderela lembrou-se 
das palavras da fada madrinha e saiu correndo do palácio, deixando um de seus sapati-
nhos nas escadas.

Na manhã seguinte, um emissário do rei percorreu o reino inteiro experimentando o 
sapatinho de cristal em todas as jovens solteiras. A dona do sapato se casaria com o príncipe.

As irmãs de Cinderela o experimentaram, mas foi inútil.

Quando Cinderela o experimentou, diante do assombro de todos, seu pé entrou sem 
dificuldade. Então, ela tirou o outro sapatinho do bolso, calçou-o e dirigiu-se ao palácio, 
onde se casaria no dia seguinte com o príncipe, por quem havia se apaixonado loucamente.

E como diz Dom Serafim, este conto chegou ao fim.

VARA, Ana S. Contos de 5 minutos. Tradução de Maria Luisa de Abreu Lima Paz. Barueri: Girassol, 2012. p. 48-52.
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2  Quem é o(a) personagem principal dessa história?

3  Quem é o(a) personagem que se opõe ao(à) personagem principal (o vilão ou 
a vilã da história)?

4  Em sua opinião, existem outros personagens que apresentam intenções mal-
dosas contra a personagem principal? Quem são?

5  Leia a explicação a seguir e responda à questão proposta.

Há um momento, nas histórias, em que o conflito chega a seu ponto 
máximo. É o momento de maior tensão da narrativa. A esse momento 
damos o nome de clímax.

 » Qual é o momento que marca o clímax desse conto?

6  Que personagem solucionou o conflito máximo da personagem principal?

7  Sublinhe no texto o parágrafo que relata o momento da transformação de 
Cinderela. Registre o número do parágrafo.
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8  O encantamento provocado pela fada madrinha duraria para sempre? Justifique 
sua resposta.

 Sim  Não

9  A transformação provocada pela fada, mesmo que “temporária”, causou uma 
reviravolta na vida de Cinderela. Que reviravolta foi essa?

10  Uma história pode apresentar diferentes desfechos: felizes, tristes, trágicos, 
engraçados, surpreendentes, etc. Geralmente, os contos de fada apresentam 
que tipo de desfecho? Por quê?
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Autor e narrador 

PARA APRENDER

1  Releia o trecho a seguir.

Era uma vez um homem viúvo que voltou a se casar com uma mulher orgulhosa e domi-
nadora que tinha duas filhas. Não se podia dizer qual das duas era mais feia ou mais invejosa.

O homem tinha uma filha que, além de bela, era doce e carinhosa.
Pouco tempo depois, o homem morreu e sua filha, que era chamada de Cinderela, 

passou a servir de criada para a madrasta e suas duas filhas.
A menina passava os dias limpando, esfregando, cozinhando, lavando roupa, 

engomando e, quando chegava a noite... tinha que dormir no sótão! Quanta injustiça!

2  No conto Cinderela, o narrador é um dos personagens da história ou apenas 
narra os acontecimentos?

Autor e narrador não podem ser confundidos. O autor tem existência 
no mundo real. O narrador é um ser criado pelo autor para contar a história 
de determinado ponto de vista. Portanto, ele só existe dentro da história.

Em textos narrativos, como é o caso do conto lido, é o ponto de vista 
do narrador que determina o que será contado ao leitor, como e em que 
momento; ou seja, ele é o elemento que organiza os fatos da história.

O narrador pode se apresentar como alguém que

 » participa diretamente da história;

 » apenas observa a história;

 » sabe tudo o que acontece na história (o que os personagens pensam 
e/ou sentem diante de cada situação).

ATIVIDADES
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Quando Cinderela o experimentou, diante do assombro de todos, seu pé entrou 
sem dificuldade. Então, ela tirou o outro sapatinho do bolso, calçou-o e dirigiu-se ao 
palácio, onde se casaria no dia seguinte com o príncipe, por quem havia se apaixonado 
loucamente.

3  Transcreva um trecho do texto em que o narrador conta ao leitor como a 
personagem Cinderela se sente diante de determinada situação.

4  Como ficaria o trecho a seguir se a história fosse narrada pela própria Cinderela, 
isto é, com base no ponto de vista dela? Reescreva-o.
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PARA APRENDER

Discurso direto e discurso indireto

Discurso indireto

Nesse tipo de discurso, o narrador transmite ao leitor, de forma indireta, 
o que os personagens disseram ou pensaram, empregando, para isso, verbos 
e pronomes em 3ª. pessoa. Veja o exemplo. 

O príncipe, apaixonado pela moça, recolheu o sapatinho e disse:
— A jovem em cujo pé couber este sapatinho será a minha esposa.

O príncipe disse que se casaria com a jovem em cujo pé coubesse o 
sapatinho. 

1  Passe as frases a seguir do discurso indireto para o discurso direto.

a) O rico viúvo disse que se casaria novamente por causa de sua filha.

ATIVIDADES

Você já sabe que o autor de uma história é quem a escreve e é alguém 
que tem existência no mundo real. O narrador, entretanto, só existe dentro 
da história. 

As falas e os pensamentos dos personagens podem ser apresentados 
de diferentes maneiras.

Discurso direto

No discurso direto, os próprios personagens é quem falam. O narrador 
reproduz integralmente a fala deles, ou seja, sem intervir, e, assim, o leitor 
tem a sensação de estar ouvindo pessoalmente os personagens, como se 
estivesse em contato direto com eles.

Nos textos em prosa, a fala direta dos personagens geralmente é isolada 
por travessão; nas histórias em quadrinhos, é apresentada em diferentes balões.  
Veja o exemplo.
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b) Sua madrasta e suas meias-irmãs exigiam que ela limpasse tudo.

 2  Passe as frases a seguir do discurso direto para o discurso indireto.

a) — Farei um belo baile para que você escolha com quem se casará — disse 
o rei.

b) — Posso ir ao baile? — perguntou Cinderela à madrasta, com um pouco 
de esperança.

c) — Você não vai ao baile porque é apenas uma empregada — respondeu 
a madrasta.

e) — Quando o relógio soar meia-noite, o encantamento acabará e tudo 
voltará a ser como era — explicou-lhe a fada madrinha.

d) — Pronto, minha querida! Entre na carruagem e vá ao baile! — encorajou 
a fada.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Verbos de elocução 

PARA APRENDER

Quando souberam da festa, as meias-irmãs chamaram Cinderela:
— Cinderela, prepare os nossos vestidos! — disse uma das irmãs.
— Cinderela, limpe os nossos sapatos. — ordenou a outra.
— Cinderela, quando acabar, também tenho outras tarefas a lhe dar. — falou a 

madrasta.

 Releia trechos do conto lido anteriormente e identifique neles os personagens 
responsáveis pelas falas e os verbos de elocução empregados. 

a) — Quietas, meninas! Não briguem! — ordenou a mãe. 

Personagem: 

Verbo de elocução: 

b) — É claro que sou real! — garantiu a fada.

Personagem: 

Verbo de elocução: 

ATIVIDADES

Verbos de elocução são aqueles que anunciam a fala do personagem.

Leia estes trechos do conto Cinderela:

Observe que, nesses diálogos, há a identificação dos personagens res-
ponsáveis pelas falas. Essa identificação é feita pelo narrador com verbos de 
elocução (ou verbos de dizer) como: disse, ordenou e falou.

Os verbos de elocução são importantes porque indicam o “tom” da fala 
dos personagens.
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Expressões de tempo 

Em textos narrativos, os fatos  geralmente são apresentados em uma 
sequência temporal. Por isso, os autores usam muitas expressões de 
tempo. Observe algumas das expressões usadas no conto que você leu.

1  As expressões de tempo usadas no conto Cinderela informam exatamente o 
tempo em que ocorreram os fatos da história? 

  Sim.                          Não.

ATIVIDADES

c) — Pronto, minha querida! Entre na carruagem e vá ao baile! — encorajou 
a fada.

Personagem: 

Verbo de elocução: 

d) — Mas, mas... madrinha... e o meu vestido? — perguntou Cinderela.

Personagem: 

Verbo de elocução: 

“Era uma vez...”

“Um dia...”
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4  Analise, com o auxílio do professor, o uso do travessão na frase a seguir. Depois, 
escreva por que ele foi usado.

Cinderela partiu, toda contente, em direção ao castelo. Entretanto, foi avisada de que 
deveria voltar para casa antes da meia-noite — hora em que o encantamento terminaria. 

Era uma vez um homem viúvo que voltou a se casar com uma mulher orgulhosa e domi-
nadora que tinha duas filhas. Não se podia dizer qual das duas era mais feia ou mais invejosa.

5  Leia os trechos e observe as palavras destacadas. Depois, reescreva-os substi-
tuindo as expressões de tempo por outras de maneira que o texto faça sentido. 
Faça as adaptações necessárias.

2  Por que essas expressões geralmente são usadas em contos de fadas?

3  Marque, no conto Cinderela, das páginas 33 e 34, outras expressões de tempo. 
Depois, copie-as aqui.
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Pouco tempo depois, o homem morreu e sua filha, que era chamada de Cinderela, 
passou a servir de criada para a madrasta e suas duas filhas.

Um dia, um emissário do rei chegou à casa de Cinderela levando um convite para o 
grande baile de aniversário do príncipe.

Quando Cinderela chegou ao baile, o príncipe foi ao seu encontro e não pararam de 
dançar e conversar a noite toda.

6  Que outros contos de fada você conhece? Escreva os títulos aqui.

7  Escolha o conto de fadas de que você mais gosta e crie uma versão para ele. 
Lembre-se de manter elementos da história original para que ela possa ser 
reconhecida pelos leitores. Não deixe de incluir:

 » título;

 » parágrafos;

 » sinais de pontuação;

 » sequência da história (começo, meio e fim).4
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Substantivo e adjetivo: concordância nominal 

PARA APRENDER

Substantivos são palavras que dão nomes aos seres. Adjetivos são pa-
lavras que caracterizam os nomes, dando-lhes um atributo, uma qualidade. 

Os adjetivos devem concordar com os substantivos em gênero (mas-
culino ou feminino) e em número (singular ou plural). Observe os exemplos:

linda princesa lindas princesas

príncipe rico príncipes ricos

Os adjetivos podem aparecer antes do substantivo (como em linda 
princesa) ou depois do substantivo (como em príncipe rico).

Os trechos a seguir foram retirados do conto Cinderela. Observe o modelo e 
complete as atividades propostas.

ATIVIDADES

Era uma vez um homem viúvo que voltou a se casar com uma mulher orgulhosa 
e dominadora.

O homem tinha uma filha que, além de bela, era doce e carinhosa.

Então, a fada tocou na abóbora com sua varinha mágica e transformou-a numa 
majestosa carruagem.

substantivo: homem  adjetivo: viúvo

substantivo: mulher     adjetivos: orgulhosa e dominadora 

substantivo:  adjetivos: 

substantivo:  adjetivo: 

substantivo:  adjetivo: 
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A sílaba tônica de uma palavra tem a pronúncia mais forte do que as 
demais, mas nem sempre é acentuada.

A sílaba tônica é classificada conforme sua posição nas palavras. 

Oxítona – a última sílaba é a sílaba tônica, ou seja, que tem o som 
mais forte. Acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em a, e, 
o, em, ens. Exemplos: 

sofá, café, judô, também, parabéns

Paroxítona – a penúltima sílaba é a mais forte. A maioria das palavras 
paroxítonas não são acentuadas, como bola, padaria, bode, flores, palhaço. 
Exemplos de paroxítonas acentuadas: 

fácil, pólen, tórax, vírus, lápis, álbum

Proparoxítona – a antepenúltima sílaba é a mais forte. Todas as pa-
lavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplos: 

máquina, acréscimo, rápido, árvore

Sílaba tônica 

1  Leia em voz alta as palavras do quadro a seguir. Depois, faça o que se pede.

ATIVIDADES

a) Circule as palavras cuja última sílaba é a mais forte. Copie-as a seguir.

b) Como essas palavras são classificadas?

palácio          até          mágico          viúvo          alguém         

cálice          também          saída          relógio          será          cipó 
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2  Em duplas, discutam as regras de acentuação empregadas nas palavras da 
atividade 1. Nas linhas a seguir, anotem as palavras e a regra de acentuação 
gráfica correspondente a cada uma.

3  Complete as palavras oxítonas abaixo, lembrando-se de acentuá-las de acordo 
com a regra que você aprendeu.
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4  Pesquise em jornais e revistas palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 
Escolha apenas aquelas que são acentuadas. Depois, copie-as no quadro, nas 
colunas correspondentes.

OXÍTONAS PAROXÍTONAS PROPAROXÍTONAS

so  pi  co  ca  

pa  le  ja  ca  
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5  Observe a sílaba tônica das palavras a seguir. Circule a única palavra que não 
faz parte do grupo.

a) O que a palavra que você circulou tem de diferente das demais?

b) O que as palavras que restaram têm em comum?

c) Que regra de acentuação pode ser aplicada a essas palavras?

6  Complete as frases a seguir com palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas 
segundo as imagens do quadro.

décadas  políticas  âncora  difícil
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a) Troque a , por favor! (proparoxítona)

b) Olhe! Há um ninho no galho daquela . (proparoxítona)
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Diálogo com contos de fadas 

PARA APRENDER

Os contos de fadas apresentam várias versões, ou seja, são reconta-
dos por diferentes autores e de maneiras diferentes. Uma história pode 
ser contada, recontada ou reinventada de diversas formas em outros 
gêneros textuais, como poemas, histórias em quadrinhos, anúncios 
publicitários ou outros. 

Ao recontá-la, o autor pode acrescentar ou omitir personagens, 
fatos ou detalhes, ou, ainda, fazer grandes ou pequenas adaptações.

Entretanto, qualquer que seja a nova forma adotada para recontar 
a narrativa, o texto final deverá manter a essência do texto original, isto 
é, manter um diálogo com ele.

ATIVIDADES

1  A seguir, você vai ler trechos de uma versão da história em quadrinhos do 
conto Cinderela.

c) Paola ganhou  do namorado. (paroxítona)

d) O  ainda não chegou ao posto de saúde. (proparoxítona)

e) A  faz bem ao corpo e à mente das pessoas. 
(proparoxítona)

f) No verão, as pessoas costumam beber muito . (paroxítona)

g) Meu  não está ligando. (oxítona)

le.
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[...]

KLEIN, Cristina. Cinderela. São Paulo: Rideel, 2014. p. 3, 5 e 7. (Clássicos em quadrinhos).
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[...]

KLEIN, Cristina. Cinderela. São Paulo: Rideel, 2014. p. 3, 5 e 7. (Clássicos em quadrinhos).
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MC_NV20_EF1_ING4_LA_F129

Ico: inserir página da HQ, conforme a seguir. Pedir autorização para uso.

KLEIN, Cristina. Cinderela. São Paulo: Rideel, 2014. p. 3, 5 e 7. (Clássicos em quadrinhos).
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2  Nessa releitura de trechos do conto Cinderela, a autora adaptou a história ori-
ginal para uma história em quadrinhos. Que elementos foram mantidos para 
que o leitor pudesse relacioná-la à história da Cinderela? Cite pelo menos dois.

3  Observe o quadrinho reproduzido a seguir e responda às questões propostas. 

a) De acordo com a versão do conto Cinderela que você leu nas páginas 33 
e 34, o que poderia representar o brilho em torno da personagem nesse 
quadrinho? 

b) A imagem da personagem revela, nesse momento da história, qual sen-
timento? Assinale a alternativa correta.

  satisfação   raiva   tristeza 

c) O que acontecerá após este momento da história? Cinderela conseguirá 
ir ao baile? Como? Escreva.
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4  Desenhe a cena final da história. Crie um diálogo em balão de fala entre Cinderela 
e o príncipe.
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Características das histórias em quadrinhos 

PARA APRENDER

Nas histórias em quadrinhos, a fala direta dos personagens aparece 
dentro de diferentes tipos de balões. A forma dos balões indica se os perso-
nagens estão falando em tom normal, gritando, sussurrando, pensando, etc. 

Uma das características das histórias em quadrinhos é o uso de recursos 
visuais para substituir a voz do narrador e ampliar o sentido e a intensidade 
dos fatos narrados. Tais recursos visuais, além de permitirem uma economia 
de palavras na narrativa de modo criativo, facilitam o entendimento da 
história para o leitor.

O uso de onomatopeias também é bastante explorado em histórias 
em quadrinhos. Por meio desse recurso, o autor reproduz visualmente sons, 
barulhos e ruídos produzidos por personagens ou objetos em movimento. 

FALA 

COMUM

GRITO!

...

!
?

COCHICHO CHORO

PENSAMENTO

FALA  

DE VÁRIOS 

PERSONAGENS
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1  Leia a história em quadrinhos do Rex e responda às questões propostas. 

ATIVIDADES

SONHO MALUCO. Disponível em: <http://chc.org.br/wp-content/uploads/2011/11/page00233.jpg>. Acesso 
em: nov. 2019.
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a) Quais das características das histórias em quadrinhos você percebeu na 
história do Rex? Comente com o professor e os colegas. 

b) Qual é o título da história em quadrinhos?

c) Qual outro título essa história poderia ter? 

d) Qual é o personagem principal da história?

e) Aparece mais alguém na história? Quem é?

2  Observe o quadrinho reproduzido a seguir. 

a) O que a expressão do rosto do personagem está indicando?

b) Qual som poderia substituir a palavra “bocejo” no balão?

©
Iv

an
 Z

ig
g

Mais Cores  Língua Portuguesa



59

Ensino Fundamental  4o. Ano

59

3  Leia o balão de fala.

Como tudo começou...
As histórias em quadrinhos do Rex surgiram inicialmente na Revista Ciência Hoje 

das Crianças, quando Ivan Zigg trabalhou lá como desenhista. No início aparecia só de 
vez em quando. Com o tempo, as crianças passaram a escrever para a revista pedindo 
mais histórias. Depois sugeriram nomes para o Dinossauro (Rex foi o nome que venceu 
um concurso com muitas cartinhas de sugestão). Depois passaram a pedir amigos para 
o Rex, surgindo a Diná e o Zíper. Hoje a revista recebe muitos desenhos de crianças 
com histórias do Rex que elas mesmas reinventam.

ZIGG, Ivan. O livro do Rex. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. 

1  Leia o texto para saber como surgiu a história em quadrinhos do Rex e o nome 
do desenhista que a criou.

UM POUCO MAIS

 » O que representa o som da onomatopeia? 

4  Volte ao texto e observe os sinais de pontuação que aparecem. 

a) Qual deles foi o mais usado? 

b) Em sua opinião, por que esse sinal foi tão utilizado?

c) Quais emoções e sentimentos Rex expressou no decorrer da história? 
Comente com o professor e os colegas. 
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2  Converse com o professor e os colegas sobre outros clássicos da literatura 
infantil. Você indicou alguma destas histórias na questão 6 da página 44?

 » Os três porquinhos

 » O gato de botas

 » Aladim e a lâmpada mágica

 » Pinóquio

 » João e Maria

 » O patinho feio

 » Chapeuzinho Vermelho

 » Branca de Neve

 » João e o pé de feijão

3  Pesquise na biblioteca da escola ou da cidade uma das versões dessas obras 
clássicas.        

Reconte com suas palavras a história que escolheu.

Lembre-se de incluir:

 » título;

 » parágrafos;

 » sinais de pontuação;

 » sequência dos fatos (começo, meio e fim).

4  Transforme seu reconto em uma história em quadrinhos. Lembre-se das prin-
cipais características desse gênero:

 » importância da imagem;

 » uso de diferentes tipos de balões;

 » uso de onomatopeias.
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Variação linguística 

PARA APRENDER

Mauricio de Sousa, nas histórias do personagem Chico Bento, faz 
uso de uma linguagem mais popular – diferente da usada nos grandes 
centros urbanos –  para caracterizar a fala dos personagens Chico Bento 
e Rosinha, por exemplo. Esse modo de falar é uma variedade linguísti-
ca regional, entre tantas outras que existem no Brasil. Trata-se de uma  
variedade comumente chamada de dialeto caipira, falada em várias 
regiões do país, principalmente no interior dos estados de São Paulo, 
do Paraná, de Minas Gerais e de alguns estados do Nordeste.

Se você prestar atenção, vai perceber que, em cada região do país, 
as pessoas falam de modos distintos. Por exemplo: o modo de falar de 
quem vive no sertão do Nordeste é muito diferente do de quem vive 
no Sul do país. No entanto, todos se entendem, porque, apesar das di-
ferenças, todos estão falando português, que é a língua oficial do Brasil. 

A linguagem usada para caracterizar esses personagens não re-
presenta todas as pessoas que vivem no interior, mas, por meio dela, o 
autor relembra ao leitor a fala das pessoas que, de modo geral, vivem 
no campo.

Entretanto, é preciso considerar que há pessoas da cidade que 
também usam essa variedade, assim como há pessoas que vivem no 
meio rural que usam a forma considerada culta. Dependendo da situa-
ção de uso da fala, não há uma forma “certa” ou “errada”; o que precisa 
ser avaliado é a adequação da linguagem em relação ao contexto, ou 
seja, quem fala, sobre qual assunto, com quem, com que finalidade e 
em que local.

1  Leia a história em quadrinhos da próxima página e observe a linguagem nela 
empregada.

ATIVIDADES
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CHICO BENTO. Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/?tg_personagem=chico-
bento&tg_quadrinho=personagem>. Acesso em: 18 abr. 2019.
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4  Agora, releia as palavras que você copiou e responda às questões.

a) Você costuma falar alguma das palavras usadas por Chico Bento na história 
em quadrinhos? Se sim, qual(is) ?

b) Volte ao quadro da atividade 3 e escreva as palavras da forma convencional. 

c) Reescreva as frases utilizando a norma-padrão.

Comi dois pão.

Chegamos antes de vocêis.

Eu tava andando e tropecei.

2  Onde vive o personagem Chico Bento?

3  Copie do texto algumas palavras que caracterizam a variedade linguística usada 
pelo personagem Chico Bento.

Mais Cores  Língua Portuguesa



3. Um mundo de descobertas

QUAL É A IDEIA?

 » Quando você tem dúvida sobre alguma coisa ou tem uma curiosidade, 
o que costuma fazer? Você costuma ler revistas, jornais e tem acesso à 
internet?

 » Em sua casa, vocês têm o hábito de assistir a jornais na televisão para 
manterem-se informados?  

 » O que você observa na postura dos apresentadores em relação à expressão 
facial e ao tom de voz?
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Texto expositivo 

PARA APRENDER

1  Leia o texto a seguir e conheça mais sobre a onça, o maior felino das Américas.

Esta é a ONÇA
A onça é um mamífero carnívoro da família dos felídeos 

ou felinos. Também são felinos o leopardo, o gato, o tigre, 
o leão, entre outros. A onça, o maior felino das Américas, 
tem o corpo ágil e um caminhar elegante. É robusta, forte, 
com garras e dentes bem desenvolvidos e ameaçadores. 
No Brasil, é o animal silvestre mais temido por quem en-
tra nas matas. A onça está no topo da cadeia alimentar, 
isto é, ninguém é páreo para ela, nenhum animal a caça. 
Seu nome em guarani, jaguara, significa “a que devora”. 
Excelente caçadora, a onça caminha em silêncio; quando 
mira a presa, dela se aproxima, sorrateira, contra o vento 
(para que não sintam seu cheiro) e salta-lhe nas costas, 
muitas vezes, quebrando seu pescoço, num golpe fatal.

PAMPLONA, Rosane. Almanaque Bichos do Brasil. São Paulo: Moderna, 2014. 
p. 44.

2  Onde esse texto foi publicado?

Textos expositivos são aqueles que fornecem informações a respeito de 
determinado assunto por meio da apresentação de dados precisos e verdadei-
ros. Então, para que as informações estejam corretas, é necessário que o autor 
faça pesquisas em fontes confiáveis antes de escrever o texto. 

 Por levar informação e conhecimento a um público variado, os textos expo-
sitivos são escritos em uma linguagem simples, direta e com predominância de 
palavras no sentido denotativo. Geralmente, esses textos são publicados em revis-
tas de variedades, seções específicas de jornais, livros didáticos, almanaques, etc.

ATIVIDADES
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3  Com o auxílio do professor, escreva o que é um almanaque.

4  Qual é o assunto tratado nesse texto?

5  Nesse texto, são apresentados fatos reais ou fatos criados pela imaginação do autor?

6  Para que serve um texto como esse? Marque X na alternativa correta.

 Para informar os leitores sobre determinado assunto com base em dados 
reais. 

 Para produzir humor, fazendo com que os leitores achem graça do que 
foi escrito.

 Para contar uma história sobre os pumas e entreter os leitores.

7  Para que servem as imagens nos textos informativos?

8  Com base nas informações presentes no texto lido, responda às questões 
propostas.

a) Por que a onça é temida pelas pessoas que entram na mata?

b) A onça é uma excelente caçadora. Justifique essa afirmativa com uma 
passagem do texto.
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9  Assinale o nome de outros animais que pertencem à família dos felinos.

 cavalo  raposa  guepardo

 macaco  jaguatirica   puma

10  Para resolver a atividade anterior, você consultou um livro? Como você con-
seguiu resolvê-la?

11  Consulte um dicionário para confirmar se você respondeu corretamente à 
questão anterior e pesquise sobre os animais que o deixaram em dúvida 
quanto à sua classificação.

12  Agora, procure no dicionário o verbete da palavra "felino" e registre-o a seguir.

13  Observe o significado da palavra "sorrateira".

1. Que faz as coisas sem ninguém perceber.

 » Copie o trecho do texto em que essa palavra aparece e substitua-a por 
seu significado.
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14  Além do tamanho, que outras características da onça poderiam representar pe-
rigo a uma pessoa que, eventualmente, ficasse frente a frente com esse animal?

15  Leia algumas informações sobre as onças a seguir.

Nome popular 
Onça-pintada, onça-canguru, jaguar, 

jaguaretê, iauaretê

Nome científico 
Panthera onca

Estimativa de 
vida 

Até 25 anos

Nome popular 
Onça-parda ou suçuarana

Nome científico 
Puma concolor

NomNomom
Pan

EstimEstimstim
vv

Até 2

Onça-parda ou suçuarana

Nome científico Nome científiccientífífifif coo
Puma concolor D

iv
o 
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D
.

Peso
 Até 130 kg

Comprimento
2 m aproximadamente
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16  Agora é sua vez! Escreva um texto expositivo sobre a onça-pintada utilizando 
as informações lidas e acrescentando outras que você aprendeu sobre os 
felinos. Organize seu texto em parágrafos e agrupe as informações parecidas. 
Dê um título a seu texto e faça um desenho para ilustrá-lo.
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17  Existem recursos para evitar a repetição desnecessária de palavras de modo a 
tornar o texto mais interessante e objetivo. Releia os trechos a seguir.

A onça está no topo da cadeia alimentar, isto é, ninguém é páreo para 
ela, nenhum animal a caça. Seu nome em guarani, jaguara, significa “a que 
devora”. 

A onça, o maior felino das Américas, tem o corpo ágil e um cami-
nhar elegante. É robusta, forte, com garras e dentes bem desenvolvidos e 
ameaçadores.

a) Que recurso foi usado para evitar a repetição da palavra "onça"?

b) Que recurso foi usado para evitar a repetição da palavra "onça"?

18  Leia o texto a seguir e responda às questões propostas. 

Qual é o animal que vive mais tempo?
Em 1776, o explorador francês Marion de Fresne recolheu cinco jabutis da 

espécie Geochelone sumeirei em seu hábitat natural – as Ilhas Seychelles, no 
Oceano Índico. Dos cinco, o que viveu mais tempo morreu em 1928, com 152 
anos. A espécie ficou conhecida como tartarugas Marion. “Isso não significa 
que todos os quelônios – como é chamada a família das tartarugas – cheguem 
aos 150 anos, mas nos dá uma boa estimativa de sua longevidade”, afirma o bió-
logo Flávio de Barros Molina, chefe do Departamento de Répteis da Fundação 
Parque Zoológico de São Paulo. “A média de longevidade dos jabutis é de 60 a 
80 anos, com grande potencial para chegar aos 100”, diz Flávio. Ao contrário dos 
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QUAL é o animal que vive mais tempo? Superinteressante, 18 abr. 2011. Disponível em: <https://super.abril.
com.br/mundo-estranho/qual-e-o-animal-que-vive-mais-tempo/>. Acesso em: 24 jul. 2016. Crédito: José 
Augusto Lemos/Abril Comunicações S.A.

a) Que fato que ocorreu em 1776?

b) Quando morreu a tartaruga que viveu por mais tempo? Quantos anos ela 
tinha?

c) Por que a espécie ficou conhecida como Marion?

mamíferos, os quelônios continuam crescendo a vida toda e, quanto mais velhos, mais 
fortes e saudáveis se tornam. As fêmeas mais velhas põem mais ovos e têm filhotes 
com mais saúde.
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“Isso não significa que todos os quelônios — como é chamada a família das 
tartarugas — cheguem aos 150 anos, mas nos dá uma boa estimativa de sua longe-
vidade”, afirma o biólogo Flávio de Barros Molina, chefe do Departamento de Répteis 
da Fundação Parque Zoológico de São Paulo.

a) Qual é a função das aspas no trecho?

b) Por que foram usados travessões no trecho?

c) Por que o texto traz a fala de um biólogo?

d) Em média, quantos anos vive um jabuti?

e) Segundo o texto, como ficam os quelônios com o passar dos anos?

19  Releia este trecho:
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20  Leia o texto a seguir, mas, antes, preste atenção no título. Depois, responda às 
questões propostas.

O melhor amigo do homem
Uma pequena bolinha de pelos, barrigudinha, com um par de 

olhos grandes e expressivos, parecendo sempre pedir alguma coisa. 
Adorava brincar, seguir nossos passos, ganhar colo e receber carinho. 
Esse era o Joca, nosso cãozinho.

O nome cachorro parece ter origem em catulus, palavra em 
latim que era usada para filhotes de cães e até 
de outros animais. 

Quem já teve cachorro em casa sabe: eles 
trazem algo especial para nossas vidas. Essa 
relação de carinho e amizade entre o ser hu-
mano e os cachorros é antiga. Há mais de 30 
mil anos, na Europa, homens e mulheres do 
passado começaram a criar e a domesticar 
lobos-cinzentos, uma espécie típica daquela 
região.

Foram esses lobos que, com o passar 
do tempo, deram origem aos cachorros. 
Seu parentesco é tão próximo que, para os 
cientistas, eles pertencem a uma mesma 
espécie, Canis lupus, nome formado por 
duas palavras em latim que significam justamente 
cão e lobo. Aliás, cão e lobo são palavras em português que surgi-
ram a partir das próprias palavras canis e lupus, e, por isso, são tão 
parecidas com esses nomes em latim.

Os lobos-cinzentos são os ancestrais dos cachorros domésticos. 
Eles foram os primeiros mamíferos a serem domesticados pelos 
humanos, muito antes dos gatos, bovinos, cavalos e porcos, por 
exemplo.

Porém, mesmo que pertençam à 
mesma espécie, conseguimos encon-
trar algumas diferenças entre lobos 
e cachorros. Então, os especialistas 
utilizam uma terceira palavra no nome 
científico desses animais. Assim, os lo-
bos-cinzentos ganharam o nome Canis 
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lupus lupus, enquanto nossos amigos caninos são chamados Canis 
lupus familiaris. Esta terceira palavrinha no nome científico identifica 
uma subespécie, podemos dizer que os cães são uma subespécie de 
lobo. Incrível, não?

Além de identificar que os cachorros são uma subespécie, a 
palavra familiaris os define muito bem, pois, em latim, quer dizer 
“pertencente à família”. E quem tem um cão em casa sabe mesmo 
que eles acabam se tornando mais que nossos amigos…

COSTA, Henrique Caldeira. O melhor amigo do homem. Ciência Hoje das Crianças, 4 
maio 2012. Disponível em: <http://chc.org.br/o-melhor-amigo-do-homem/>. Acesso 
em: 18 abr. 2019.

a) Quais eram as características físicas do cãozinho Joca?

b) Quais eram as atividades preferidas de Joca?

c) Copie o trecho do texto que informa a origem dos cães.

d) As palavras “cão” e “cachorro” têm origem na mesma palavra latina? Explique.

e) Qual foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem?
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f) Quando e onde os lobos-cinzentos começaram a ser domesticados?

g) Os cientistas utilizam uma terceira palavra no nome científico para iden-
tificar os cães.

 » Que palavra é essa?

 » O que essa palavra identifica?

 » O que familiaris significa?

h) O texto afirma que há diferenças entre cães e lobos, mas não diz quais são. 
Pesquise na internet, em livros e em revistas as diferenças entre os animais 
e anote-as a seguir. 

21  Escolha um animal de sua preferência e faça uma pesquisa sobre ele. Selecione  
as informações e as curiosidades que considerar mais importantes, agrupe-as  
de acordo com o assunto e enumere-as na ordem em que pretende apresen-
tá-las. Depois, escreva um texto informativo sobre o animal pesquisado. 

 » Releia seu texto e confira se você incluiu as principais informações sobre o 
animal (nome, peso e tamanho, hábitat). Observe também se as palavras 
foram escritas corretamente.
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 Leia o texto a seguir sobre o tigre-dente-de-sabre.

UM POUCO MAIS
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O  mais famoso felino pré-histórico é o tigre-dente-de-sa-
bre. Seus ancestrais apareceram há 2,5 milhões de anos, mas 
sua espécie, que viveu inclusive no Brasil, foi extinta há cerca 
de 11 mil anos. 

Esse animal tinha por volta de 1 metro de altura e pesava 
cerca de 200 quilos. Sua característica mais conhecida são os 
dois dentes caninos pontiagudos e compridos (cerca de 20 
centímetros). 

 » Complete a ficha com os dados desse animal e complete o item das ca-
racterísticas com o que você achar mais interessante na imagem.

PAMPLONA, Rosane. Almanaque bichos do Brasil. São Paulo: Moderna, 2014. p. 45.

Nome:     

Peso: Cerca de     

Tamanho: Aproximadamente     

Alimentação: Alimentava-se de carne. 

Época em que viveu:    

Extinção: Há cerca de   

Principais características:
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Substantivo simples e composto 

PARA APRENDER

A tudo que existe já foi dado um nome. E esses nomes dados aos seres 
reais ou imaginários são classificados como substantivos. Além dos substantivos 
comuns e próprios, há outros tipos que você vai conhecer agora. 

 » Substantivos simples – são formados por uma só palavra. 

Ex.: sol, prédio, cadeira, máscara.

 » Substantivos compostos – são formados por meio da junção de duas 
ou mais palavras. Podem ser separados por hífen (-) ou não. 

Ex.: pé de moleque, couve-flor, girassol, guarda-chuva.

1  Classifique os substantivos em simples ou compostos separando-os nas co-
lunas do quadro a seguir.

ATIVIDADES

puma   onça-pintada  gato  onça-parda  leopardo

suçuarana  guepardo  tigre-de-bengala  tigre-indiano

leopardo-das-neves  gato-selvagem  jaguatirica

SIMPLES COMPOSTO
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2  Assinale as palavras do quadro que são substantivos compostos.

elefante  floricultura   homem-bala  

madrepérola   castelo  obra-prima 

mão de obra   caderneta  lobisomem 

arco-íris   couve-flor   pimenta-do-reino 

3  Pesquise em material impresso (jornais, revistas, panfletos, etc.) dez substanti-
vos simples e dez substantivos compostos. Recorte-os e cole-os nas colunas 
correspondentes do quadro a seguir.

SUBSTANTIVOS SIMPLES SUBSTANTIVOS COMPOSTOS
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Encontro vocálico

PARA APRENDER

Encontro vocálico é a sequência de duas ou mais vogais ou de uma vogal 
e uma semivogal em uma palavra. 

Ditongo é o encontro vocálico em que uma vogal e uma semivogal são 
pronunciadas em uma única sílaba.

1  Leia as palavras a seguir e separe-as em sílabas.

leite: 

peixe: 

jaguara: 

sorrateira: 

cadeia: 

cheiro: 

cadeira: 

cauda: 

guarani: 

ancestrais: 

2  Assinale, no quadro a seguir, as palavras com encontros vocálicos que, ao serem 
pronunciadas, têm as vogais I e U com um som mais fraco.

ATIVIDADES

riacho saúde embaixada inteiro

quatro madeira prefeito beijo

abaixo gaita tesouro louro

piada couve ouro besouro
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Substantivo primitivo e derivado 

Além das formas já vistas, os substantivos também podem ser classificados 
em primitivos e derivados:

 » Substantivos primitivos – são aqueles que não derivam de outra palavra 
da língua. Exemplos: pedra, flor, gato, jardim.

 » Substantivos derivados – são aqueles que se originam de substantivos 
primitivos. Exemplos: pedreiro, floricultura, gatinho, jardineiro.

 » Leia as palavras abaixo e separe-as em substantivos primitivos e derivados.

ATIVIDADES

parentesco  subespécie  espécie  olhos  filhotes

cachorro  família  bolinha  cãozinho  bovinos

cientistas  lobo  cavalo  amigo  caninos

nome  casa  bichos  mamíferos  humano

SUBSTANTIVOS PRIMITIVOS SUBSTANTIVOS DERIVADOS
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ATIVIDADES

Linguagem formal e informal 

PARA APRENDER

1  Leia com atenção o texto escrito por Gabriela Ferreira.

A linguagem informal é frequentemente empregada nas conversas 
com amigos e familiares, ou seja, em situações do cotidiano.

Em situações formais, como entrevistas, apresentações de trabalhos, 
ou conversas com pessoas com quem não temos intimidade, a linguagem 
mais adequada é a formal.
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2  Os outros textos que você leu neste capítulo apresentam informações gerais 
sobre os animais. O texto da Gabriela tem essa mesma característica?

3  Qual é o objetivo principal da autora desse texto?

4  Escreva, no espaço a seguir, as informações sobre o texto lido anteriormente.

 autor título
   

 » Que informação  comprova que o texto se trata de um depoimento pessoal? 

5  Qual foi o tipo de linguagem que predominou no texto de Gabriela? Justifique.

6  Assinale os trechos em que a linguagem informal fica mais evidente.
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... eu fico triste quando Lua chora à noite.

... minha mãe não deixa ela dormir no meu quarto.

... queria que estivesse comigo para protegê-la.

... a gente brinca até a hora do almoço.
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7  Reescreva em linguagem formal os trechos que você assinalou na questão 
anterior.

8  Observe exemplos de escrita em linguagem informal e formal. 

Reescreva, em linguagem formal, o trecho a seguir.

a) “A gente fica juntas até que eu tenha sono”.

9  Converse com o professor e os colegas sobre em quais situações devemos 
utilizar a linguagem formal e em quais devemos empregar a linguagem infor-
mal. Escreva suas conclusões.

10  A mãe de Gabriela impôs alguma condição para que ela ficasse com o cãozi-
nho? Qual? 

A gente estudou para a prova.

Nós estudamos para a prova.
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11  Ao final do texto, a autora se dirige ao leitor. Responda às perguntas dela.
"Acho que todas as crianças deveriam ter um animal de estimação. Você tem 
um? Como ele é?"

12  Desenhe seu animal de estimação. Caso não tenha um, escolha um bichinho 
de que você goste. Escreva por que você o escolheu ou o escolheria.

13  Agora, escreva um texto  contando uma aventura que você tenha vivido com seu 
animal de estimação. Se não tiver um, use sua imaginação. Não se esqueça de 
apresentá-lo, descrevendo-o fisicamente e contando sobre seu comportamento.



4. Ficção e realidade

QUAL É A IDEIA?

 » Quando você lê uma história, consegue se transportar para dentro do livro 
e vivenciar a narrativa com os personagens?

 » Por que algumas histórias nos envolvem de um jeito que chegam a parecer 
reais, como se realmente tivessem ocorrido?

 » O que diferencia uma história inventada de uma história real?

QUAL É A IDEIA?
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DJ

Diário de ficção

PARA APRENDER

 O diário de ficção está direcionado ao público. O autor cria um personagem 
que narra os fatos imaginados.

ZIRALDO. Diário da Julieta: as histórias mais secretas da menina maluquinha. São 
Paulo: Globo, 2006. p. 80.
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1  O texto a seguir foi escrito por Julieta, personagem da turma do Menino 
Maluquinho, e faz parte do diário dela. Leia-o e reflita sobre a situação 
apresentada. 

ATIVIDADES
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2  Não há dúvida de que a festa teve boas surpresas. Quais foram elas?

3  De onde foi tirada essa página de diário? Trata-se de um diário de verdade ou 
de um diário inventado?

4  Quem escreveu esse livro é também a narradora do diário?

5  Sobre a narradora, podemos afirmar que ela

 apenas observa as ações dos personagens e as narra.

 participa da história e interage com outros personagens.

 sabe tudo o que todos os personagens fazem e pensam.

6  Quanto à pessoa do discurso empregada na história lida, é correto afirmar que

 o uso da 1.ª pessoa do discurso (eu) torna o texto mais pessoal.

 o uso da 3.ª pessoa do discurso (ele) deixa o texto mais impessoal e 
objetivo.

 » Por que foi usada essa pessoa do discurso?
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7  Agora, use a imaginação e crie uma página de um diário que não só prenda a 
atenção do leitor, mas também o convença de que os fatos narrados acontece-
ram de verdade. Não se esqueça de incluir a data, a saudação e a mensagem. 
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Expressões informais 

Todo mundo pensava que ela nem ia aparecer na festa... Enfim, a festa foi – como direi 
– um barato!

É muito comum usarmos expressões informais em situações como essas, ou 
seja, quando estamos com nossos amigos e familiares ou quando escrevemos 
uma página de diário ou um bilhete. 

No entanto, quando escrevemos determinados textos que requerem um 
registro mais formal, como um trabalho escolar ou um artigo para uma revista, 
precisamos evitar tais expressões. Exemplo: A gente caprichou na decoração 
da festa. Nós caprichamos na decoração da festa. 

1  Como você escreveria a o trecho em destaque usando uma palavra mais formal 
em vez de uma gíria? Reescreva-o a seguir.

2  Outro modo de deixar a linguagem mais formal é utilizar o verbo "haver" no 
lugar do verbo "ter". Reescreva as frases a seguir substituindo os verbos.

a) Tem dias em que me sinto muito cansada.

b) Tem momentos em que sinto muita saudade da vovó.

ATIVIDADES

Releia os comentários que Julieta faz em seu diário.
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c) Tem dias em que ele se esquece de fazer a lição de casa.

d) Tem coisas que ela ainda não entende.

3  Substitua a expressão “a gente” por “nós“ nas frases a seguir. 

a) Foi a gente mesmo que decorou o salão.

b) A gente ficou esperando o aniversariante chegar.

c) A gente ficou dias pensando num presente para dar ao aniversariante. 

d) Depois a gente arrumou o lugar.

e) A gente caprichou na escolha das músicas.

f) A gente não via a hora do seu aniversário chegar.

g) E, de onde a gente estava, deu para ver o avião decolar.
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Palavras terminadas em -inho e –inha 

PARA APRENDER

O que indicam as terminações -inho e -inha nas palavras?

Se você respondeu que indicam o grau diminutivo, acertou em partes, 
porque essas terminações são usadas em outras situações também. Observe:

O filhinho da vizinha veio aqui. Ele é muito bonzinho.

Veja que o diminutivo, nessas frases, está apenas na palavra filhinho. 
A palavra vizinha, embora termine com -inha, não está no diminutivo; e 
a palavra bonzinho está sendo usada no diminutivo para indicar um jeito 
carinhoso de se referir a alguém.

1  Leia as palavras a seguir.

ATIVIDADES

TERMINAÇÃO QUE INDICA  
TAMANHO MENOR

TERMINAÇÃO QUE FAZ PARTE  
DA PALAVRA

2  Escreva, no quadro abaixo, as palavras que você acabou de ler, separando-as 
conforme indicação.

rainha          garfinho                  passarinho          tinha     caixinha          

bolinha                pedrinha          conchinha          barulhinho          salinha          

cozinha          minha          carinho
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Velinhas de aniversário
O bolo de aniversário parece ter surgido na Grécia, 

em homenagem à Ártemis, a deusa da caça, reverenciada 
no dia 06 de cada mês. Dizia-se que as velas represen-
tavam o luar. Na Idade Média, esse costume chegou à 
Alemanha.

Os camponeses faziam festas infantis que começavam 
ao raiar do dia. As velas eram acesas e a criança acordava 
com a chegada do bolo. Naquele tempo, o número de ve-
linhas não era igual ao número de anos do aniversariante. 
O bolo recebia uma vela a mais – sinal da luz da vida.

ATIVIDADES

Relato histórico 

PARA APRENDER

O relato histórico é um resumo de fatos que aconteceram no passado, 
apresentados de forma cronológica, ou seja, na ordem em que ocorreram. 

Pode ser bastante detalhado ou mais geral, dependendo da intenção 
do pesquisador.

1  Leia o texto a seguir e conheça a origem do costume de colocar velas sobre 
o bolo de aniversário.

DUARTE, Marcelo. O guia dos curiosos. 4. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. p. 31-34.

2  O texto que você acabou de ler é um relato de um fato real ou de algo imagi-
nado, criado pelo autor? Justifique sua resposta.
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3  Que expressão na primeira frase deixa claro ao leitor que essas informações 
não são totalmente comprováveis?

4  Para os gregos, o que representavam as velinhas?

5  Como eram as festas infantis para os camponeses alemães na Idade Média?

6  Que períodos históricos são citados no texto?

7  Que lugares são citados no texto?

8  E no Brasil? Existe o costume de colocar velinhas de aniversário sobre o bolo? 
Explique sua resposta.

9  Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

Qual a origem da festa de aniversário?
O hábito de comemorar o dia do nascimento surgiu na Roma antiga. Antes disso, já se 

faziam oferendas, como o bolo, mas não havia uma festividade propriamente dita.
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A origem estava ligada à ideia de que, na data de aniversário, anjos malignos vinham 
roubar o espírito do aniversariante e era preciso tomar medidas para prevenir isso. Por ser 
ligada a superstições, a tradição foi inicialmente considerada pagã pela Igreja Católica e só foi 
adotada no século 5, quando a instituição passou a celebrar o nascimento de Jesus. Mesmo 
assim, a prática de comemorar aniversários só se tornou comum no Ocidente no século 19, 
quando, na Alemanha, foi organizado um festival comemorativo coletivo.

[...]

ANOS-LUZ
Assim como o bolo, as velas de aniversário também têm origem grega. Aludindo ao brilho 

e à luz da Lua, uma delas era colocada sobre o bolo ofertado para Ártemis. Alguns povos 
acreditavam que a luz espantava os maus espíritos e que a fumaça levava as preces até o céu.

CORPO FECHADO
Na Roma antiga, na noite do aniversário, presentes e objetos de proteção eram espa-

lhados em volta do aniversariante para afastá-lo do mal – eram uma forma de amuleto. Os 
familiares e amigos se reuniam e entregavam os objetos às crianças. A tradição evoluiu para 
o costume atual de presentear a pessoa com algo de que ela gosta.

É UM ESTOURO!
Inventados a partir de experiências com gases no século 19, os balões foram incorpora-

dos aos aniversários por serem considerados divertidos para as crianças. Aliás, acredita-se 
que balões feitos de tripas de animais foram os primeiros brinquedos inventados. O ato de 
fazer barulho também era um costume antigo para espantar os maus espíritos. [...]

QUAL A ORIGEM da festa de aniversário? Superinteressante, 31 out. 2013. Disponível em: <http://mundoestranho.
abril.com.br/cotidiano/qual-a-origem-da-festa-de-aniversario/>. Acesso em: 10 nov. 2016. Crédito: Nathália Braga/
Abril Comunicações S. A.

a) De que trata esse relato? 

b) De acordo com o texto, onde surgiu a prática de comemorar o aniversário?

c) O texto é dividido em duas partes: uma geral, que trata das origens do 
hábito de comemorar o dia do nascimento; outra específica, que informa 
sobre elementos que fazem parte das comemorações de aniversário. Quais 
são esses elementos?



Como surgiram as Festas Juninas
Por Cíntia Cristina da Silva

As festas juninas homenageiam três santos católicos: Santo Antônio (no dia 13 de 
junho), São João Batista (dia 24) e São Pedro (dia 29). No entanto, a origem das co-
memorações nessa época do ano é anterior à Era Cristã. No Hemisfério Norte, várias 
celebrações pagãs aconteciam durante o solstício de verão. Essa importante data astro-
nômica marca o dia mais longo e a noite mais curta do ano, o que ocorre nos dias 21 
ou 22 de junho no hemisfério norte. Diversos povos da Antiguidade, como os celtas e 
os egípcios, aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que pediam fartura nas 
colheitas. “Na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por 
volta do século 10. Como a igreja não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los, 
instituindo dias de homenagens aos três santos no mesmo mês”, diz a antropóloga Lucia 
Helena Rangel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses 
também faziam importantes rituais durante o mês de junho. Apesar de essa época marcar 
o início do inverno por aqui, eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com 
cantos, danças e muita comida.

9696

d) Uma das características de relatos históricos é apontar lugares e épocas 
em que determinado fato ocorreu. Indique

 » os lugares mencionados no texto.

 » as épocas mencionadas no texto.

1  Conheça um pouco da história das Festas Juninas lendo o texto a seguir.

UM POUCO MAIS

©Shutterstock/Milars
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Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o 
caráter religioso dos festejos juninos se fundiram.

É por isso que as festas tanto celebram santos católicos como oferecem uma variedade 
de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Já a valorização da vida caipira nessas 
comemorações reflete a organização da sociedade brasileira até meados do século 20, 
quando 70% da população vivia no campo. Hoje, as grandes Festas Juninas se concentram 
no Nordeste, com destaque para as cidades de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB).

[...]

SILVA, Cíntia C. da. Como surgiram as Festas Juninas? Superinteressante, 18 abr. 2011. Disponível em: <http://
mundoestranho.abril.com.br/cultura/como-surgiram-as-festas-juninas/>. Acesso em: 10 nov. 2016.

2  O texto que você acabou de ler trata de fatos reais ou ficcionais? Como você sabe?

3  Assinale a alternativa correta e, com auxílio do professor, justifique sua escolha. 
O texto Como surgiram as Festas Juninas é

 um conto.

 uma biografia.

 uma notícia.

 um relato histórico.

4  Relate, resumidamente, o fato ocorrido em cada um dos períodos especificados 
no quadro a seguir, de acordo com o texto.

Antiguidade

Século X

Século XX

Hoje
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5  Dos fatos relatados, qual você considera mais interessante? Por quê?

6  De acordo com o texto, as Festas Juninas são tradição no país e, em virtude da 
grande extensão do território brasileiro, com o passar do tempo, cada região 
foi adotando características um pouco diferentes para a mesma festa. Converse 
com os colegas e o professor sobre como acontece essa comemoração em 
sua região. 

Instrução de jogo 

PARA APRENDER

1  Leia as regras de um jogo muito presente em Festas Juninas.

ATIVIDADES

JOGO DE ARGOLAS
Materiais

 » garrafas de PET

 » areia

 » papel crepom de diferentes cores

 » argolas (podem ser feitas de garrafas de PET)

 » lápis

 » cola

É um texto que costuma apresentar informações sobre os materiais, a 
montagem e as regras de um jogo. Geralmente é dividido em partes, tais 
como materiais necessários, montagem ou confecção do jogo e apresen-
tação das regras com números de jogadores, o que fazer em cada rodada 
e como o jogo finaliza.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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2  Foi fácil entender as instruções do jogo? Por quê?

3  Em sua opinião, as imagens ajudam a entender melhor o texto?

4  Em quantas partes o texto foi dividido? Quais são elas?
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Como fazer

1. Coloque areia no fundo das 
garrafas.

2. Corte o papel crepom em tiras e 
coloque uma cor em cada garrafa.

3. Feche a garrafa.
4. Cole números de 1 a 10 nas 

garrafas.
5. Faça as argolas também com uma 

garrafa.

Como jogar

Participam do jogo de 2 a 6 jogado-
res. As garrafas devem ficar agrupa-
das a uma distância de 3 metros. A 
ordem dos jogadores é escolhida e 
cada um, em sua vez, tem direito a 
lançar 3 argolas. Ganha quem con-
seguir acertar as garrafas com maior 
pontuação e atingir o maior número 
de pontos.

.
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Verbo no imperativo 

Você já estudou que verbo é uma palavra que exprime ação, estado 
ou fenômeno da natureza. No modo indicativo, os verbos podem estar nos 
tempos presente, pretérito ou futuro.

O modo imperativo é usado para expressar uma ordem, um pedido, 
um conselho ou um comando. 

5  Para qual público-alvo ele foi escrito?

6  Marque a alternativa que apresenta a finalidade desse gênero textual.

 Contar a história da brincadeira da argola.

 Ensinar, instruir sobre o jogo de argolas.

 Relatar fatos que acontecem no cotidiano das pessoas.

1  Leia novamente o trecho a seguir.

Como fazer

1. Coloque areia no fundo das garrafas.

2. Corte o papel crepom em tiras e coloque uma cor em cada garrafa.

3. Feche a garrafa.

4. Cole números de 1 a 10 nas garrafas. 

5. Faça as argolas também com uma garrafa.

PARA APRENDER

ATIVIDADES
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2  Circule os verbos que aparecem no trecho.

3  Eles estão empregados no imperativo. Justifique esse uso.

4  Copie as frases passando o verbo em destaque para o imperativo.

a) Misturar a cola com espuma de barbear.  

b) Cortar o papel em tiras.

c) Desenhar um círculo com giz no chão.

d) Lançar o dado.

e) Colar um número em cada casa da trilha.

5  Agora é sua vez de escrever as instruções de um jogo. Pesquise outra brinca-
deira realizada em Festas Juninas e descreva as instruções. Não se esqueça de 
incluir as partes a seguir.  

 » Materiais
 » Como fazer

 » Como jogar
 » Ilustrações

6  Analise sua produção. Revise o texto considerando as questões a seguir.

 » Você inseriu o nome da brincadeira?

 » Escreveu os materiais necessários?

 » Descreveu como compor os materiais?

 » Explicou as regras do jogo/da brincadeira?

 » Escreveu as palavras corretamente?

 » Inseriu ilustrações para facilitar o entendimento do leitor?
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Adjetivos pátrios 

PARA APRENDER

Existem adjetivos cuja finalidade é caracterizar pessoas ou coisas de 
acordo com a cidade, o estado ou o país de origem. São chamados de 
adjetivos pátrios. 

Observe alguns exemplos:

 » Alagoas – alagoano

 » Brasília – brasiliense

 » Austrália – australiano

 » Egito – egípcio

1  Leia as frases a seguir e copie o adjetivo pátrio que aparece em uma delas.

ATIVIDADES

2  Complete as frases com os adjetivos pátrios.

a) Quem nasce no estado de São Paulo é .

b) João é . Ele nasceu em Minas Gerais.

c) Meus amigos são do Maranhão. Eles são .

d) Esse é um prato típico de Santa Catarina. Ele é .

e) Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é .

f) Minha melhor amiga é . Ela nasceu na Bahia.

g) Esse escritor é de Pernambuco. Ele é .

O bolo de aniversário parece ter surgido na Grécia.

Parece que o povo grego inventou o bolo de aniversário.
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1034  Qual é o adjetivo pátrio referente

a seu país de origem? 

a seu estado de origem? 

a sua cidade de origem? 

5  Reescreva as frases a seguir substituindo o nome dos países pelos adjetivos 
pátrios correspondentes.

a) Três jornais da Venezuela não circularam por falta de papel.

b) Crianças da China são treinadas para serem atletas de sucesso.

P E R N A M B U C A N O F

A M C A T E A R I N O V L

U I S T A M I N E I R O U

L N P A L M A R A N H L M

I I E N S E N F L U O U I

S T S E S L A I S T A P N

T O C A T A R I N E N S E

A C I P E A N O P E R A N

D B A I P T O A C E A R S

M A R A N H E N S E S X E

3  Encontre no diagrama os adjetivos pátrios da atividade anterior.
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6  Complete as frases com adjetivos pátrios adequados.

a) Os jacarés do Pantanal  (de Mato Grosso) 
são vistos com frequência.

b) A feijoada é uma comida típica (do Brasil).

c) O chapéu  (do México) também é conhe-
cido como sombreiro.

d) O vinho  (do Chile) é de boa qualidade.

7  Faça a correspondência entre as letras e os números e descubra o adjetivo 
pátrio que completa corretamente cada uma das frases.

a) Gonçalves Dias foi um importante poeta .

b) Villa-Lobos, considerado a maior figura da história musical , 

era . 

c) Clarice Lispector, que escreveu sua primeira peça teatral aos 9 anos,  

era . 

d) Monteiro Lobato, considerado o criador da literatura infantil brasileira,  

era . 

8  Reescreva as frases substituindo os termos em destaque pelos adjetivos pátrios 
correspondentes.

a) Os cidadãos da Inglaterra costumam tomar o “chá das cinco”.

b) O inverno da Europa é muito rigoroso.

(2 – 1 – 3 – 1 – 4 – 6 – 5 – 4 – 7 – 5)

(8 – 3 – 1 – 7 – 9 – 10 – 5 – 9 – 3 – 1)

(12 – 1 – 3 – 9 – 15 – 12 – 1)

(11 – 12 – 3 – 1 – 4 – 9 – 1 – 4 – 1)

(13 – 1 – 11 – 10 – 9 – 7 – 14 – 1)

A
1

I
9

M
2

L
10

R
3

U
11

N
4

C
12

E
5

P
13

H
6

T
14

S
7

O
15

B
8
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Reportagem

PARA APRENDER

Reportagem é um texto que apresenta informações sobre um assunto 
de interesse de grande parte da sociedade. Para isso, o profissional, o jorna-
lista, realiza pesquisas em fontes diversas, como forma de garantir que os 
dados apresentados não contenham erros. 

A maioria das reportagens apresenta a opinião de especialistas no as-
sunto (ou pessoas envolvidas no fato), o que aumenta a confiança do leitor 
nas informações veiculadas.

Especialistas alertam para riscos de acidentes com 
fogos de artifício em Festas Juninas

De 2008 a abril deste ano, 1.382 pessoas em todo o Brasil foram inter-
nadas para tratamento de queimaduras provocadas por fogos de artifício, 
segundo dados do Ministério da Saúde.

Durante as Festas Juninas de 2010, 168 pessoas foram internadas com 
queimaduras.

De acordo com a coordenadora da área técnica de Vigilância e Prevenção 
de Violências e Acidentes da Secretaria de Vigilância em Saúde, Marta Silva, 
no período das Festas Juninas, os casos aumentam devido a práticas consi-
deradas de risco, como soltar balões e fogos de artifício e montar fogueiras.

Entre 1996 e 2009, foram registradas em todo o país 122 mortes em 
decorrência de acidentes com fogos de artifício.

Do total, 48 mortes (39%) ocorreram na Região Nordeste, onde a tradição 
de Festas Juninas é maior.

Em seguida, vêm o Sudeste, com 41 mortes (34%), e o Sul, com 21 (17%). 
O Centro-Oeste e o Norte registraram, juntos, 12 mortes, que representam 
10% das ocorrências.

De acordo com Marta Silva, os homens representam a maioria das in-
ternações e dos óbitos.

1  Leia o trecho de uma reportagem publicada em um jornal de Dourados, Mato 
Grosso do Sul, sobre os perigos a que as pessoas se expõem durante as festas 
juninas. 

ATIVIDADES
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“O ideal seria evitar a queima de fogos, mas, se for fazer, é preciso seguir 
as orientações do fabricante e tomar todos os cuidados preventivos”, orienta.

O chefe da Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte 
(Hran), Mário Frattini, lembra que acidentes relacionados à queima de fo-
gos de artifício podem gerar danos irreversíveis. “Além das queimaduras, as 
explosões podem causar mutilação de dedos, perda da visão e até mortes.”

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal alerta que a maioria dos casos 
de queimaduras em decorrência das tradições juninas poderia ser evitada 
com medidas simples de segurança.

“Boa parte dos acidentes acontece por negligência das pessoas ao ma-
nusearem esses artefatos explosivos”, disse o major Fábio Ribeiro.

Para evitar os riscos, é preciso observar algumas medidas de segurança 
como verificar as instruções do fabricante, não segurar os fogos de artifício 
com as mãos e conferir o certificado de garantia do produto.

Também é importante não consumir bebida alcoólica ao manusear fo-
gos, não deixar crianças usarem esses produtos e não soltar os rojões perto 
do rosto.

Sobre as fogueiras, o major destaca que não se deve acendê-las com 
álcool líquido, para evitar explosões. Quem quiser orientações do Corpo de 
Bombeiros pode ligar para o telefone 193.

“O ideal é isolar as fogueiras para que as crianças não se aproximem, 
pois elas se sentem atraídas pelo fogo.”

Os balões de São João também oferecem muitos perigos, pois podem 
cair acesos em florestas, residências e indústrias, causando acidentes graves.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (nº 9.065, de fevereiro de 1998) 
é crime soltar, fabricar, vender ou transportar balões “que possam provocar 
incêndios nas florestas e demais formas de vegetação”. A pena prevista varia 
de um a três anos de detenção e/ou pagamento de multa.

Para denunciar a prática, as pessoas devem ligar para os números 193 
(Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).

Em caso de acidentes, se a queimadura for leve, quando a pele fica aver-
melhada ou com bolhas, deve-se lavar com água corrente, proteger com 
uma toalha limpa e procurar o médico o mais rápido possível. Marta Silva 
diz que não devem utilizados remédios caseiros e pomadas.

Queimaduras profundas, que arrancam a pele, não deve ser lavadas. A 
orientação é proteger o local machucado com uma toalha limpa e procurar 
imediatamente o serviço de saúde especializado.
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O médico Mário Frattini explica que o 
uso de medicamentos caseiros pode in-
feccionar a lesão e dificultar o diagnóstico.
Segundo ele, as técnicas de tratamento de 
queimados têm evoluído, mas alguns casos 
ainda podem deixar sequelas.

“O tratamento de queimados é caro, 
doloroso e prolongado, e muitas vezes dei-
xa sequelas. Por isso, prevenir é a melhor 
solução”, destaca o médico. (Agência Brasil)

ESPECIALISTAS alertam para riscos de acidentes com fogos de artifício em Festas Juninas. Dourados Agora. Disponível 
em: <https://www.douradosagora.com.br/noticias/brasil/especialistas-alertam-para-riscos-de-acidentes-em-festas-
juninas>. Acesso em: 14 abr. 2019.

2  Que profissionais apresentaram sua opinião na reportagem citada? Escreva 
seus nomes e a função que exercem. 

3  Que recurso foi usado pelo jornalista para destacar a relevância do assunto 
tratado?

4  Por que essa reportagem traz depoimentos de especialistas? 

5  Converse com o professor e os colegas sobre os perigos da fogueira, da queima 
de fogos de artifício e do lançamento de balões. 
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Substantivo coletivo 

PARA APRENDER

Os substantivos coletivos são aqueles que, mesmo estando no singular, 
referem-se a uma coleção (ou conjunto) de seres de uma mesma espécie. 
Conheça alguns deles:

 » álbum – conjunto de fotografias ou de figurinhas;

 » alcateia – bando de lobos;

 » bando – grupo de aves;

 » biblioteca – livros agrupados em estantes;

 » cacho – conjunto de uvas ou bananas;

 » cardume – grande quantidade de peixes no mesmo lugar; 

 » constelação – agrupamento de estrelas;

 » elenco – conjunto de artistas

 » bando – grupo de pessoas ou animais

 » enxame – conjunto de abelhas de uma colmeia

 » grupo – reunião ou conjunto de pessoas

 » panapaná – grupo de borboletas

 » quadrilha – bando de desordeiros, bandidos

 » ramalhete – conjunto de flores

 » multidão – grande quantidade de pessoas reunidas
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1  Você leu anteriormente um texto sobre as Festas Juninas. No Brasil, é comum 
ouvirmos a palavra "quadrilha" relacionada à Festa Junina. Nesse contexto, a 
palavra está empregada como substantivo coletivo? Justifique sua resposta.

2  Escreva o nome dos substantivos coletivos correspondentes às imagens. 

a) b) 

ATIVIDADES

c) d) 

e) f) 
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3  Pesquise os conjuntos a que se referem os substantivos coletivos a seguir. Se 
necessário, utilize o dicionário e peça ajuda ao professor.

a) rebanho: 

b) penca: 

c) galeria: 

d) esquadrilha: 

e) arquipélago: 

f) manada: 

g) revoada: 

h) resma: 

i) alfabeto: 

j) banda: 

k) molho: 

l) atlas: 

1  Leia a tira a seguir. Depois, faça o que se pede.

UM POUCO MAIS

a) Qual é o objetivo principal dessa tira?

b) Essa tira tem a mesma função das tradicionais histórias em quadrinhos? 
Explique sua resposta.

BENETT. Gazeta do Povo, Curitiba, 7 jun. 2003. Caderno Gazetinha, p. 6.
©
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2  Produza uma história em quadrinhos para alertar os leitores sobre o perigo do 
lançamento de balões, uma prática inclusive proibida por lei. Primeiro, planeje 
o que pretende desenhar e escrever em cada um dos quatro quadrinhos. Dê 
um título interessante à sua produção.

3  Em relação aos quadrinhos que você criou, observe se consegue responder 
às perguntas a seguir. Caso contrário, faça as alterações necessárias.

 » Você escreveu um título?
 » Alertou sobre o perigo dos balões?
 » Utilizou imagens e onomatopeias?
 » Pontuou as frases escritas?
 » Escreveu as palavras em caixa-alta e com a grafia correta?



5. Mesmo tema,  
 textos diferentes 

QUAL É A IDEIA?

 » De que você mais tem medo? Por quê?

 » Você gosta de histórias de suspense e terror? Por quê?

 » Depois que lê uma história de terror ou vê um filme desse gênero, você 
costuma ficar com medo? O que você faz?
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Texto de divulgação científica 

PARA APRENDER

1  Leia o texto de divulgação científica a seguir, retirado da revista Ciência hoje 
das crianças, e descubra o que acontece no interior do organismo humano 
quando surge a sensação do medo.

Textos de divulgação científica são geralmente publicados em 
revistas de variedades ou em sites na internet. A função desse gênero 
textual é levar ao público em geral informações sobre um assunto 
científico em linguagem simples, de modo a facilitar a compreensão 
do leitor. 

Assim como os textos expositivos, os de divulgação científica 
também procuram responder a perguntas como: O que é? O que 
aconteceu? Por que é assim? De onde surgiu?

Os textos de divulgação científica usam procedimentos diversos, 
como os citados a seguir.

 » Definições – os conceitos são definidos em linguagem simples, 
facilitando, assim, a compreensão do leitor.

 » Instruções – orientações (ou dicas) são transmitidas como forma 
de auxiliar o leitor a realizar ou compreender algo, por exemplo.

 » Descrições – detalhamento das características de coisas, fatos 
e situações, para um melhor entendimento das informações 
apresentadas.

 » Exemplos – conceitos ou situações são explicadas por meio de 
exemplos concretos.

 » Enumerações – a apresentação das informações é feita de forma 
sequenciada. 

 » Comparações – estabelecimento de paralelos entre alguns 
elementos, com o objetivo de apontar as diferenças existentes 
entre eles.

ATIVIDADES
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POR QUE SUAMOS frio quando sentimos medo? Ciência hoje das crianças, 8 set. 2016. Disponível em: <http://chc.
org.br/acervo/por-que-suamos-frio-quando-sentimos-medo/>. Acesso em: 18 abr. 2019.

1

Por que suamos frio quando sentimos medo?
Você está fazendo um passeio pela floresta e, de repente, um urso faminto sai 

da caverna correndo na sua direção. Seu coração quase salta pela boca e os pelinhos 
do seu braço ficam todos em pé. Suas pernas parecem que ganham um motorzinho 
e você corre como um atleta. Ao mesmo tempo, uma onda gelada percorre o seu 
corpo e você sua frio. Tudo isso foi disparado pelo medo, que pegou você no susto!

Tudo bem, você pode não topar com um urso na floresta, mas um cachorro feroz 
em uma rua deserta talvez, não é mesmo? O suor frio é apenas uma das muitas 
reações de nosso organismo diante de uma situação de estresse ou ameaça.

Em consequência do medo, o nosso corpo sofre uma revolução. De maneira re-
sumida, o cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar, bombeando mais 
sangue — ah! e com muita adrenalina (substância que prepara o corpo para grandes 
esforços) — para os músculos, a fim de que eles funcionem melhor. Enquanto isso, 
por conta do excesso de sangue direcionado aos músculos, os órgãos do abdome e 
a pele passam a receber menos sangue, e é essa a razão pela qual a gente sente 
a sensação de frio na barriga, a pele gelada pelo suor e começa a tremer — brrrr!

Essa mudança brusca no funcionamento do corpo nos prepara para fugir ou lu-
tar, exatamente como acontecia com os homens das cavernas. Naquele tempo, eles 
precisavam conviver com animais enormes, como os ursos pré-históricos. Se eram 
pegos, ainda tinham alguma chance de escapar, por conta da pele molhada de suor, 
que ficava mais escorregadia, facilitando a fuga.

Hoje, não precisamos mais fugir de ursos, mas outras situações nos fazem suar 
frio de medo, não é mesmo?

PPPooorrr qqquuueee sssuuuaaammmooosss fffrrriiiooo qqquuuaaannndddooo ssseeennntttiiimmmooosss mmmeeedddooo???

org.br/acervo/por-que-suamos-frio-quando-sentimos-medo/>. Acesso em: 18 abr. 2019.
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2  Com um colega, releia o texto. Circulem as palavras desconhecidas e pesqui-
sem seus significados no dicionário. Em seguida, anote-as nas linhas a seguir.

3  O texto que você acabou de ler traz informações científicas em uma linguagem 
simples. Transcreva as informações solicitadas a seguir.

Título da revista: 

Público a que se destina: 

Data de acesso ao texto : 

Título do texto: 

Assunto tratado: 
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a) Conforme a explicação dada no texto, de que maneira o suor nos protege 
do perigo?

b) Você conhece alguém muito medroso? Fale do que essa pessoa tem medo 
e de como ela lida com esse sentimento. 

7  Você gostou do texto Por que suamos frio quando sentimos medo? Comente 
com o professor e os colegas. 

Essa mudança brusca no funcionamento do corpo nos prepara para fugir ou 
lutar, exatamente como acontecia com os homens das cavernas. Naquele tempo, eles 
precisavam conviver com animais enormes, como os ursos pré-históricos. Se eram 
pegos, ainda tinham alguma chance de escapar, por conta da pele molhada de suor, 
que ficava mais escorregadia, facilitando a fuga.

4  Releia o texto e faça o que se pede.

a) Pinte de amarelo uma definição.  

b) Pinte de azul uma comparação. 

5  Marque as alternativas que justificam a razão pela qual o texto Por que suamos 
frio quando sentimos medo? pode ser considerado um texto de divulgação 
científica.

 Tem como principal objetivo explicar ao leitor, em linguagem simples e por 
meio de procedimentos diversos, as reações do corpo diante de sustos. 

 Apresenta recursos como definições, enumerações, exemplos, descrições, 
comparações e instruções para facilitar a compreensão do leitor acerca 
de um assunto de forma científica.

 Tem como principal objetivo transmitir informações ao leitor, sem preo-
cupação com a verdade das informações. 

6  Releia um trecho do texto anterior.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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A lista de medos é imensa. Todas as expressões que se referem a algum tipo 
de medo são formadas por duas palavras de origem grega. Uma delas,  a palavra 
fobia, significa medo exagerado. Conheça alguns tipos de medos: 

UM POUCO MAIS

Acrofobia – medo de altura.
Agorafobia – medo de lugares abertos.
Aicmofobia – medo de agulhas e injeções.
Aracnofobia – medo de aranhas.
Astrofobia – medo de trovões e relâmpagos.
Cinofobia – medo de cães.
Claustrofobia – medo de lugares fechados.
Cleptofobia – medo de ser roubado.
Escotofobia – medo do escuro.

8  Leia o texto a seguir e saiba mais sobre os diferentes tipos de medo.

9  Troque ideias com o professor e os colegas sobre as questões a seguir.

a) Você concorda que todo mundo sente medo de alguma coisa?

b) Segundo o texto, de que maneiras podemos espantar o medo? Você 
acredita que elas realmente funcionam?

Medo? Todo mundo tem!!!
Você já pensou que todo mundo sente algum medo? Pode ser medo de aranha, rato 

ou cobra, de avião, de polícia ou ladrão. Tem gente que sente medo de ficar sozinha, 
do fogo, de monstro, da morte ou de trovão. Existe o medo de sentir dor e até o medo 
de sentir medo.

Seja lá qual for o seu medo, ele toma conta da gente, e é único, só nosso e 
APAVORANTE! A reação das pessoas pode ser fechar os olhos ou ficar paralisadas 
feito estátuas. Às vezes, dá uma tremedeira nelas, e as pessoas riem e falam sem parar, 
sem pensar. Pode ser também que gritem ou chorem baixinho.

À noite, todos os medos crescem e a coragem diminui. Para afastar o medo você 
pode cantar, correr, rezar, pensar em outra coisa, assobiar, se esconder, chamar alguém 
ou chegar perto do medo e olhar para ele de frente.

A verdade é que não existe um jeito certo ou melhor de afastar o medo. Tudo de-
pende do tamanho do medo, mas também depende de você!

MEIRELLES, Silvinha. Medo? Todo mundo tem!!! In: PIETRO, Heloisa (Org). O livro dos medos. São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 1998. p. 37.

o.

Hemofobia – medo de sangue.
Hidrofobia – medo de água.
Insectofobia – medo de insetos.
Necrofobia – medo da morte.
Nosofobia – medo de ficar doente.
Odontofobia – medo de dentista.
Ofidiofobia – medo de cobras.
Pirofobia – medo de fogo.
Quilofobia – medo de roedores.
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Aposto 

PARA APRENDER

Aposto é uma palavra ou expressão utilizada para explicar, ampliar ou 
sintetizar um termo da oração. Na escrita, é isolado por vírgulas, dois pontos, 
parênteses ou travessões.

Ex.: Maurício de Sousa, criador da turma da Mônica, nasceu em São Paulo.

Meu pai, José Antônio, é um grande artista.

A turma queria tudo: mais passeios, livros mais interessantes e menos tarefas.

Aposto

Aposto

Aposto

1  Releia um trecho do texto lido anteriormente.

a) Nesse trecho, há um aposto. Copie-o na linha a seguir.

b) Qual é a função desse aposto? 

2  Circule os apostos nas frases a seguir.

a) Minha avó, dona Maria, é uma excelente cozinheira.

b) Se for a Curitiba, capital do Paraná, não deixe de ir ao Jardim Botânico. 

c) Compramos alguns dos ingredientes para o bolo: manteiga, chocolate e ovos.

d) Ziraldo, escritor brasileiro, é também um grande cartunista.

e) A professora cuidou de tudo, do cenário às roupas dos personagens.

Em consequência do medo, o nosso corpo sofre uma revolução. De maneira 
resumida, o cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar, bombeando mais 
sangue – ah! e com muita adrenalina (substância que prepara o corpo para grandes 
esforços) – para os músculos, a fim de que eles funcionem melhor.

ATIVIDADES
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Grau do adjetivo: comparativo e superlativo 

PARA APRENDER

O grau dos adjetivos é usado para dar intensidade às características de 
um ser. Ele é classificado em comparativo ou superlativo.

Grau comparativo
Estabelece uma comparação entre dois seres em relação a uma mesma 

característica.
Pode ser:

 » de superioridade. Exemplo: Maria é mais medrosa do que Helena.
 » de igualdade. Exemplo: Jorge é tão corajoso quanto Pedro.
 » de inferioridade. Exemplo: Carlos é menos ansioso do que Mariano.

Grau superlativo
Serve para intensificar uma característica de um ser em relação a outros 

ou em relação a si mesmo. Há dois tipos de superlativo:
 » Relativo: compara um ser em relação a outros, enfatizando sua supe-

rioridade ou inferioridade.
André é o mais forte de todos.
Henrique é o menos forte da turma.

 » Absoluto: compara um ser em relação a ele 
mesmo, enfatizando uma característica. 
Essa flor é muito frágil.
Ela é fragilíssima.
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1  Crie frases adequadas às imagens empregando os adjetivos no grau compa-
rativo indicado em cada uma delas.

a) de inferioridade

ATIVIDADES
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2  Analise em que grau estão os adjetivos das frases e numere-as corretamente.

 O casaco de couro é mais bonito que esse.

 Beatriz é menos estudiosa que a irmã.

 O cachorro é tão esperto quanto o gato.

 Hoje fez tanto frio quanto ontem.

 Priscila é mais alta que os irmãos.

 Sara é menos caprichosa que Sofia.

3   Escreva o grau superlativo dos adjetivos conforme o modelo. Faça as alterações 
necessárias.

inteligente: inteligentíssimo

a) esperto: 

b) competente: 

c) cheio: 

d) fácil: 

e) feliz: 

1  de inferioridade            2   de igualdade            3   de superioridade

b) de superioridade

c) de igualdade
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PARA APRENDER

ATIVIDADES

Palavras derivadas 

Palavras derivadas são aquelas formadas a partir de outra palavra já 
existente. 

Exemplo: preguiça/preguiçoso

1  Siga o exemplo para formar novas palavras. Depois complete a regra.

 » final -oso/osa

a) Tem coragem: corajoso

b) Tem medo: 

c) Tem gordura: 

d) Em silêncio: 

e) Tem cheiro: 

f) Tem vaidade: 

g) Tem veneno: 

h) Tem amor: 

Na formação de adjetivos, usamos a terminação - . 

 » final -esa

a) Barão: baronesa        

b) Duque: 

c) Português: 

d) camponês: 
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prince a

barone a

polone a

mole a

irlande a

bele a

rique a

fraque a

frie a

fortale a

magre a

delicade a

escoce a

pobre a

e) Japonês: 

f) Inglês: 

g) Holandês:

h) Francês: 

Em títulos de nobreza e adjetivos pátrios femininos, usamos a terminação - .

 » final -eza

a) Natural: natureza         

b) Belo: 

c) Real: 

d) Esperto: 

e) Fraco: 

f) Estranho: 

g) Gentil: 

h) Triste: 

Em substantivos derivados de adjetivos, empregamos a terminação - .

2  E agora: é com S ou Z? Complete as palavras seguintes com uma dessas letras 
e depois fique atento(a) à correção de seu professor.
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2  Nesses trechos, a autora utilizou o depoimento de uma menina de 9 anos cha-
mada Nina. Ela o escreveu durante uma aula de Língua Portuguesa a pedido 
de sua professora. Assim como seus colegas de turma, ela também tem seus 
medos. Você já sentiu algum medo parecido com o de Nina? Qual(is)?

3  Em sua opinião, os medos de menina são diferentes dos medos de menino? 
Justifique sua resposta.

MEDO DE ESCURO
“Eu tenho medo quando apago a luz, parece que alguém vem me pegar. Ou quando 

eu ponho meu pé entre a cama e a parede fico com medo de que saia uma mão verde 
acinzentada e pegue o meu pé.”

ANTÍDOTO
“Quando eu era pequena vi uns slides de patinhos. Então, até hoje, quando penso 

numa coisa ruim, mudo de assunto na minha cabeça como se estivesse trocando de slide.”
Antídoto: Remédio contra o que prejudica a saúde, contraveneno.

MEIRELLES, Silvinha. Medo? Todo mundo tem!!! In: PIETRO, Heloisa (Org). O livro dos medos. São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 1998. p. 37.

1  Leia mais um trecho do texto de Silvinha Meirelles. Depois, faça o que se pede.

UM POUCO MAIS
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Medo de escuro4  Releia o subtítulo usado em um dos trechos.

 » Ele está adequado para o trecho? Por quê?  

1  Quando o medo é grande, podemos até gritar. Como você representaria um 
grito utilizando uma palavra? Escreva-a no balão de fala a seguir.

2  Que outras palavras podem ser utilizadas para representar um grito de medo? 

3  E se o grito fosse de alívio, como seria? Escreva-o dentro do balão de fala.

Interjeições

4  Escreva interjeições para expressar

a) alegria: 

b) espanto: 

c) aplauso: 

PARA APRENDER

ATIVIDADES

Interjeições são palavras que expressam sentimentos e emoções de 
formas variadas. 

Exemplos: Ah!, Ufa!, Oba!, Puxa!, Viva!, Claro!, etc. 

As interjeições são sempre seguidas de um ponto de exclamação. 
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5  Agora é sua vez! Use a criatividade para produzir um texto sobre o medo que 
mais o incomoda e crie um antídoto para ele. 

a) Releia seu texto e verifique se você atendeu às perguntas seguintes.

 » Escreveu um título?
 » Dividiu em parágrafos?
 » Utilizou corretamente letra maiúscula?
 » Escreveu sobre o medo e criou o antídoto?
 » Escreveu as palavras corretamente?

b) Se necessário, volte ao texto para corrigi-lo.

c) Recorte a folha do material de apoio e transcreva nela seu texto sobre 
o medo que mais o incomoda. Você e seus colegas poderão montar um 
livro da turma.
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6  Leia um trecho do livro Tantos medos e outras coragens, de Roseana Murray, 
e responda às questões propostas. 

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/A

fri
ca

 S
tu

di
o

Tantos medos e outras coragens
Muitos medos a gente tem 
e outros a gente não tem. 

Os medos são como 
olhos de gato 

brilhando no escuro. 
[...]

Só que tem gente 
que não tem medo de escuro, 
tem gente que gosta de andar 

sentindo o vento da noite, 
o silêncio grosso da noite. 

[...]

E tem o medo de conhecer  
outras pessoas, 

medo de ir à festa, 
medo de dançar errado, 

o medo terrível de qualquer primeiro dia.

E tem o medo de mudar 
de casa, 

de mudar de rua,  
de cidade, de país.

Mas tem gente que adora ir  
e dançar e conhecer amigo novo.  
Tem gente que adora se mudar, 
que adora primeiro dia de aula.

[...]
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E o medo de não conseguir 
não importa o quê: 

fazer um desenho bonito, 
tirar nota boa, 

aprender violão. 
[...]

Que a vida é um jogo 
assim, 

de tantos medos 
e outras coragens.

MURRAY, Roseana. Tantos medos e outras coragens. São Paulo: 
FTD, 2007. p. 6, 10, 14, 15, 16, 24 e 31.

a) Sobre o que falam os versos apresentados?

b) Segundo o texto, todas as pessoas têm o mesmo tipo de medo? Justifique 
copiando um trecho do texto.

c) Marque os medos que foram citados nos versos lidos. 
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 Medo de escuro.

 Medo de bichos.

 Medo de não ser aceito.

 Medo de mudanças.

 Medo de altura.

 Medo de não ir bem na escola.

 Medo de filmes de terror.

 Medo de passar vergonha.
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d) Você já sentiu algum desses medos? Qual?

e) Como você reagiu ao medo? Quais atitudes adotou?

f) Quais conclusões podemos tirar a respeito dos tipos de medos que as 
pessoas sentem?

g) O texto Tantos medos e outras coragens é

 MEDO NOJO
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 uma reportagem.  um poema.  uma receita.

h) Algumas pessoas sentem medo e, outras, apenas nojo de determinados 
seres. Isso também acontece com você? Pense em alguns bichos ou em 
outras coisas e escreva, no quadro a seguir, o que você sente em relação 
a cada um. 
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ADJETIVOS LOCUÇÕES ADJETIVAS

Locução adjetiva 

PARA APRENDER

A locução adjetiva é uma expressão que tem o valor de um adjetivo.  
É formada pela junção de uma preposição (sem, com, de) mais um substan-
tivo. É o que mostra o quadro a seguir.

cobra com veneno cobra venenosa

caderno sem capa caderno desencapado

amor de mãe amor maternal

nota do bimestre nota bimestral

carne de porco carne suína

comida de cão comida canina

elementos da terra elementos terrestres

guarda da noite guarda noturno

casa de família casa familiar

 » Escreva adjetivos e locuções adjetivas para caracterizar os objetos retra-
tados a seguir.

ATIVIDADES
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adjetivos locuções adjetivas

adjetivos locuções adjetivas

adjetivos locuções adjetivas

adjetivos locuções adjetivas

adjetivos locuções adjetivas
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6. Fazendo a diferença 

QUAL É A IDEIA?QUAL É A IDEIA?

 » Você já se emocionou com alguma história que leu recentemente ou tempos 
atrás? Que história foi? Conte-a aos colegas.

 » Por que algumas histórias são capazes de despertar emoções? Você já pensou 
sobre isso?

 » Você já se identificou com algum personagem de uma história? Qual era o 
personagem? O que ele fez?
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Lenda

PARA APRENDER

1  Leia a lenda a seguir.

A Lenda da Concha
Um ato caridoso constitui frequentemente a própria recompensa.

Há muito tempo não chovia naquela terra. Estava tão quente e seco 
que as flores ficaram murchas, o capim tornara-se marrom e até mesmo 
as árvores grandes e fortes estavam morrendo. A água evaporou nos rios 
e nos córregos, os poços estavam secos e as fontes pararam de jorrar. As 
vacas, os cães, os cavalos, os pássaros e todas as pessoas tinham muita 
sede. Todos se sentiam incomodados e doentes.

Havia uma menininha cuja mãe ficara muito doente.
— Oh! Se eu puder encontrar um pouco de água para minha mãe, 

tenho certeza de que ela ficará bem outra vez. Eu preciso achar água.
Então ela pegou uma concha de lata e começou a procurar água. 
Encontrou uma pequenina fonte no alto da encosta de uma montanha. 

A fonte estava quase seca. A água pingava, pingava muito devagar por 
sob a pedra. A menininha posicionou a concha cuidadosamente e 
colheu as gotas. Ela esperou muito, muito tempo até que a concha 
ficasse cheia de água. Então, ela começou a descer a montanha se-

gurando a concha com muito cuidado, porque não queria derramar 
uma gota sequer.

No caminho ela encontrou um pobre cachorrinho. Ele mal se 
arrastava. Arfava sofregamente à procura de ar e sua língua estava 
pendurada de tão seca.

— Oh, pobre cachorrinho! — disse a menininha. — Você está 
com muita sede. Se eu lhe der só um pouquinho, ainda restará 
bastante para a minha mãe.

A lenda é uma história popular de caráter maravilhoso criada para ex-
plicar o surgimento de algum elemento da natureza.

ATIVIDADES
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Então a menininha verteu um pouco d’água em sua mão e deu de 
beber ao cachorrinho. Ele tomou a água bem depressa e se sentiu tão 
melhor que pulou e latiu como que dizendo “Obrigado, menininha”. A 
menina não reparou, mas sua concha de lata se havia transformado numa 
concha de prata e estava tão cheia de água como antes.

Pensou em sua mãe e andou o mais depressa possível. Chegou em casa no 
final da tarde, quando já escurecia. A menininha abriu a porta e correu para o 
quarto da mãe.

Quando entrou no quarto, a velha empregada, que ajudava no serviço 
e trabalhara o dia inteiro sem descansar tomando conta da doente, 
caminhou até a porta. Ela estava tão cansada e com tanta sede que 
nem conseguiu falar com a menininha.

— Dê-lhe um pouco d’água! — disse a mãe. —Ela trabalhou o 
dia inteiro, e precisa mais de água do que eu.

A menininha levou a concha aos lábios da velha e ela bebeu parte 
da água. Na mesma hora, a empregada se sentiu melhor e mais forte; 
caminhou até a mãe e a levantou. A menininha não reparou que a con-

cha transformara-se em ouro e estava tão cheia de água como antes.

Então levou a concha até os lábios da mãe, que bebeu e bebeu. 
Oh, a mamãe se sentiu tão melhor! Quando terminou de beber, 

ainda havia um pouco de água na concha. A menininha ia levá-la aos 
próprios lábios, quando ouviu uma batida na porta. A empregada foi abrir 
e lá estava um forasteiro muito abatido e coberto de poeira da estrada.

— Estou com sede — disse. — Quer me dar um pouco de água?

A menininha respondeu:

— Claro que sim, tenho certeza de que você precisa mais 
dela do que eu. Beba tudo.

O forasteiro sorriu e tomou a concha nas mãos; quando a segurou, 
ela transformou-se numa concha de diamantes. Ele a virou de cabeça 
para baixo e a água derramada se infiltrou no chão. No lugar onde a 
água se infiltrou, surgiu uma fonte. A água fresca minava e corria tão 
farta que deu de beber a todas as pessoas e a todos os animais daquela 
terra para sempre.

BENNETT, William. O livro das virtudes para crianças. Tradução de Lia Neiva. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997. p. 77-82.
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2  Forme dupla com um colega e marquem no texto as palavras cujos significados 
vocês desconhecem. Depois, pesquisem no dicionário os significados dessas 
palavras. Anote-os no caderno. 
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3  Há muito tempo não chovia naquela terra. Qual foi a consequência disso?

4  O texto trata de algumas boas ações realizadas pela menina. Quais foram elas? 
Escreva-as a seguir.

5  Que transformação aconteceu com a concha quando

a) a menina deu água para o cachorro?

b) ela deu água para a empregada?

c) ela deu água para o forasteiro? 

6  Explique o que aconteceu após a concha de ouro ser transformada em concha 
de diamante.
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7  Converse com o professor e os colegas e explique com suas palavras a seguinte 
afirmação:  

“Um ato caridoso constitui frequentemente a própria recompensa.”

8  Algumas atitudes nos surpreendem. Você já foi surpreendido com uma atitude 
de outra pessoa? Você acha que já surpreendeu alguém com alguma atitude 
sua? Escreva como isso aconteceu.

9  O texto que você leu é uma lenda. Sabendo disso, responda às questões 
propostas. 

a) Qual é o personagem principal do texto?

b) Uma lenda apresenta em sua estrutura:

 versos e estrofes. 

 parágrafos.

 listas de palavras.

c) De acordo com o conceito de lenda, assinale as alternativas corretas:

 A lenda é uma história de ficção, ou seja, inventada.

 A lenda deve apresentar rimas em sua escrita.

 A lenda apresenta começo, meio e fim.

 A lenda explica o surgimento de um elemento da natureza.
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Acentuação

1  Agrupe as palavras a seguir de acordo com o que é solicitado no quadro.

ATIVIDADES

está  aquário  tênis  água  lápis  fósforo

também  lágrimas  mágica  será  você  através

PALAVRAS 
PROPAROXÍTONAS

PALAVRAS PAROXÍTONAS 
TERMINADAS EM -IS E 

DITONGO

PALAVRAS OXÍTONAS 
TERMINADAS EM  

A, E, ES E EM

2  Converse com o professor sobre essas regras de acentuação. Pesquise outros 
exemplos de palavras que são acentuadas conforme essas regras e escreva-as 
no quadro anterior.

3  Descubra a palavra intrusa nos grupos de palavras a seguir e justifique sua 
escolha.

a) pé, só, lápis, pó, mês, fé, dá.

Palavra intrusa: 

Justificativa: 

Relembre as regras de acentuação das palavras oxítonas e proparoxí-
tonas e conheça algumas regras referentes às paroxítonas.

 » São acentuadas as oxítonas terminadas em (a)s, e(s), o(s), em, ens.

 » São acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo, -i(s), -u(s), -l, 
-r, -ão(s).

 » Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.

PARA APRENDER

Mais Cores  Língua Portuguesa
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b) frágil, fácil, sótão, câmera, fóssil, ímpar.

Palavra intrusa: 

Justificativa: 

c) médico, página, lâmpada, cálice, máquina, cadáver, lâmina.

Palavra intrusa: 

Justificativa: 

4  A vida nos prepara muitas surpresas!

Escreva um texto contando sobre algo que ocorreu e o(a) surpreendeu. Lembre-
-se de:

 » escrever quando aconteceu e de que maneira, como você reagiu e que 
“bons frutos” você colheu do acontecimento; 

 » dividir o texto em parágrafos, empregar os sinais de acentuação adequados 
e utilizar a escrita correta das palavras.

Depois, troque de livro com um colega, observe se ele utilizou as dicas acima 
e indique se ele deverá corrigir algo em sua produção. 
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Notícia 

PARA APRENDER

A notícia, veiculada em jornais e revistas impressos ou digitais, tem 
como objetivo principal informar o leitor sobre algum fato que ocorreu 
recentemente. Ela deve responder às seguintes perguntas:

 » O quê?

 » Quem?

 » Onde?

 » Quando?

 » Como?

 » Por quê?

1

Costureira faz vestidos para meninas africanas e inspira 
‘corrente do bem’
Moradora de Pereira Barreto (SP) envia peças à Etiópia há cinco meses.

A americana Lilian Weber inspirou uma costureira de Pereira Barreto (SP) a cos-
turar vestidos para meninas carentes da Etiópia, na África. O desafio da americana 
foi costurar mil vestidos até completar 100 anos, o que aconteceu no dia 6 de maio 
de 2015. Lilian morreu na véspera de completar 101 anos, mas deixou a inspiração 
para a costureira Maria Salete Cardoso, de 76 anos.

Em Pereira Barreto, Salete, como é chamada, não deixa a agulha parar de 
trabalhar e segue o ritmo da máquina de costura com suas mãos talentosas. Ela 
costura, de tecido em tecido, vestidos e roupas para menores carentes. Ela conta 
que teve a iniciativa ao assistir TV. “O que faço agora começou em janeiro, quando 
vi a reportagem de uma senhorinha bem idosa, de 90 e poucos anos, que usou até 
uma fronha para costurar roupinhas para crianças da Etiópia.

Costureira faz vestidos ppara meninas africanas e insppira 
‘‘ccoorrrreenntttee dddoo bbbeemm’’

1  Algumas histórias de vida são tão inspiradoras que acabam virando notícias 
não apenas para informar o leitor, mas também para difundir bons exemplos. 
Leia a notícia a seguir.

ATIVIDADES

http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/05/costureira-faz-ves... 
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Isso me chocou muito e disse: “poxa, até fronha ela usou e por que eu não posso 
fazer a doação também”, lembra.

[...] Ao conversar com uma amiga, sua vizinha, a boa ação da costureira se es-
palhou e se transformou em uma corrente do bem. Cerca de 20 amigas dela também 
são voluntárias e colaboram com a costura e a doação de tecidos, que fazem toda a 
diferença para deixar uma peça pronta.

[...]

COSTUREIRA faz vestidos para meninas africanas e inspira ‘corrente do bem'. G1, 22 maio 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/05/costureira-faz-vestidos-para-
meninas-africanas-e-inspira-corrente-do-bem.html>. Acesso em: 14 abr. 2019.

2  Com base no texto, responda às questões propostas.

a) De que assunto trata a notícia?

b) A respeito de quem é a notícia?

c) Onde ocorre a ação noticiada?

d) Desde quando a ação ocorre?

e) Como essa ação é realizada?

f) Por que essa ação começou a ser realizada?
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7  Escolha uma das histórias narradas pelos colegas na atividade anterior e trans-
forme-a em uma notícia de jornal. Lembre-se de:

 » escrever a manchete em destaque, chamando a atenção do leitor;  

 » narrar o fato acontecido respondendo às perguntas: o que, com quem, 
onde e quando, como e por quê aconteceu. 

3  De acordo com o texto, o que significa a expressão “corrente do bem”?

4  O fato de essa história ter sido noticiada em um jornal digital ter pode contri-
buído para aumentar a corrente do bem? Justifique sua resposta.

5  Escreva outro título (manchete) para essa notícia levando em consideração o 
assunto principal do texto.

6  Você conhece alguém que realiza uma ação inspiradora, digna de constar nas 
páginas de um jornal? Conte aos colegas sobre essa pessoa buscando dar o 
maior número de detalhes.  
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 » Volte à notícia que produziu e observe se respondeu às perguntas apre-
sentadas. Se necessário, corrija seu texto.
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 Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

ATIVIDADES

GAROTO escreve livro e consegue 1 milhão para ajudar amigo que está doente. Folha de S.Paulo, 9 nov. 2013. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/11/1368895-garoto-escreve-livro-e-consegue-r-1-
milhao-para-ajudar-amigo-que-esta-doente.shtml>. Acesso em: 14 abr. 2019.

Garoto escreve livro e consegue R$ 1 milhão para 
ajudar amigo que está doente
De São Paulo

Dylan Siegel descobriu que seu amigo estava doente. Resolveu escrever um 
livro para ajudá-lo. O lucro com as vendas iria para a Universidade da Flórida, 
que trabalha para encontrar a cura da doença de Jonah Pournazarian.

Essa poderia ser mais uma de tantas histórias de amizade. Mas traz algo 
ainda mais especial: Dylan e Jonah são crianças.

Menos de um ano após saber da doença do amigo, Dylan, 7, já conseguiu 
vender mais de 15 mil exemplares e juntar US$ 430 mil (quase R$ 1 milhão) 
com "Chocolate Bar", escrito e ilustrado por ele. "Escrevi o livro e não sosseguei 
enquanto minha mãe não fez as cópias", contou Dylan à "Folhinha", por e-mail.

Jonah, 8, sofre de glicogenose. A doença desequilibra a quantidade de 
açúcar no sangue, causa convulsões e pode levar à morte. Por enquanto, não 
há tratamento eficaz nem cura, e, por isso, é preciso uma alta quantia em di-
nheiro para financiar a pesquisa.

Mas Jonah está confiante. Por e-mail, contou que a amizade com Dylan 
é "antiga": "Ele é meu melhor amigo. Nós nos conhecemos quando eu tinha 
três anos".

"Chocolate Bar" é barra de chocolate em inglês, mas, para Dylan, também 
significa "incrível". No livro, diz o que adora, como a Disney. "Tive outras ideias 
[para arrecadar dinheiro], mas raramente as pessoas escrevem livros para aju-
dar as outras."

Semanas depois do lançamento, eles já estavam na TV. Uma página no 
Facebook e um site ajudaram na divulgação. Dylan quer mais: "Meu objetivo 
é chegar a US$ 1 milhão".
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a) Qual é a manchete (título) dessa notícia?

b) Em qual veículo essa notícia foi publicada?

c) Qual é o fato noticiado?

d) Onde aconteceu o fato noticiado?

e) De acordo com o texto, como Dylan resolveu ajudar Jonah? Marque X na 
alternativa que indica o que o garoto fez para ajudá-lo.

 Dylan pediu à mãe que escrevesse um livro sobre Jonah.

 Dylan escreveu um livro sobre Jonah e o vendeu.

 Dylan escreveu um livro e, com a venda dos exemplares, arrecadou 
dinheiro para pagar a pesquisa que busca a cura da doença do amigo.

f) No primeiro parágrafo da notícia lida, há um resumo do que será informa-
do no restante do texto. Escreva com suas palavras a informação que está 
registrada nesse parágrafo.

g) No segundo parágrafo da notícia, há uma informação que chama a atenção 
do leitor. Que informação é essa?

h) Por que Dylan ajudou o amigo Jonah?
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i) De acordo com o texto, por que o menino quis arrecadar dinheiro com o livro?

 Para pagar o tratamento da doença de Jonah, que é caro.

 Para que o dinheiro arrecadado fosse destinado à Universidade da 
Flórida, que trabalha para encontrar a cura da doença que ataca 
Jonah.

 Para que o dinheiro arrecadado fosse para a família de Jonah. 

j) Qual é o título do livro escrito por Dylan e o que ele significa?

k) Releia este trecho:

“Escrevi o livro e não sosseguei enquanto minha mãe não fez as cópias”.

 » De quem é essa fala? Como ela está destacada?

l) Retire do texto um outro trecho, também destacado com aspas, e indique 
de quem é a fala.

m) De acordo com o texto, quantos exemplares do livro já foram vendidos?

n) Qual é a finalidade de uma notícia? Onde são divulgadas?
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Pronomes pessoais 

PARA APRENDER

Muitas vezes, os pronomes substituem nomes ou outras expressões 
para evitar repetições desnecessárias em um texto.

Veja quais são os pronomes pessoais:

Analise a expressão destacada na frase a seguir.

Os dois chegaram perto do carro carregando o cachorrinho.

Os pronomes têm a função de substituir expressões, nomes de seres ou 
coisas sem que isso altere o sentido do texto. No exemplo acima, a expres-
são destacada pode ser trocada, sem prejuízo de sentido, por um pronome 
equivalente:

Eles chegaram perto do carro carregando o cachorrinho.

SINGULAR

1a. pessoa eu

2a. pessoa tu

3a. pessoa ele/ela

PLURAL

1a. pessoa nós

2a. pessoa vós

3a. pessoa eles/elas

1  Dos pronomes descritos no quadro anterior, quais você usa no dia a dia? Qual 
ou quais não usa nunca?  

2  Leia estas frases, retiradas da notícia das páginas 138-139, e escreva a que 
palavra ou expressão os pronomes destacados estão se referindo.

ATIVIDADES
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a) “Ela costura, de tecido em tecido, vestidos e roupas para menores carentes.” 
(2 .º parágrafo)

b) “Poxa, até fronha ela usou e por que eu não posso fazer a doação também.” 
(2 .º parágrafo)

c) “Ela conta que teve a iniciativa ao assistir TV.” (2 .º parágrafo)

3  Reescreva a frase “Costureira faz vestidos para meninas africanas”, substituindo a 
expressão “Costureira” pelos pronomes a seguir. Faça as adequações necessárias.

a) Eu – 

b) Tu – 

c) Ele – 

d) Ela – 

e) Nós – 

f) Vós – 

g) Eles – 

4  Que palavra foi alterada na frase para concordar com os pronomes pessoais? 

5  Sublinhe os pronomes pessoais retos e escreva qual pessoa do discurso eles 
indicam.

a) Nós somos alunos estudiosos e aplicados.

b) Eles conseguem jogar futebol na hora do lanche.
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c) Eu vou a uma festa no final de semana.

d) Ela é uma ótima companheira.

6  Escreva as frases a seguir no plural.

a) Eu não consigo jogar basquete.

b) Ela quer mais torta?

c) Quando ele vai voltar de viagem?

d) Pensei que você não viesse jantar.

7  Reescreva o trecho abaixo substituindo a palavra em destaque por um pronome. 

Em Pereira Barreto, Salete, como é chamada, não deixa a agulha parar de trabalhar 
e segue o ritmo da máquina de costura com suas mãos talentosas. Salete costura, de 
tecido em tecido, vestidos e roupas para menores carentes. 
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8  Leia mais um texto e responda às questões propostas.

As moedas de ouro
 Era uma vez uma menina órfã, muito pobre, que só tinha as roupas do 

corpo. Não tinha cama, nem casa, nem brinquedos – só um pedaço de pão pra 
matar a fome. Um dia, quando caminhava na floresta, encontrou um homem 
que dizia.

–  Estou com muita fome, você não teria nada 
pra me dar?

A menina lhe entregou o único pedaço de pão 
que tinha.

Mais adiante, viu uma garota chorando.

– Snif, snif. Estou com tanto frio na cabeça – dizia a pequena.

Assim que escutou suas lamentações, a menina lhe deu seu gorro.

Pouco depois, havia um garoto tremendo de frio. A menina, sem pensar 
duas vezes, lhe ofereceu seu casaco, ficando apenas com um vestido curto bem 
fininho.

“Brrr! Que frio! Não sei como 
aguentarei”, pensou a menina.

Como num passe de mágica, as 
estrelas do céu começaram a cair. 
Assim que tocavam o chão, elas se 
transformavam em moedas de ouro. 
No instante seguinte a menina foi 
envolta em um lindo e aconchegante 
casaco, e um gorro de lã aqueceu sua 
cabeça.

“Uau! Como será que isso acon-
teceu?”, pensou.

A boa menina encheu os bolsos 
do casaco com as moedas de ouro, 
nunca mais passou necessidades e 
ainda pôde ajudar muita gente.

CAMPOS, Vinicius. Vinicius Campos conta Grimm. São Paulo: Melhoramentos, 2017. p. 19-20.

Crédito: “Vinicius Campos conta Grimm”, de autoria de Vinicius Campos, com autorização da 
Editora Melhoramentos Ltda.

órfã: que perdeu um ou os 

dois pais.

envolta: que está encoberta 

por algo.
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a) Quem conta a história é um personagem? Transcreva do texto uma frase 
que comprove sua resposta.

 » Portanto, é narrado em:

 1ª. pessoa – eu

 3ª. pessoa – ela/ele

b) Assinale as afirmativas corretas em relação ao texto.

 A menina era órfã, mas tinha muitos bens.

 A menina entregou o único pedaço de pão que tinha para um 
homem.

 A menina entregou seu casaco para uma menina que estava chorando.

 A menina tinha o coração tão bom que foi recompensada com 
moedas de ouro.

c) Onde se passa a história?

d) Releia este trecho da história:

“Brrr! Que frio! Não sei como aguentarei”, pensou a menina.

 » Para que as aspas foram utilizadas nesse caso?

e) Descreva como a menina estava vestida

 » no início da história: 

 » após dar tudo o que tinha: 
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f) Transcreva do texto de onde surgiram as moedas de ouro.

g) Em sua opinião, por que a menina recebeu as moedas de ouro?

h) Você já ajudou alguém que estava precisando de algo? Escreva como foi.

9  Releia o trecho a seguir e responda às questões propostas.

a) Que adjetivos apareceram nesse trecho?

b) A que substantivo os adjetivos que aparecem nesse trecho se referem?

 Cachecol.

 Gorro.

 Casaco.

 Papel.

Como num passe de mágica, as estrelas do céu começaram a cair. Assim 
que tocavam o chão, elas se transformavam em moedas de ouro. No instante 
seguinte a menina foi envolta em um lindo e aconchegante casaco, e um gorro 
de lã aqueceu sua cabeça.
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10  Copie as onomatopeias que aparecem no texto e escreva o que elas representam.

11  As moedas de ouro mudaram a vida da menina? Copie do texto o trecho que 
comprova sua resposta.

12  Copie do texto palavras em que apareça a letra H.

NH CH LH H

a) Em qual dos casos a letra H não tem som?

b) Preencha o quadro com mais palavras até completar as colunas. 
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Concordância verbal 

PARA APRENDER

Concordância verbal é a relação existente entre o verbo e o sujeito a 
ele relacionado. 

O verbo sempre deve concordar em pessoa e número com o sujeito. 
Observe:

Os alunos cumprimentaram a professora.

O cachorro está brincando no jardim.

1  Complete as lacunas com o verbo adequado.

a) Mais de cem atletas  da maratona. (participaram, participou)

b) Caio e Fernando não  à escola hoje. (foi, foram)

c) Ana  um cachorro. (ganhou, ganhei)

d)  a pizza (acabou, acabaram)

e) Os vizinhos  assustados. (ficou, ficaram)

2  Marque as alternativas incorretas em relação à concordância verbal.

 O professor corrigiu a tarefa.

 Aquelas meninas fizeram o trabalho juntas.

 Daniel e Lia foi ao cinema.

 As crianças adora brincar no parque.

 » Corrija as frases que você marcou.

ATIVIDADES

Sujeito

Sujeito

Sujeito

Sujeito

Sujeito

Sujeito

Sujeito

Verbo

Verbo
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Numerais 

PARA APRENDER

Numeral é a palavra que indica quantidade, ordem de sucessão, múl-
tiplo ou fração.

 » Numerais cardinais: indicam a quantidade de seres ou coisas. Ex.: Dez 
reais; um milhão, duzentas mil e trezentas pessoas.

 » Numerais ordinais: indicam a ordem ou sucessão numérica de seres 
e objetos. Ex.: primeiro aniversário; quinto colocado na competição.

 » Numerais multiplicativos: indicam quantidades equivalentes a uma 
multiplicação. Ex.: o dobro de sorvete; o triplo de impostos.

 » Numerais fracionários: são os que passam a ideia de parte de um inteiro. 
Ex.: Um terço das pessoas; metade da pizza.

1  Transforme os numerais cardinais em ordinais.

a) cinco: 

b) dez: 

c) doze: 

d) vinte: 

e) dois: 

2  A qual numeral cardinal equivalem os numerais ordinais indicados a seguir? 
Escreva-os.

a) trigésimo: 

b) sexagésimo: 

c) décimo quinto: 

d) vigésimo oitavo: 

ATIVIDADES
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3  Escreva os números correspondentes a

a) quíntuplo: 

b) um terço: 

c) duzentos e sessenta reais: 

d) quatro doze avos: 

e) óctuplo: 

f) três oitavos: 

g) duzentos: 

h) dobro: 

4  Elabore frases com os numerais a seguir. 

a) dobro:

b) primeiro: 

c) sétimo: 

d) metade: 

e) duplo: 

f) dois mil e dezenove: 

g) quinto: 

5  Leia o texto a seguir e marque todos os numerais que indicam ordem e 
quantidade.

Há doze crianças brincando no pátio, metade delas são meninas. Estão todas 
na fila para subir no escorregador. A primeira da fila é a mais animada, a quinta 
já tirou os sapatos... Enquanto isso, seis meninos jogam bola, jogo tenso, placar 
de oito a quatro. Correm para um lado, correm para o outro lado, perder pelo 
dobro não vai ser fácil de aceitar!
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7. O autor da história 

QUAL É A IDEIA?

 » Quando você lê um livro, tem curiosidade em saber quem o escreveu?

 » Você costuma memorizar o nome dos autores dos livros que lê? Já leu 
mais de um livro do mesmo autor?

 » Você tem algum autor preferido? Qual?
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Biografia

PARA APRENDER

O texto que você vai ler é uma biografia. A palavra "biografia" é formada 
pelas palavras gregas: bio = vida + grafia = escrita, descrição.

Portanto, biografia é a história de vida de alguém, contada por outra 
pessoa. É um texto rico em detalhes sobre as experiências da pessoa cuja 
história está sendo narrada.

História da Ruth
Ruth Rocha nasceu em São Paulo, em 1931. Segunda filha do casal Álvaro de Faria 

Machado e Esther Sampaio Machado, tem quatro irmãos: Rilda, Álvaro, Eliana e Alexandre. 
Casada com Eduardo de Souza Louzada Rocha, tem uma filha, Mariana, e dois netos, Miguel 
e Pedro. Socióloga formada pela Escola de Sociologia e Política (São Paulo), fez pós gradua-
ção em Orientação Educacional na PUC (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Em seu tempo de menina, imaginava muitas histórias, mas não pensava em escrevê-las. 
Só muitos anos depois, em 1969, estreou na literatura com Romeu e Julieta, publicado 
na revista Recreio, na qual, como orientadora pedagógica, avaliava textos que outros 
escreviam. A mesma história apareceria em livro, sete anos depois, mesmo ano em que 
foi publicado outro, Palavras, muitas palavras. Daí em diante, Ruth Rocha não parou de 
escrever. Com 140 livros publicados, é hoje uma referência 
na literatura infantojuvenil brasileira. Seu maior sucesso 
é Marcelo, marmelo, martelo, com mais de 1 milhão de 
exemplares vendidos! Além de seus próprios livros, traduziu 
cerca de uma centena de outros. Ruth recebeu importantes 
prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 
da Associação Paulista de Críticos de Arte, da Academia 
Brasileira de Letras (Prêmio Monteiro Lobato de Literatura 
Infantil), além de três prêmios Jabuti, e a condecoração da 
Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República.

DANTAS, Audálio. A infância de Ruth Rocha. São Paulo: Callis, 2012. p. 30.

1  Leia o texto a seguir e conheça um pouco sobre a vida da escritora Ruth Rocha.

ATIVIDADES
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2  O que é uma biografia?

3  Para que serve um texto como esse?

4  Localize, na biografia de Ruth Rocha, as informações solicitadas a seguir e 
copie-as em seu caderno. 

a) Ano e cidade em que nasceu Ruth Rocha. 

b) Nome do marido e da única filha. 

c) Formação universitária. 

d) Início de sua carreira como escritora infantojuvenil.

e) Primeiro livro publicado (título e ano de publicação). 

f) Seu livro mais conhecido (título e número de cópias vendidas).

h) Você já leu algum livro da autora? Em caso afirmativo, escreva o(s) título(s). 

5  Marque as alternativas corretas quanto às informações presentes na biografia 
de Ruth Rocha. 

 Quando menina, Ruth Rocha imaginava muitas histórias.

 Ela passou a infância em uma chácara.

 Mariana, sua filha, tem dois netos.

 Ruth recebeu importantes prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil. 

 Marcelo, marmelo, martelo foi seu livro mais vendido.

 A primeira história que publicou foi na revista Recreio. 

6  Transcreva do texto um trecho em que foram utilizados parênteses. Depois, 
justifique seu uso.
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7  Em nossa língua, a letra maiúscula é usada conforme algumas regras, como: 
início de frase e nome de pessoas e cidades. Procure no texto outras ocorrên-
cias do uso da letra maiúscula e registre-as a seguir.

8  Muitas palavras do texto foram acentuadas. Analise as que estão em destaque 
no quadro a seguir.

Álvaro  época  pedagógica  socióloga

católica  política  mérito

a) O que essas palavras têm em comum?

b) Por que essas palavras foram acentuadas? 

9  Faça o que se pede em relação às palavras a seguir.

a) Pinte a sílaba mais forte destas palavras:
co lé gio

mé dio

his tó ria

ten dên cia

li te rá rios

b) A sílaba que você pintou é a última, a penúltima ou a antepenúltima?

c) Como essas palavras são classificadas quanto à sílaba tônica?

10  Escreva cinco palavras cuja última sílaba é tônica e acentuada.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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[...]
— Ah, Marcelo, vem do latim.
— Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro?
— Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga.
— E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira 

nome de parede, e na parede nome de bacalhau?
— Ai, meu Deus, este menino me deixa louco!
Daí a alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai:
— Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou nome errado nas coisas. Por 

exemplo, por que é que bola chama bola?
— Não sei, Marcelo, acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra?
— Lembra, sim, mas... e bolo?
— Bolo também é redondo, não é?
— Ah, essa não! Mamãe vive fazendo bolo quadrado...
O pai de Marcelo ficou atrapalhado.
E Marcelo continuou pensando:
“Pois é, está tudo errado! Bola é bola, porque é redonda. Mas bolo nem sempre é 

redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule? E belo? E bala? Eu 
acho que as coisas deviam ter o nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo. Devia 
chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia chamar 
cabeceiro, lógico! Também, agora, eu só vou falar assim”.

Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua:
— Mamãe, quer me passar o mexedor?
— Mexedor? Que é isso?
— Mexedorzinho, de mexer café.
[...]

ROCHA, Ruth. Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias. Rio de Janeiro: Salamandra, 1976. p. 9-14.

 » Que questionamentos Marcelo fazia?

12  Escreva que nome Marcelo daria para

a) cadeira: 

b) travesseiro: 

c) colher: 

11  Leia um trecho da história mais famosa da autora Ruth Rocha. Depois, responda 
às questões propostas.
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ATIVIDADES

PARA APRENDER

1  Leia o texto a seguir.

Bartolomeu Campos de Queirós
Moro em Belo Horizonte e tenho mais de 60 anos! Quando criança, não gostava de 

Bartolomeu porque era um nome muito grande e onde morava só eu me chamava assim.

Sempre gostei de ler, mas só muito depois é que comecei a escrever minhas próprias 
histórias. Eu leio devagar para aproveitar bem as palavras. Por exemplo, quando leio a 
palavra gavião eu vejo também um avião. Se vejo a palavra carrapato, um carro e um pato 
me espiam. Se olho a palavra girassol, encontro um sol que gira. Assim, aos poucos, vou 
fazendo minhas histórias. Foi assim que escrevi 2 patas e 1 tatu, gosto de escutar o som das 
palavras e brincar de descobrir o que elas escondem. Se você brincar com as palavras pato 
e tatu, outras histórias acontecerão.

QUEIRÓS, Bartolomeu C. de. 2 patas e 1 tatu. Ilustração de Luiz Maia. Curitiba: Positivo, 2010. p. 24.

2  Você deve ter observado que há algumas diferenças entre o texto anterior 
sobre a escritora Ruth Rocha e este. Relacione corretamente as colunas.

1. História de Ruth Rocha

2. História de Bartolomeu Campos de Queirós

 O autor conta a própria história.

 A história é contada por outra pessoa.

3  Quais informações constam no texto de Bartolomeu Campos de Queirós?

 Idade que tinha quando escreveu o texto.

 Local de nascimento.

 Cidade em que morava quando escreveu o texto.

Autobiografia 

Autobiografia é a história de vida de uma pessoa contada por ela mesma.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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 » O ponto de exclamação nessa frase coloca qual informação em destaque?

 O fato de ele morar em Belo Horizonte.

 O fato de ele já ter mais de 60 anos.

5  De acordo com o texto, o autor não gostava de si mesmo quando criança. Essa 
informação está correta? 

 Sim.  Não.

6  Quais são as duas razões apresentadas pelo autor para justificar o fato de ele, 
quando criança, não gostar de seu nome?

7  O autor confessou que sempre gostou de ler. Segundo o texto, de que maneira 
ele costuma ler?

8  Leia os versos a seguir, em que o autor aproxima palavras que apresentam 
sons parecidos. Depois, copie essas palavras.

4  Releia a frase.

[...]
TONINHO GOSTA DE BALA, 

GOSTA DE BOLO, 
E AMA + O TATU-BOLA 

QUE ROLA, EMBOLA E REBOLA.
[...]

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. 2 patas e 1 tatu. Ilustração de Luiz Maia. 
Curitiba: Positivo, 2010. p. 16.

Moro em Belo Horizonte e tenho mais de 60 anos!
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9  O autor do texto lido gosta de escutar o som das palavras e brincar de des-
cobrir o que elas escondem. Leia as palavras a seguir e encontre nelas outras 
palavras que não tenham relação com seu significado.

repolho: 

chuva: 

peruca: 

gargalo: 

garganta: 

esquilo: 

brincadeira: 

melancia: 

pernambucano: 

pelicano: 

universo: 

desbaratar: 

salame: 

parede: 

palhaço: 

condecoração: 

horrorosa: 

Francisco: 

10  O texto que você leu é uma autobiografia, ou seja, ele foi escrito pelo próprio 
Bartolomeu Campos de Queirós. Agora, leia esta biografia resumida desse 
mesmo autor, escrita por outra pessoa.

Bartolomeu Campos de Queirós nasceu em 1941, no interior de Minas Gerais. Na 
década de 1960, mudou-se para Belo Horizonte. Com formação nas áreas de Educação 
e Arte, seguiu para a França, com uma bolsa da ONU, para estudar Filosofia no Instituto 
Pedagógico de Paris. Foi na capital francesa que começou a escrever. No início dos anos 
1970, estreou na literatura com O peixe e o pássaro, o primeiro livro de uma extensa obra 
que o firmou entre um dos principais autores de 
ficção infantil e juvenil brasileira. Foi idealizador 
do Movimento por um Brasil Literário, do qual 
participava ativamente. Recebeu condecorações 
importantes [...]. Amante das palavras, dizia 
ter fôlego de gato, o que lhe permitiu nascer 
e morrer várias vezes. “Sou frágil o suficiente 
para uma palavra me machucar, como sou forte 
o suficiente para uma palavra me ressuscitar.” 
Bartolomeu faleceu em 2012.

Disponível em: <http://www.travessa.com.br/Bartolomeu_Campos_de_Queiros/autor/d4dd9759-5884-4c30-
beb4-afa2da5af445>. Acesso em: 10 nov. 2016.

©
D

.A
 P

re
ss

/E
M

/D
.A

 P
re

ss

Mais Cores  Língua Portuguesa



Ensino Fundamental  4o. Ano

163

11  Marque as informações sobre Bartolomeu Campos de Queirós que estão pre-
sentes no texto lido.

 Data de nascimento.

 Local de nascimento.

 Cidade em que estava quando começou a escrever.

 Idade que tinha quando escreveu o primeiro texto.

 Prêmios que recebeu.

 Quando faleceu.

12  Há um trecho dessa biografia que contém a fala de Bartolomeu Campos de 
Queirós. Copie-o.

13  Como você identificou esse trecho?

14  Responda às questões a seguir. Depois utilize-as para escrever um texto con-
tando sobre sua vida. 

a) Qual é seu nome completo? 

b) Em que data e local você nasceu?

c) Você gosta de ler? Qual(is) é(são) o(s) seu(s) livro(s) preferido(s)?

d) Você tem um autor preferido? Qual é?



164164

15  Junte as informações que você reuniu nas respostas da página anterior e es-
creva sua autobiografia. Você pode acrescentar outras informações, se quiser. 

É importante que seu texto tenha começo, meio e fim e siga uma ordem 
cronológica dos fatos. Faça um rascunho no caderno, depois revise seu texto 
para observar se está adequado ao gênero e se segue as orientações acima. 
Após a revisão, copie-o nesta página. 
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Verbo e oração 

PARA APRENDER

Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza.

 » Laura estuda muito. (O verbo indica uma ação de Laura: estudar.)

 » Beatriz está cansada. (O verbo indica um estado de Beatriz: cansada.)

 » Chove desde ontem. (O verbo indica um fenômeno da natureza: chover.)

Os verbos são flexionados de acordo com o tempo (presente, passado e 
futuro), com o número (singular e plural) e com a pessoa (pronomes pessoais).

 » Eu vou ao cinema. (Presente.)

 » Ele comprou um presente. (Passado.)

 » Nós estudaremos para a prova. (Futuro.)

Oração é o nome que se dá a um conjunto de palavras, desde que 
apresente um verbo entre elas.

 » Brinquei no parque. (Uma oração porque contém um verbo.)

 » Brinquei e corri no parque. (Duas orações porque contém dois verbos.)

 » Brinquei no parque, subi nas árvores e me diverti muito. (Três orações 
porque contém três verbos.)

1  Escreva os verbos presentes nas frases e explique se eles indicam uma ação, 
um estado ou um fenômeno da natureza.

a) Larissa brigou com o irmão. 

b) Eu adoro uvas! 

c) Ela continua a mesma. 

ATIVIDADES
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d) Eu sou assim. 

e) Trovejou muito essa noite. 

f) Estou cansada disso tudo.  

g) Os amigos saíram juntos.  

h) Ventou a tarde inteira. 

2  Contando os verbos, identifique quantas orações há em cada frase.

a) Ângela foi ao mercado e comprou muitas coisas.

b) Não estou preocupada com o que pensam de mim.

c) Ontem não me senti bem.

d) Meus pais viajaram ontem e só voltam amanhã.

e) Na escola, Marcos encontrou os colegas, contou as novidades, tirou uma 
dúvida sobre a lição de casa e foi para a sala.

f) As redes sociais são importantes para não perdermos o contato com os 
amigos quando eles mudam de escola.

3  Identifique nas orações abaixo o tempo do verbo e a pessoa a que se refere.

a) Fomos ao mercado. 

b) Estive na casa de Lucas ontem. 

c) Brincam o dia todo, sempre alegres. 

d) Estou sem esperanças já. 

e) Chegaremos no final da tarde. 

f) Ficarei em casa neste frio. 
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Sujeito e predicado 

PARA APRENDER

Sujeito é o termo da oração que funciona como suporte para uma 
afirmação feita no predicado.

Predicado é o termo da oração que faz alguma afirmação sobre o su-
jeito, por intermédio do verbo.

Exemplo: Eurico trabalha muito todos os dias.
PredicadoSujeito

 Identifique o sujeito e o predicado nas frases a seguir.

a) Ruth Rocha nasceu em 1931 na cidade de São Paulo.

Sujeito: 

Predicado: 

b) Monteiro Lobato foi sua grande influência.

Sujeito: 

Predicado: 

c) As histórias de Ruth Rocha estão espalhadas pelo mundo.

Sujeito: 

Predicado: 

d) Bartolomeu escreveu muitos livros.

Sujeito: 

Predicado: 

ATIVIDADES
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ATIVIDADES

Entrevista 

PARA APRENDER

Entrevista é um texto organizado no formato de perguntas e respostas 
e que pode ser realizado de maneira oral ou em registro escrito. É preciso 
que haja, pelo menos, um entrevistador (que formula as perguntas) e um 
entrevistado (que responde ao que lhe foi perguntado). 

Geralmente apresenta, antes das perguntas e respostas, um texto 
introdutório com informações sobre o entrevistado. É aconselhável que o 
entrevistador prepare com antecedência as perguntas que fará ao entrevis-
tado no momento da entrevista.

Entrevista com Ziraldo
Em entrevista à CRESCER, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e 

uma passagem emocionante que passou com ‘O Menino Maluquinho’.

Em 1932, na cidade de 
Caratinga, no interior de Minas 
Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto. 
Mais velho entre sete irmãos, o 
menino que vivia desenhando 
nas paredes de casa, nas calça-
das e salas de aula, tornou-se 
cartunista, escritor, pintor, tea-
trólogo e jornalista. Mais que 
isso, tornou-se um dos maio-
res nomes da literatura infantil 
brasileira.

1  Leia o texto a seguir para conhecer um pouco mais sobre um escritor que cria 
histórias muito maluquinhas. Você sabe de quem estamos falando?
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Ziraldo ingressou na literatura em 1960 com a revista em quadrinhos 
Turma do Pererê. Em 1969, foi a vez de publicar Flicts, seu primeiro livro infantil. 
De lá para cá, lançou mais de 150 títulos para crianças, incluindo O Menino Maluquinho, 
considerado um dos maiores fenômenos editoriais da literatura infantil brasileira.

[...]

CRESCER: Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância?

Ziraldo: Desde pequeno, sempre tive uma 
relação muito forte com o desenho. Em minhas 
lembranças mais antigas, eu me vejo sempre 
desenhando. E ainda criança imaginava que 
na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar 
com algo nessa linha. Na medida em que fui 
crescendo, conheci as histórias em quadrinhos 
e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que 
meu desenho passasse a ser narrativo, reve-
lando-se em quadrinhos, charges e cartoons. 
Essas linguagens sempre me encantaram.

CRESCER: Antes de ingressar na literatura 
infantil, você trilhou uma boa estrada como 
cartunista e jornalista, teve ampla atuação 
em jornais e revistas. Como foi o ingresso na 
literatura infantil?

Ziraldo: Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar 
muito de escrever, um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. 
Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turma do Pererê, que era 
mensal e durou cinco anos (até ser extinta pela ditadura). Com essas experiências, per-
cebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para 
crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flicts, meu primeiro livro para crianças. O livro 
teve o aval de Carlos Drummond de Andrade (na ocasião do lançamento, ele inclusive 
publicou uma crônica sobre a obra no jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro), foi 
muito bem recebido por adultos e crianças e fez muito sucesso.

CRESCER: Onze anos depois de Flicts, você lançou O Menino Maluquinho. Com 
cerca de 100 edições já publicadas, o livro teve mais de 3,5 milhões de exemplares 
vendidos e foi traduzido para diversos idiomas. Na sua opinião, o que torna O Menino 
Maluquinho tão fascinante?
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Ziraldo: Quando lancei O Menino Maluquinho, eu não tinha 
a menor ideia de que o livro teria tamanha repercussão, que um 
dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho teve 
tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. 
As crianças leem a história e se identificam com o personagem, sentindo 
algo como: “Opa, isso é comigo!”, “Eu sei o que ele está sentindo”, “É isso 
que eu sinto!”. Certa vez, visitando uma escola na cidade de Betim, perto 
de Belo Horizonte, tive esse cenário bem ilustrado. Havia um rapaz muito 
simples, que participava de um jornalzinho literário. Ele virou para mim 
dizendo que queria me contar sua experiência com o Menino Maluquinho. 
Emocionado, relatou: “Quando eu era menino, eu achava que eu era o cão, 
que dava muita tristeza para os meus pais e muitas vezes me sentia muito 
culpado por isso. Eu achava que não tinha futuro, que era um menino mau. 
Até que um dia, O Menino Maluquinho caiu na minha mão. Li o livro e pensei: 
‘Meu Deus, esse sou eu, estou salvo! Vou virar um cara legal!’”. Esse menino 
me surpreendeu, nunca tinha imaginado O Menino Maluquinho ajudando 
crianças que se sentiam mal por ter alguns daqueles traços. Essa passagem 
me emocionou demais.

CRESCER: Foi por essas e outras que, ao longo da 
vida, você foi dedicando cada vez mais tempo para 
a literatura infantil?

Ziraldo: Sem dúvida! De tudo o que 
fiz na vida, o que me deu a melhor resposta 
foram os livros infantis. Já visitei escolas do 
Brasil inteiro por conta dos meus livros. Não há 
estado para o qual eu não tenha ido. Interior 
de Pernambuco, de Porto Alegre, de Minas 
Gerais... Onde quer que eu vá, milhares de 
pessoas se reúnem para me ver, contar algo, 
pedir autógrafo... Chego nas escolas e as crianças 
vêm correndo me abraçar, falar comigo... 
Tudo isso é muito recompensador. Fico 
impossível! (risos) [...]

VIDIGAL, Marina. Entrevista com Ziraldo. Crescer, 7 out. 2015. Disponível em: <http://revistacrescer.globo.
com/ Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html>. Acesso em: 4 
ago. 2016.
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2  Agora, responda às questões a seguir.

a) Que característica(s) o texto apresenta para podermos afirmar que se trata 
de uma entrevista?

b) Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado?

3  Identifique, no texto, a parte introdutória da entrevista. Qual é a finalidade 
principal dessa parte do texto?

4  Além de escritor, que outras profissões Ziraldo exerce?

5  Qual foi o primeiro livro infantil que Ziraldo escreveu? E o livro mais famoso?

6  Qual é a “passagem emocionante”, apontada no início do texto, que Ziraldo 
vivenciou em relação ao livro O Menino Maluquinho?

7  Por que, na opinião de Ziraldo, o personagem Menino Maluquinho fez tanto 
sucesso?
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8  Imagine que Ziraldo resolveu criar um personagem inspirado em você. Descreva 
como seria esse personagem. 

 » Dê um nome para o personagem, que pode ser o título do seu texto.

 » Divida o texto em parágrafos e utilize os sinais de pontuação adequados.

 » Escreva quais são as suas características mais marcantes (seus defeitos, 
suas qualidades, do que gosta, do que não gosta, suas atitudes, seu com-
portamento, sua relação com os amigos, entre outras).

 » Depois, crie um desenho representando esse personagem. 

 » Volte ao seu texto para verificar se você seguiu as dicas acima. Corrija o 
que for necessário.
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Verbos na 1.a, 2.a e 3.a conjugações 

PARA APRENDER

Os verbos terminados em -ar, -er/-or e -ir pertencem à 1.ª, 2.ª e 3.ª con-
jugação, respectivamente, como demonstrado no quadro.

Observe a flexão dos verbos nos tempos: presente, passado e futuro.

VERBOS

1.a conjugação 
-ar

2.a conjugação 
-er/-or

3.a conjugação 
-ir

exemplos

cantar fazer partir

dançar comer construir

falar pôr sair

CANTAR

Presente Passado Futuro

eu canto cantei cantarei

tu cantas cantaste cantarás

ele canta cantou cantará

nós cantamos cantamos cantaremos

vós cantais cantastes cantareis

eles cantam cantaram cantarão

BEBER

Presente Passado Futuro

eu bebo bebi beberei

tu bebes bebeste beberás

ele bebe bebeu beberá

nós bebemos bebemos beberemos

vós bebeis bebestes bebereis

eles bebem beberam beberão
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AMAR

Presente Passado Futuro

eu

tu

ele

nós

vós

eles

1  Encontre alguns verbos no texto da entrevista de Ziraldo. Depois, separe-os 
no quadro a seguir de acordo com a conjugação.

ATIVIDADES

Terminação -ar Terminação -er Terminação -ir

2  Conjugue os verbos a seguir nos três tempos indicados.

PARTIR

Presente Passado Futuro

eu parto parti partirei

tu partes partiste partirás

ele parte partiu partirá

nós partimos partimos partiremos

vós partis partistes partireis

eles partem partiram partirão
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VIVER

Presente Passado Futuro

eu

tu

ele

nós

vós

eles

DIVIDIR

Presente Passado Futuro

eu

tu

ele

nós

vós

eles

3  Identifique nas frases a seguir o tempo dos verbos em destaque.

a) “Ziraldo tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira.”

b) “Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando.”

c) ”Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turma do Pererê.”

d) “As crianças leem a história e se identificam com o personagem.”

e) “Ziraldo sempre será amado pelos leitores de todas as idades.”
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 Escolha um adulto de seu convívio pessoal (pode ser um familiar, um vizinho, 
um amigo) e o entreviste seguindo o roteiro.

ENTREVISTA

 » Qual é seu nome completo?

 » Onde e quando você nasceu?

 » Em que cidade você mora atualmente?

 » Você é casado(a)? Com quem?

 » Você tem filhos? Quem são eles? Quantos anos eles têm?

 » Qual é sua profissão? Onde trabalha? Há quanto tempo?

 » Qual é a importância de seu trabalho para outras pessoas?

 » O que gosta de fazer quando não está trabalhando?

 » Cite um ou mais fatos marcantes de sua vida.

UM POUCO MAIS

Entevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, que pode ter 
diferentes finalidades: dar opinião, informar sobre determinado assunto, 
conhecer mais sobre o entrevistado, entre outras.

Mais Cores  Língua Portuguesa



8. Teatro: a arte de representar 

QUAL É A IDEIA?

 » Você já foi ao teatro? Com quem?

 » A que peça assistiu?

 » Você gostou da experiência? Por quê?
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Segundo o dicionário, o vocábulo teatro apresenta os seguintes 
significados:

1. Arte de representar no palco.

2. Local próprio para se representar.

3. Conjunto das obras escritas para serem representadas.

O teatro e sua importância cultural 

PARA APRENDER

Considerado uma das mais importantes manifestações artísticas, o 
teatro originou-se de festas religiosas, na Grécia Antiga, que incluíam canto 
e dança. Essas manifestações foram evoluindo ao longo dos séculos.

1  Converse com o professor e os colegas.

a) O que é teatro?

b) Qual é a importância do teatro para a formação cultural das pessoas?

ATIVIDADES
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2  Leia o texto e conheça um dos mais importantes teatros brasileiros.

Teatro Amazonas
Sua construção iniciou-se em 1882, na época áurea da borracha, quando os barões 

viviam um período de ostentação e sonhavam em construir uma cidade europeia em 
plena floresta amazônica. Inaugurado em 31 de dezembro de 1896, o Teatro Amazonas 
tornou-se o símbolo da cidade de Manaus e um dos principais cartões postais do patri-
mônio cultural arquitetônico do Amazonas. Possui uma imponente fachada rosa e uma 
cúpula composta de 36 mil peças de escamas em cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas, 
representando a bandeira brasileira. Domenico de Angelis, Giovani Capranesi e Crispim 
do Amaral, grandes nomes de artistas europeus trazidos da Europa, foram responsáveis 
pelas belas pinturas do Salão Nobre e da Sala de Espetáculos. Tem capacidade para 701 
pessoas na plateia e nos três andares de camarote. Após sua restauração, realizada em 
1990, passou a sediar o Festival Amazonas de Ópera, evento anual que movimenta o 
cenário musical da cidade.

Disponível em: <https://vivamanaus.com/teatros/>. Acesso em 14 abr. 2019.

Teatro Amazonas

a) Em que época o Teatro Amazonas foi construído? 

b) Descreva com suas palavras o Teatro Amazonas.
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3  O texto sobre o Teatro Amazonas é

 uma história imaginada.

 uma biografia.

 uma entrevista.

 um relato histórico.

 uma notícia.

 » Justifique sua escolha.

 O professor vai dividir a turma em equipes. Cada grupo de alunos ficará en-
carregado de pesquisar sobre um dos temas a seguir.

a) Os autores que escrevem peças de teatro são chamados de dramaturgos. 
Pesquise nomes de alguns dramaturgos brasileiros e de suas obras.

b) Nome(s) da(s) peça(s) que está(ão) sendo apresentada(s) no(s) teatro(s) de 
sua cidade e a que público ela(s) se destina(m): adulto, juvenil ou infantil.

c) A opinião de uma pessoa (adulto ou jovem) a respeito da arte de representar.

UM POUCO MAIS

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Advérbio 

PARA APRENDER

Advérbio é uma palavra invariável (ou seja, mantém-se sempre igual) 
que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, 
acrescentando-lhe determinadas circunstâncias que podem ser de intensi-
dade, lugar, dúvida, modo, etc. 

Ex.: Ele comprou sapatos muito baratos. 

As expressões adverbiais, formadas por mais de uma palavra, exercem 
a mesma função do advérbio. 

Ex.: Naquele tempo, todos eram felizes. Com certeza, ele chegará hoje. 

CLASSIFICAÇÃO DOS ADVÉRBIOS

CIRCUNSTÂNCIA ADVÉRBIOS

lugar aqui, ali, aí, cá, lá, acolá, atrás, perto, longe, 
acima, abaixo, adiante, dentro, fora, além

tempo

ontem, hoje, amanhã, breve, logo, antes, 
depois, agora, já, sempre, nunca, jamais, 
cedo, tarde, outrora, ainda, antigamente, 

novamente, brevemente, raramente

modo bem, mal, assim, depressa, calmamente, 
suavemente, alegremente

negação não, tampouco, jamais, nunca

afirmação sim, deveras, certamente, realmente, 
efetivamente

dúvida talvez, quiçá, acaso, decerto, porventura, 
provavelmente, possivelmente

intensidade muito, pouco, bastante, mais, menos, 
demais, tão, tanto, meio
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1  Indique as circunstâncias expressas pelos advérbios e expressões adverbiais 
em destaque nas frases.

a) Ele agiu generosamente. 

b) Chegou ontem de viagem. 

c) Provavelmente eu faça a festa. 

d) Quero muito este prêmio. 

e) Não saia daqui. 

f) Estamos longe de casa. 

g) Beatriz sempre come maçãs. 

h) A professora caminha alegremente. 

2  Complete as lacunas das frases a seguir com advérbios ou expressões adver-
biais adequadas.

a) O teatro diverte e ajuda  as pessoas a expressar as próprias 
emoções. (intensidade)

b) O teatro veio para o Brasil  o Descobrimento.  
(tempo)

c) , outras cidades do Brasil também foram 
construindo teatros. (tempo)

d) Assistir às peças de teatro é  bom. (intensidade)

e)  vai estrear uma peça interessante. (tempo)

f)  eu vá ao teatro com você. (dúvida).

ATIVIDADES
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g) O Teatro Municipal fica   
da minha casa (lugar).

h)  o Teatro Amazonas tem capacidade para  
701 pessoas. (tempo).

i) Ir ao teatro é   uma grande diversão. 
(afirmação).

3  Escreva uma frase para cada advérbio.

a) advérbio de modo

b) advérbio de tempo

c) advérbio de lugar

4  Classifique os advérbios destacados nas frases a seguir.

a) Roberto fala bem.

b) Sim, eu fiz a lição de casa.

c) Não vou à festa.

d) Amanhã trarei os livros.

e) Talvez eu vá ao médico.

f) Enfrentei calmamente a situação.
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Texto teatral 

PARA APRENDER

Um texto teatral é escrito com o objetivo de ser encenado. Por esse 
motivo, as ações são focadas nos personagens e não há a necessidade de 
um narrador contando a história, já que os espectadores da peça podem 
ver os atores em cena, representando os personagens.

No texto, há algumas informações e orientações sobre a composição 
do cenário, o figurino, isto é, a roupa que os atores devem usar, a iluminação 
e principalmente sobre a movimentação dos personagens em cena, como 
orientação para o diretor e os atores.

Essas informações são chamadas de rubricas e geralmente são escritas 
entre parênteses, podendo também estar em itálico, para não serem con-
fundidas com as falas dos personagens.

A seguir, confira algumas palavras que são próprias do mundo teatral. 
Leia com atenção cada uma delas.

Coxia: corredores que contornam o palco, espaço em que os atores 
aguardam para entrar em cena.

Deixa: palavra, frase ou atitude do ator que indica a outro(s) o momento 
em que deve(m) falar ou entrar em cena.

Foco: ponto para onde é direcionado um feixe de luz, iluminando um 
ator, uma cena, etc.

Figurino: indumentária, vestuário, traje.
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1851  O trecho a seguir foi escrito para ser representado. Leia-o e faça o que se pede.

Meus olhos são teus olhos
(Palco às escuras. Primeiro foco acende-se sobre Olho de Fora. Ele está 

sentado na órbita oca de uma caveira. Do lado oposto do palco, outro foco ilumina 
Olho de Dentro, afundado num grande pufe multicolorido. 

Ambos, imóveis, miram uma terceira personagem, meio oculta, no centro do pal-
co às escuras: é a Menina. Num crescendo, ela articula uma única palavra: “Não, não, 
não...”. Finalmente, o foco sobre a Menina se acende: ela está sentada no chão, toda 
encolhida. O figurino sugere tratar-se de uma menina muito rica).

OLHO
DE FORA

 (Sobrepondo sua fala à dela.) Flor, arco-íris, montanha, boneca, 
tico-tico...

OLHO DE 
DENTRO

 Tico-tico é a minha deixa. (Pigarreia.) Voo, invenção, sonho, fantasia, 
fadas...

OLHO
DE FORA  (Emenda sua fala na do colega.) Contos de fada...

OLHO DE 
DENTRO  Como assim “contos de fada”? Fadas são meu departamento!

Leia o texto a seguir, que traz informações sobre uma peça de teatro. 

Título: Meus olhos são teus olhos
Autora: Flávia Savary
Ilustrador: Alexandre Rampazo
Personagens: Olho de Fora, Olho de Dentro, Menina, Beto (Roberto Pié)

A Menina não quer ver nada. Nem montanha, nem sonho, nem fada. Por que será? 
Beto quer ser o maior cantor de rock do mundo, transformar-se em elefante, orangotango 
e mamolongo. O que acontece quando esses dois personagens se encontram?

Nesta peça, Flávia Savary transporta o leitor para um mundo cheio de fantasia e 
imaginação, levando-o a perceber que olhar para fora de si e também para dentro exige, 
às vezes, uma boa dose de coragem e outra de esforço.

Com belíssimas ilustrações de Alexandre Rampazo, este livro nos propõe a desco-
berta de diferentes formas de olhar. Quer ver?

SAVARY, Flávia. Meus olhos são teus olhos. Curitiba: Positivo, 2011. Contracapa. (De cena em cena).

ATIVIDADES
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OLHO
DE FORA

 Engano seu. Até admito que os autores usaram, vá lá, o Olho de 
Dentro (Aponta o personagem no pufe.) pra inventar fadas...

OLHO DE 
DENTRO

 Alto lá! Não admito um desaforo desses: fadas não são invenções — elas 
existem! Tem um monte de gente que vê. Só quem não vê é o... (Com 
desprezo, aponta o que está sentado na caveira.) Olho de Fora. 

OLHO
DE FORA

 Como estava dizendo, antes de ser rudemente interrompido, vários au-
tores usaram o Olho de Dentro (Com gestos cômicos, deixa claro que se 
refere “àquele ali”.) pra inventar fadas. Porém, se não fosse o Olho de Fora, 
como iriam enxergar papel, caneta, juntar as letrinhas, a fim de registrar 
a (Debochado.) “maravilhosa visão das fadas”, hein, seu espertinho?

(Os dois se encaram feito galos de briga. A Menina grita um “não” tão forte que encerra 
a discussão dos dois.)

MENINA (Ela usa uma máscara feita de tule, como recurso cênico para criar a ideia 
da recusa em ver. Assim, a atriz não precisa ficar de olhos fechados, nem 
correr riscos, ao representar.) Estou cheia dessa briga de vocês! E já falei 
mais de mil vezes: não quero ver nada, entenderam? Nem com o Olho de 
Fora...

OLHO
DE FORA  Flor, arco-íris, montanha, boneca, tico-tico?

MENINA ...nem com o Olho de Dentro!

OLHO DE 
DENTRO  Voo, invenção, sonho, fantasia, fadas?

MENINA  Nada é nada! E ponto-final!

(Luz cai. Retiram-se os objetos de cena e novos são colocados. Vinda da coxia, luz indireta 
ilumina o palco. Pelo chão, são espalhadas coisas que se acham no lixo: latas vazias, garrafas 
de PET, sapato com a sola descolada. Entra um menino com aparência de mendigo. Vem 
cantarolando e, diante da lata, para. Pega-a, analisa o que tem nas mãos e, fazendo mímica, 
transforma a lata em microfone. Foco vermelho se acende sobre o menino. Som de fundo: 
banda de rock a mil, mais aplausos. A cada objeto guardado num saco de juta que ele traz 
pendurado, ouve-se novo fundo sonoro. Continua a andar e avista uma garrafa de PET. 
Pega-a e, girando-a lentamente no ar, transforma-a em foguete. Piscam luzes azuis. Som 
de fundo: barulho de turbina e conversa, em inglês “macarrônico”, do foguete com a base. 
Guarda a garrafa no saco. Por último, pega o sapato e imita um pato, abrindo e fechando a 
sola solta, como se fosse um bico, enquanto grasna: “quá, quá”. Ri da própria brincadeira e 
guarda o sapato também.)
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SAVARY, Flávia. Meus olhos são teus olhos. Curitiba: Positivo, 2011. 
p. 7-10. (De cena em cena).

BETO (Luz se concentra num foco sobre ele. Para o público.) O 
mundo é grande, grande é o mundo. E eu, o grande e pequeno

 Beto, sou o dono do mundo. Dono do mundo, sabe quem é? 
Quem quiser. E eu quero. Quero ser o maior cantor de rock do mundo. 
Posso? (Tira a lata do saco. Repetição de mímica, som e iluminação da 
cena anterior.) Posso! Quero ter um foguete que cruze os sete céus. Posso? 
(Guarda a lata e tira a garrafa do saco. Mímica, som e iluminação da cena 
do foguete.) Posso! Quero me transformar num pato (Guarda a garrafa 
e tira o sapato, com o qual representará vários bichos.), num elefante, 
num orangotango, num malolongo... O que é um malolongo? Sei lá! O 
que eu criar, posso ser! Pode tudo, quem tem o Olho de Dentro (Que 
acena da coxia.) imaginando e o Olho de Fora (Olho de Fora também 
acena, do outro lado.) bem atento. Eu descubro e eu invento. (Massageia 
a barriga.) Só não inventei, ainda, um jeito de transformar o que está no 
pensamento (Olho de Dentro cruza o fundo do palco, dizendo: “Frango, 
macarrão, salsicha e salsichão”. Sai.) em coisa concreta (Olho de Fora 
cruza o fundo do palco, dizendo: “Ai, meu Deus, que comedoria: hoje é 
o fim da barriga vazia!”. Sai, Beto vira de lado e levanta a cabeça, deva-
gar, apontando o vazio, num ponto alto. O muro será apenas sugerido.). 
Dizem que, atrás desse muro alto, mora a menina mais rica que há. Dizem 
que, dentro do seu jardim, tem do jasmim ao dente-de-leão e que todas 
as flores florescem juntas, no verão. Dizem que, dentro do seu quintal, 
tem gavião e pardal, numa amizade sem igual. Dizem que, dentro do 
seu quarto, tem brinquedo a três por quatro. Tanto brinquedo que, ali, 
não se sente medo. Será? Então, por que dizem que a menina mais rica 
que há não quer saber de olhar? Será que dentro dela tem segredo? Será 
que ela olha para mim, se seu pedir um prato de comida assim-assim? 
Ganho um não ou ganho um sim? Será possível? Gente pobre costuma 
ser invisível... Mas, como também dizem que quem não arrisca não pe-
tisca, vou tentar petiscar. Inté, aqui vai Roberto Pié, em nova aventura! 
Que, se Deus, quiser, será plena de ventura! (Despede-se da plateia e 
sai. Luz cai para que se faça a mudança de cenário. No escuro, trazem a 
grande caveira de volta ao palco. Foco sobre a caveira, posta no mesmo 
lugar de antes. Da órbita surge, como de uma janela, Olho de Fora.)

[...]
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2  Vamos entender o texto, dividindo-o em partes.

1ª. parte: texto inicial, apresentado entre parênteses e em itálico.

Marque as alternativas que correspondem à função desse trecho inicial.

 Apresentar um a um os personagens da cena que se seguirá.

 Mostrar a fala de cada personagem quando a luz estiver sobre ele.

 Orientar sobre os objetos que devem compor a cena.

 Orientar sobre a roupa da personagem feminina.

 Orientar a sequência de apresentação dos personagens com instruções 
de iluminação.

3  Na sequência, é apresentado um diálogo entre os personagens Olho de Dentro, 
Olho de Fora e Menina.

OLHO DE FORA Flor, arco-íris, montanha, boneca, tico-tico?

MENINA ...nem com o olho de dentro!

OLHO DE DENTRO Voo, invenção, sonho, fantasia, fadas?

MENINA Nada é nada! E ponto-final!

a) Explique a diferença entre o que é visto pelo Olho de Fora e pelo Olho de 
Dentro. 

b) Releia este trecho:

O Olho de Fora lista coisas que a Menina poderia gostar de ver:

“flor, arco-íris, montanha, boneca, tico-tico...”.

O Olho de Dentro lista outras coisas que ela poderia gostar de ver:

“voo, invenção, sonho, fantasia, fadas...”
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4  Leia o trecho a seguir e responda.

Luz cai. Retiram-se os objetos de cena e novos são colocados. Vinda da coxia, 
luz indireta ilumina o palco. Pelo chão, são espalhadas coisas que se acham no lixo: 
latas vazias, garrafas de PET, sapato com a sola descolada

Se as palavras a seguir tivessem sido listadas por eles, a quem corres- 
ponderiam?

 » Parque, bola, árvore, pássaro, rosa, chuva, sol, balanço, grama.

 » Monstros, príncipe encantado, medo, esperança, magia, histórias, 
unicórnio.

a) A expressão “luz cai”, que inicia esse trecho, corresponde ao fato de

 a cidade ter ficado às escuras.

 a luz no teatro ter apresentado defeito.

 a luz do palco ter sido apagada.

 ter queimado uma lâmpada.

b) O fato de o palco ter ficado às escuras teve como objetivo

 a mudança da cena.

 a saída dos atores da cena anterior.

 causar medo na plateia.

 a retirada de objetos da cena anterior.

 a introdução de novos objetos no palco.

5  Retorne ao texto para responder às perguntas a seguir:

a) Que objetos compõem a nova cena?
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b) Os objetos listados na questão anterior foram usados pelo menino com 
finalidades diversas. O que ele fez com eles?

c) Qual é o som de fundo quando o menino transforma a lata em microfone?

d) Por que Beto se diz grande e pequeno?

e) Beto muitas vezes faz perguntas às quais ele mesmo responde. Transcreva 
uma dessas perguntas e a resposta que ele dá a si próprio.

f) Beto acredita poder tudo. Copie do texto um trecho que demonstre algo 
que ele gostaria de ser ou ter.

g) Desenhe como você imagina a Menina que mora do outro lado do muro.
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Vocativo 

PARA APRENDER

O Vocativo é um termo que não mantém relação com nenhum outro 
termo da oração, ou seja, não pertence ao sujeito nem ao predicado. Tem 
como função atrair a atenção da pessoa com quem se fala. 

O vocativo é geralmente isolado por vírgulas na escrita.

Observe os exemplos:

Beto, por que se diz grande e pequeno?

Perdoe-me, menina!

E aí, amigão!

vocativo

vocativo

vocativo

1  Circule o vocativo nas orações a seguir.

a) Fala sério, pai!

b) Tenha esperanças, minha amiga! 

c) Mãe, posso ir à casa da Clara?

d) Pedro, por favor, traga-me os papéis.

e) Caros colegas, boa sorte a todos!

f) Obrigada, doutor!

g) Parabéns, leitor!

ATIVIDADES
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2  Marque as alternativas que apresentam vocativo.

 Crianças, saiam da rua!

 João, meu tio paterno, chegou de viagem.

 Léo, toma a sopa.

 Aonde iremos agora, papai?

 Mamãe, quero falar com a senhora.

 Bom dia, amigo!

 Carla, minha amiga, você está linda!

 Paulo, aonde vai?

 Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

 Minha senhora, me ouça!

 Professora, amanhã teremos aula?

 Quantos anos tens, rapaz?

 Pedro Bandeira, grande poeta brasileiro, adora escrever para crianças.

3  Leia a tirinha.

 » Nessa tirinha, há dois vocativos. Copie-os.

Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhas/index.php?a=3>. Acesso em: 19 abr. 2019.
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4  Leia um trecho de outro texto teatral e responda às questões propostas.

A encomenda
Primeiro ato

A encomenda

cena única: O quarto de Meg e o portão

Meg tira coisas de seu baú cor de rosa salpicado de adesivos luminosos. É hora de fazer 
mais um boneco. Escuta baterem palmas ao portão. Olha pela janela e vê um homem segu-
rando uma caixa de papelão. Chama Neca. Os integrantes do grupo CADÂMI, espalhados 
pelo palco, movimentam-se atentos aos acontecimentos.

*palmas ao portão

MEG (corre até a janela e olha, não reconhecendo) 
Neca! Neca! Tem um homem em nosso portão! E uma caixa! (quando ele tira o cha-

péu) Parece o seu Peppe da dona Alzira, Neca!

Neca e seu Peppe conversam animadamente ao portão. Meg está impaciente. Ele con-
tinua segurando a caixa.

NECA (grita)
Meg, venha aqui! O seu Peppe falou que a caixa é uma encomenda pra você!

MEG (sai como um raio e chega como um trovão)
Bom dia, seu Peppe! Uma encomenda?
E só para mim?
Não serão cuecas viradas
Com pozinhos de canela
E bem açucaradas?

PEPPE (surpreso diante da possibilidade, tenta sacudir a caixa)
Mas como cueca virada, Meg?
Deste tamanho? Pesada? Impossível!!
(antecipa a inevitável pergunta) O que tem dentro?
Menina, eu não sei!
(em tom de segredo) Quando perguntei, a Alzira fez mistério
(na esperança de que seja aberta ali mesmo) Mas, se a menina quiser... eu abro!

Neca e Meg correm para perto da caixa

MEG (apressa-se em dizer)
Pode deixar, seu Peppe, nós abrimos! A encomenda é nossa!
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BELLO, Ivelise M. Agora eu sei: teatro. São Paulo: Scortecci, 2012. p. 12-16.

[...]

MEG (estende os braços)
Posso mandar um recado pra dona Alzira? Posso?

PEPPE 
Mas, com certeza! Diga, menina!

MEG (sorridente)
Diga que eu estou muito, muito contente de receber a minha primeira encomenda! 

(pega a caixa, desequilibra-se, rodopia, mas não a deixa cair)

Neca corre para ajudar. A caixa está segura. Sorriem, na tentativa de convencer Peppe 
de que a situação está dominada. Vitoriosas, balançam a caixa e caem estateladas.

PEPPE
E se fossem as tais cuecas viradas
Com pozinhos de canela e bem açucaradas?
Pela Madona! Mistério resolvido:
Uma caixa de farelo! Ah, ah, ah! (corre a ajudá-las)

MEG (ofendida) 
Farelo, seu Peppe? Qualquer pessoa cai quando 
uma caixa é mais pesada do que pensava. (categórica)
E é pesada! Muito pesada!
(ofendida) Vamos, Neca! Vamos acabar agora com o 
mistério do que tem dentro da caixa! (olhos faiscando)
Lá dentro, no meu quarto!

Danillo Souza. 2020. Digital.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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a) Qual é o assunto principal do texto?

b) Quais são os personagens dessa história?

c) Onde a história acontece?

d) Leia novamente a fala de seu Peppe.

 » Em sua opinião, Peppe sabia o que havia na caixa?

 » Circule as interjeições que aparecem nesse trecho.

e) Retire do texto um vocativo

f) Em sua opinião, o que havia dentro da caixa? Escreva.

PEPPE
E se fossem as tais cuecas viradas
Com pozinhos de canela e bem açucaradas?
Pela Madona! Mistério resolvido:
Uma caixa de farelo! Ah, ah, ah! (corre a ajudá-las) 
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5  Observe o formato de um ingresso de teatro e responda às questões 
propostas.

APRESENTA

Assento
19

Fila
D

Valor
R$ 58,00

COMPANHIA DE TEATRO ATITUDE CERTA

Local: Teatro Guaíra – Praça Santos Andrade
Data: 25/07/2019
11:45 PM

Direção e texto: João Ferreira
Coreograf  ia e sonoplastia: Ana Paula Silva

BICHO DE ESTIMAÇÃOBICHO DE ESTIMAÇÃO

a) Quais informações estão presentes no ingresso?

b) Qual é o nome da peça?

c) Indique os profissionais responsáveis pelas atividades a seguir.

Direção e texto: 

Coreografia e sonoplastia: 

d) O que faz o sonoplasta? Converse com o professor e os colegas e escreva 
a seguir. 

6  Escolha com a turma uma dos textos apresentados neste capítulo e combi-
nem de encenar uma peça teatral. Preencha os ingressos que constam no 
material de apoio com as informações da peça que a turma vai apresentar. 
Convide dois colegas de outra turma e/ou algum familiar para prestigiar a 
apresentação.

Ju
lia

na
 R

od
rig

ue
s. 

20
20
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ig
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l.
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Boleto 

ATIVIDADES

PARA APRENDER

1  Observe este boleto referente ao valor de três ingressos para a peça Bicho tem 
cada uma. Depois, responda às questões propostas.

O boleto representa um título de cobrança que pode ser pago em di-
ferentes bancos, aplicativos de celulares e tablets, casas lotéricas e agências 
dos correios até a data do vencimento.

a) Qual é a finalidade de um boleto?

to
lo

cz
ko

. 2
01

9.
 D

ig
ita

l.
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b)  Qual é a data de vencimento do boleto?

c) Qual é o valor do boleto e quem é o beneficiário?

d) Qual é o endereço do pagador?

2  A imagem abaixo chama-se código de barras.

 Converse com o professor e os colegas sobre outras situações em que o código 
de barras é usado.

3  Assinale as informações que devem constar em um boleto.

 Nome do beneficiário

 Número do RG e CPF

 Código de barras

 Nome do pagador

 Número de telefone do pagador

 Data de vencimento 

 Valor a ser pago

UM POUCO MAIS

Além do boleto, existe também o carnê, que é um bloco com várias 
folhas, utilizado em compras parceladas. O carnê já vem com todas as pres-
tações que devem ser pagas.

A fatura é um documento comercial que representa a compra ou o uso 
de algo que ainda não foi pago.

12345.54321 12345. 65432100001 123456 6 1234015000

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Página 26 — Dicionário de nomes

 

Significado do nome

 

Significado do nome

 

Significado do nome

 

Significado do nome
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Página 28 — História do nome

 » Seu nome completo:  

 » Origem de seu(s) sobrenome(s):  

 » Significado de seu nome:  

 » Quem escolheu seu nome e por quê:  

 » Qual é seu apelido e por que você o recebeu:  

 » O que você sente em relação a seu nome:

 » Que outro nome gostaria de ter: 

HISTÓRIA DO NOME
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Página 30 — Stop

LE
T

R
A
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A
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Página 125 — Texto meu medo

ANTÍDOTO: 

Aluno(a):   Turma:  
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Página 196 — Ingressos

PEÇA: 

DATA:  HORA:   

LOCAL: 

 

COMPANHIA DE TEATRO APRESENTA

PEÇA: 

DATA:  HORA:   

LOCAL: 

 

COMPANHIA DE TEATRO APRESENTA




