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1. O que dizem as palavras 

QUAL É A IDEIA?

 » O que você pensa ou sente quando lê ou ouve palavras como essas?

 » Que outras palavras gostaria de acrescentar a elas?

 » Você acha que as palavras têm o poder de transformar as pessoas? Por quê? 
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Ensino Fundamental  5o. Ano

77

Poema 

PARA APRENDER

1  Leia o poema a seguir sobre a “mágica” das palavras.

Quem manda é a palavra
Aqui quem manda é a palavra, 
senhora da fantasia 
e ferramenta da mágica, 
que tudo faz e improvisa 
com a voz do abracadabra.

No jogo da fantasia, 
pronunciar a palavra 
é transformar em magia 
o que se diz não ter graça, 
a vida do dia a dia.

Eu, tu, vocês, eles, a gente, 
digamos, pois, todos nós, 
que somos simples viventes, 
ouviremos nossa voz, 
a palavra frente a frente.

MORAES, Antonieta Dias de. Quem manda é a palavra.  
In: ______. Supermágica abracadabra. São Paulo: Global, 1995. p. 15.

2  A que gênero textual pertence o texto Quem manda é a palavra? Justifique 
sua resposta.

 conto  poema  notícia  carta

O poema é um texto em versos, estrofes e, muitas vezes, com rimas. 
Nele, as escolhas de palavras ressaltam o sentido e a sonoridade.
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3  Do que trata o texto?

4  Em relação à estrutura do poema, resolva as questões a seguir.

a) Há quantas estrofes? 

b) Há quantos versos em cada uma das estrofes? 

c) Transcreva do texto palavras que rimam entre si.

5  Releia atentamente o poema e responda às questões a seguir.

a) No poema, como é a palavra que manda?

b) No poema, o que acontece se, no jogo da fantasia, for pronunciada a 
palavra?

6  Na sua opinião, o que pode ter graça na vida?

7  “Abracadabra” é utilizada nas histórias como uma palavra mágica. Nesse sentido, 
que expressões poderiam ter o poder da magia para transformar a sociedade 
em que vivemos em um lugar melhor? 

Mais Cores  Língua Portuguesa
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8  Reúna-se com um colega e respondam às questões a seguir.

a) No mundo, existem palavras mágicas capazes de transformar o relaciona-
mento entre as pessoas. Assim, que palavras usar

 » para se desculpar com alguém? 

 » quando desejar um favor de um colega? 

 » para agradecer por algo? 

b) Você conhece outras palavras tão mágicas quanto as escritas anteriormen-
te? Liste-as e converse com os demais colegas da turma, dizendo em que 
situações devem ser usadas.

9  Agora é com você: use as palavras para sugerir um dia a dia melhor na sua 
vida em sociedade. Como ele seria?
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10  Leia este poema escrito por Elias José. Esse autor escreveu vários poemas 
relacionados ao significado poético das palavras.

JOSÉ, Elias. O jogo das palavras mágicas. São Paulo: Paulinas, 1996.

Outras caras das palavras
Emprego, verdade, amizade,

pedra, certeza, ordenado
– palavras sólidas, rochedos.

Fingimento, chuva, momento,
água, político, lembranças

– palavras líquidas, escorregadias.

Viuvez, desprezo, rancor;
jamais, medo, esquecimento

– palavras frias, geleiras.

Carnaval, paixão, torcida,
esperança, guerra, criança

– palavras quentes, fogueiras.

Baú, janota, jardineira,
aeroplano, flerte, convescote

– palavras velhas, encarquilhadas.

Tênis, fliperama, curtição,
computação, CD, punk

– palavras novas, movimentadas.
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11  Resolva as questões.

a) Ligue cada verso do poema às explicações, buscando descobrir que tipo 
de relação o eu lírico fez para classificar as palavras.

b) Explique por que “carnaval, paixão, torcida, esperança, guerra e criança” 
foram consideradas “palavras quentes, fogueiras”.

c) E por que “baú, janota, jardineira, aeroplano, flerte e convescote” foram 
classificadas como “palavras velhas, encarquilhadas”?

12  Escreva outros exemplos de

a) palavras sólidas, rochedos: 

b) palavras líquidas, escorregadias: 

c) palavras frias, geleiras: 

Palavras sólidas, 
rochedos

Palavras líquidas, 
escorregadias

Palavras frias, 
geleiras

Essas palavras nos remetem ao 
distanciamento que pode ocor-
rer entre as pessoas; não demons-
tram aconchego, proximidade.

São palavras que representam 
estabilidade financeira; seguran-
ça nos relacionamentos; dureza, 
de superfície rígida.

Ao contrário das palavras sólidas, 
essas não transmitem segurança: 
são passageiras, vagas, incertas.
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Palavras com S e Z (primitivas e derivadas) 

PARA APRENDER

A letra s representa o mesmo som que a letra z quando aparece entre 
duas vogais, como é o caso de fantasia, liso, casa e improviso. Essa é uma 
regra que diz respeito à oralidade.

Quanto à escrita, é importante saber que a letra s é usada

a) nas palavras que derivam de outras em que já existe s. Observe:

 » casa – casinha, casebre, casarão
 » liso – lisinho, alisar, alisador
 » análise – analisar, analisador

Atenção: a palavra catequese se escreve com s; no entanto, catequizar é 
escrita com z.

b) nas seguintes terminações:

 » -ês, -esa (para indicação de nacionalidade) – japonês, japonesa
 » -oso, -osa (formadores de adjetivos) – gostoso, ansiosa

c) após ditongos:

 » coisa, náusea, deusa, lousa

d) nas formas dos verbos pôr e querer:

 » puser, puséssemos; quiser, quisesse 

A letra z é usada

a) nas palavras derivadas de outras em que já existe z:

 » razão – razoável
 » raiz – enraizar
 » deslize – deslizar

b) nas seguintes terminações:

 » -ez, -eza (formadores de substantivos que indicam qualidade, es-
tado e condição, quando derivados de adjetivos) – viúvo, viuvez; 
belo, beleza; pobre, pobreza

 » -izar (formador de verbos) e -ização (formador de substantivos) –  
colonizar, colonização; realizar, realização; hospitalizar, hospitalização

Mais Cores  Língua Portuguesa
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1  Observe este grupo de palavras:

a) As letras s e z, nesses exemplos, representam o mesmo som?

 Sim.  Não. 

b) Por que, então, todas essas palavras não foram escritas somente com s ou 
somente com z? Que critério(s) foi (foram) usado(s)?

2  Observe as letras em destaque e escreva palavras que pertençam à mesma 
família das palavras listadas a seguir. 

a) pesquisar: 

b) avisar: 

c) visitar: 

d) azar: 

e) vazar: 

f) deslizar: 

g) cicatriz: 

3  Escreva substantivos derivados dos adjetivos listados.

a) bravo: 

b) certo: 

c) fraco: 

d) limpo: 

e) delicado: 

f) esperto: 

g) magro: 

h) sutil: 

fantasia  liso  beleza  casa  improviso

ATIVIDADES
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4  Complete as frases.

a) Ela nasceu na Inglaterra. Ela é .

b) O feminino de chinês é .

c) O feminino de camponês é .

5  Complete as palavras usando s ou z.

ra  ão

fa  enda

fanta  ia

quin  e

a  ul

paraí  o

pai  agem

re  umo

ca  a

ca  amento

bu  ina

a  eite

6  Observe as palavras e descubra que palavra deu origem a cada uma. Escreva 
ao lado sua descoberta.

roseira: 

riqueza: 

chuvoso: 

pobreza: 

frieza: 

braseiro: 

amorosos: 

limpeza: 

fraqueza: 

lisinho: 

7  Recorte do material de apoio os materiais para participar do jogo do 
bingo.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Acentuação das palavras (monossílabas tônicas, 
oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas) 

PARA APRENDER

 » Monossílabas tônicas terminadas em

a(s): já, pás, chá e(s): pés, lê, três o(s): pó, pôs, nós

 » Oxítonas terminadas em

a(s): sofá, babá, maracujás

e(s): café, bebê, jacarés

o(s): vovó, vovô, avós

em: além, Belém, refém

ens: reféns, parabéns

 » Paroxítonas terminadas em

ditongo: salário, secretária, polícia

i(s) ou u(s): táxi, vírus

r, x, n, l: açúcar, tórax, hífen, fácil

ã(s), ão(s), um, uns: ímã, órfão, órgãos, álbum, álbuns

 » As proparoxítonas (todas): máquina, árvore, matemática

 » Vogais i ou u tônicas de hiatos, quando ficam sozinhas ou acompa-
nhadas de s na sílaba tônica – saúde, baía, egoísta, juízes. Se o hiato 
for seguido de nh, não é acentuado, como em rainha.

 » Palavras que precisam ser diferenciadas de outras:

Singular Plural

tem têm
mantém mantêm

vem vêm

Exemplos: 

– Vou por aqui.

– Vou pôr o bolo no forno.

– Ele não pôde vir ontem.

– Ela não pode comer agora.



16

1  Releia o poema Outras caras das palavras, de Elias José, e responda às questões. 

a) Identifique e transcreva todas as palavras proparoxítonas que aparecem 
no poema.

 » Qual é a regra de acentuação referente às proparoxítonas?

b) Que palavras paroxítonas acentuadas aparecem no poema? Ao lado delas, 
escreva a regra de acentuação correspondente.

c) Que palavra do texto é acentuada por ter a vogal do hiato sozinha na sílaba?

2  A seguir, todas as palavras têm hiato. Acentue-as quando necessário.

a) Quais palavras você acentuou?

b) Com os colegas e o professor, releia a regra de acentuação das palavras 
com hiato e faça o que se pede.

 » Confira se todas as palavras que você acentuou seguem essa regra.

 » Justifique por que as outras palavras não levam acento. 

3  Recorte do material de apoio o tabuleiro do jogo da acentuação. Acompanhe 
a leitura das regras que o professor vai fazer. Depois, forme dupla com o colega 
e desafie-o a acentuar as palavras da trilha.

juiz  Piaui  saida  ruim  cair  egoismo

gaucho  bainha  faisca  fiasco  sauva

ATIVIDADES

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Carta pessoal 

1  Leia o texto e, depois, faça o que se pede.

Carta para a vovó

PARA APRENDER

ATIVIDADES

A carta pessoal é uma correspondência que, apesar das inovações dos 
meios de comunicação, ainda é utilizada. A linguagem é, geralmente, infor-
mal, simples e de fácil entendimento.

õ
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CLAVER, Ronald. Dona Palavra. São Paulo: FTD, 2002. p. 14-20.CLAVER, Ronald. Dona Palavra. São Paulo: FTD, 2002. p. 14 20.
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CLAVER, Ronald. Dona palavra. São Paulo: FTD, 2002. p. 14-20.

Mais Cores  Língua Portuguesa
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2  Quem é o autor dessa história? Quem ele escolheu como narrador(a)?

3  A forma que o autor escolheu para contar essa história lembra um(a)

 carta.

 poema.

 texto teatral.

 » Que pistas no texto o(a) levaram à resposta anterior?

4  A história foi produzida com o objetivo de

 comunicar alguém sobre um assunto.

 contar novidades para alguém.

 apresentar um vocabulário novo. 

5  Que recursos a professora de Mariana utilizou para convencer seus alunos de 
que as palavras criavam asas, voavam e cantavam?

6  O que significa dizer que “as palavras são desenhos que falam”?
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7  Releia o trecho:

De acordo com o trecho, onde a atividade de desenho deveria ser realizada? 

8  Releia o trecho do texto e responda à questão:

[...] ela pediu no Para Casa que desenhássemos outras palavras. 

 » O que ela quis dizer com isso?

9  Releia este trecho do texto:

Agora não posso ver uma palavra que logo quero descobrir o seu mistério.

Depois nos contou que um poeta gaúcho, o Mário Quintana, disse que a palavra monstro 
é monstruosa, porque é uma palavra fechada e quando a gente a pronuncia ela sai pelo nariz. 
Aí a palavra fica pesada e mete medo. Se fosse cheia de “as” e “e”, como “janela”, ninguém 
ia ter medo, e os fazedores de desenhos animados iam ficar pobres. 

a) Segundo a professora de Mariana, a palavra “monstro” fica pesada e mete 
medo. E para você, que palavra mete medo? Por quê?

b) Pesquise o poeta Mário Quintana e escreva uma pequena biografia sobre ele.

c) No final do texto, Mariana declarou que tudo que é bom acaba depressa. 
A que ela se referiu quando fez essa afirmação? Por quê?

Mais Cores  Língua Portuguesa
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10   Utilizando o mesmo recurso empregado pela turma da Mariana, reescreva as 
palavras a seguir, desenhando-as nos quadros.

AMIGO CAMINHO

FRIO NUVEM

GIRAFA RAIO

BRINQUEDO PORTÃO
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Vocativo

Vocativo é a palavra utilizada para se dirigir a alguém, chamando-o. 
Observe:

— Mãe, que horas vamos almoçar?
— Querido vovô, estou de férias e posso te visitar!
— Menina mais linda! Venha aqui!
Para separá-lo do restante da frase, geralmente usa-se a vírgula. Mas pode 

ser usado também o ponto de exclamação. O vocativo é um termo indepen-
dente, ou seja, não estabelece uma relação direta com o restante da frase.

1  Observe como se inicia o texto que você leu:

a) Quais termos indicam um vocativo?

b) Que outros termos podem ser substituídos pela palavra querida nesse 
vocativo? Assinale X nas alternativas corretas.
amada 
meu bem
lá vem

estimada 
amável 
predileto

cara
chuchu
lindão

2  Sublinhe os vocativos em cada frase.

a) Mãe, onde você está?

b) Pedro, quem ficará responsável pelas camisetas do futebol.

c) Caro João, não vi você fazendo gol.

d) Muita força arrebenta a corda, meninas.

e) Prezado amigo, você pode me trazer o livro que emprestei a você?

QUERIDA VOVÓ ELZA: 

ATIVIDADES

PARA APRENDER

Mais Cores  Língua Portuguesa
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A carta do leitor é um tipo de carta que circula geralmente  em jornais e 
revistas. Por meio dela, os leitores podem apresentar suas opiniões, sugestões, 
críticas e elogios. As cartas do leitor são públicas.

Carta do leitor

1  Leia a carta de um leitor que escreveu para o jornal Comércio de Jahu.

PARA APRENDER

27/03/2019

Parabenizo toda a equipe e agradeço pela excelente iniciativa da Unoeste Jaú em 
disponibilizar uma ferramenta de tradução em Libras que vem beneficiar os deficientes 
auditivos. O Brasil precisa de iniciativas como esta, para tornar acessíveis as infor-
mações necessárias a todos os interessados. Conheci o site de vocês no início do ano 
e o testei a fim de indicar o portal para meus amigos, também deficientes auditivos. 
Acredito que ações inclusivas como esta são grande exemplo a ser seguido, tendo em 
vista que, por várias vezes, esbarrei em dificuldades de informações por não existir 
uma preocupação em atender a todos os interlocutores, deficientes ou não. 

D. D. comentário no site do “Comércio”.

Disponível em: <http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1387560/carta-do-leitor-acessibilidade-diomara-
dias>. Acesso em: 20 abr. 2019.

2  Complete com as informações referentes à carta do leitor.

a) Onde a carta foi publicada?

b) Quem é o autor da carta?

ATIVIDADES
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c) Apresentação do tema:  

d) Identificação do órgão responsável: 

3  Agora, responda às questões a seguir.
a) O que é uma carta do leitor? Para quem se destina?

b) Onde ela pode ser encontrada?

c) Quem escreve a carta do leitor?

d) Que variedade linguística predomina na carta: formal ou informal? Justifique 
sua resposta.

e) Esse tipo de linguagem é comum em cartas de leitor? Justifique sua 
resposta.  

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Piada 

A piada é uma história curta com humor para divertir o leitor. O que 
provoca o riso é, geralmente, um final inesperado e engraçado.

PARA APRENDER

Texto 1
Professora:
— Roberto, conjugue o verbo ir no presente. 
— Eu...vou, tu...vais, ele...vai. 
— Mais rápido, mais rápido! 
— Nós corremos, vós correis, eles correm!
Texto 2
Pergunta a professora: 
— Ó Miguel, se houver 7 moscas na sua mesa e você matar uma, quantas ficam? 
— Só a mortinha, professora!

1  Leia os textos a seguir.

ATIVIDADES

ROCHA, Ruth. Almanaque Ruth Rocha. São Paulo: Ática, 2005. p. 105.

2  Qual é a finalidade desses textos?

  Ensinar algo ao leitor.

  Informar algo ao leitor.

  Divertir o leitor. 

3  Que parte dos textos provocou o humor? Por quê?

4  Indique, no texto 1, com a letra P a fala da professora e com a letra R a fala de 
Roberto.
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5  Com base nos textos 1 e 2, responda:

a) O que indica os dois-pontos nas primeiras frases dos textos?

b) O que indica o sinal de travessão?

c) Leia este trecho do texto 1: 

– Eu...Vou, tu...vais, ele...vai.

 » O que as reticências indicam?

d) Que outros sinais de pontuação estão presentes nos textos?

6  Uma das características do gênero textual piada é o uso de várias pontuações 
para marcar os diálogos. A pontuação ressalta emoções e sensações que se 
quer transmitir para provocar humor. Que outras características você observa 
nesses textos?

7  Qual é a temática dos textos?

 Ambiente escolar.

 Ambiente familiar.

 Ambiente virtual.
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Texto 1

— Por que é que, quando a gente perde um cachorro, não adianta pôr anúncio 
no jornal?

— Porque o cachorro não sabe ler.

Texto 2
— Como é que a gente faz para o cachorro parar de latir no banco de trás?

— Pondo ele no banco da frente.

Texto 3
— Zezinho! Sua redação sobre cachorros está exatamente igual a do teu irmão.

— É que o cachorro é o mesmo.

Contar piadas 

1  Leia os textos a seguir.

Geralmente, quando contamos uma piada, aumentamos o tom de voz, 
gesticulamos, fazemos gestos e caretas. Para ler uma piada, é necessário 
usar muito bem os sinais de pontuação. São eles que dão clareza ao texto, 
organizam os diálogos e expressam a emoção que se deseja passar: dúvida, 
admiração, alegria, surpresa, etc.

Atenção: Antes de contar piadas, é muito importante que você 
as selecione, pois algumas podem ofender ou desrespeitar os 

ouvintes. A função da piada é divertir e não constranger.

ROCHA, Ruth. Almanaque Ruth Rocha. São Paulo: Ática, 2005. p. 109.

2  Além de serem piadas, o que os textos têm em comum?

 Falam sobre pessoas.         Falam de animais.         Falam de objetos.

ATIVIDADES

PARA APRENDER
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3  Releia o texto a seguir e faça o que se pede.

a) Copie o texto, pontuando-o adequadamente.

b) Como deve ser lida a palavra “Zezinho”?

  Com alegria.   Com firmeza.   Com doçura.

4  Você vai participar de uma contação de piadas. Forme uma dupla com o colega 
e escolha uma piada que você estudou para apresentar à turma. Reservem 
um momento para ensaiá-la antes de apresentar. Siga o roteiro de ensaio:

a) definir quem representará a fala de cada personagem e o narrador, quando 
houver.

b) decorar a piada.

d) utilizar a postura adequada.

d) combinar a entonação de voz, de acordo com a pontuação do texto.

e) falar com clareza e altura da voz adequada ao público. 

5  Após a apresentação, analise como foi a participação da dupla, escreva algo 
em que vocês foram muito bem e algo que poderiam melhorar.

6  Na sua opinião, qual dupla foi mais engraçada. Por quê?

Zezinho sua redação sobre cachorros está exatamente igual a do teu irmão É que 
o cachorro é o mesmo
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1https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/20/brasil-cai-16-posicoes-em-ranking-global-da-...

Tabela

1  Leia um trecho da notícia retirado do jornal digital Globo.com.

PARA APRENDER

7  Com sua dupla, crie uma piada, cuidando com o assunto abordado e tendo 
como principal objetivo a diversão. Registre-a abaixo.

8  Compartilhe com a turma a produção de vocês. 

ATIVIDADES

As tabelas são textos muito comuns em jornais e revistas. São adequadas 
para apresentar dados quantitativos e comparativos. As informações são apre-
sentadas de forma clara e objetiva, facilitando, assim, a análise e interpretação 
do leitor.

Brasil cai 16 posições em ranking global da felicidade 
em quatro anos

Mesmo com queda, país ocupa a 32ª posição entre 156 nações. 
Infelicidade aumentou em todo mundo, aponta relatório. Finlândia lidera 
como o país mais feliz.

O Brasil caiu 16 posições no ranking global da felicidade entre 2015 e 2019, 
de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, elaborado pela empresa de pes-
quisas Gallup em parceria com a ONU. No ranking, divulgado nesta quarta-feira 
(20), o país ocupa a 32ª posição de 156 nações.

A "nota" atribuída ao Brasil pelo ranking é de 6.300, a menor média do país 
desde 2014, quando o país tinha 6.849 pontos.
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Ranking da Felicidade - Últimos Colocados

Colocação País Pontuação

147° Haiti 3.597
148° Botsuana 3.488
149° Síria 3.462
150° Malawi 3.410
151° Iêmen 3.380
152° Ruanda 3.334
153° Tanzânia 3.231
154° Afeganistão 3.203
155° República Centro-Africana 3.083
156° Sudão do Sul 2.853

Fonte: World Happiness Report 2019

Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/20/brasil-cai-16-posicoes-em-ranking-global-
da-felicidade-em-quatro-anos.ghtml>. Acesso em: 4 dez. 2019.

Nas primeiras sete colocações 
estão apenas países europeus, com 
a Finlândia ocupando o primeiro lugar 
com nota 7.769. O primeiro país fora 
do continente a aparecer é a Nova 
Zelândia, na oitava posição.

Para medir o nível de felicidade, 
o relatório leva em consideração uma 
"variedade de medidas de bem-estar 
subjetivas", além de variáveis que 
medem condições econômicas e so-
ciais. Os seguintes pontos são consi-
derados: PIB per capita, apoio social, 
vida saudável, expectativa de vida, 
liberdade, generosidade e ausência 
de corrupção.

Ranking da Felicidade - Primeiros Colocados

Colocação País Pontuação

1° Finlândia 7.769

2° Dinamarca 7.600

3° Noruega 7.554

4° Islândia 7.494

5° Holanda 7.488

6° Suíça 7.343

7° Suécia 7.343

8° Nova Zelândia 7.307

9° Canadá 7.278

10° Áustria 7.246

Fonte: World Happiness Report 2019

A conclusão geral apontada pelo relatório é de que a infelicidade aumentou em 
todo o mundo. Esse movimento é impulsionado pela desconfiança em líderes políticos 
e pelo uso intenso das redes sociais, apontam os analistas do estudo.

Das dez últimas colocações, sete são de países africanos e três são países 
árabes localizados na Ásia Ocidental. Em último lugar, está o Sudão do Sul, com 
uma nota de 2.853. 
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a) Qual é o assunto abordado na notícia? 

b) Quantos países aparecem na primeira tabela ? 

c) A que ano se referem os dados dessa notícia? 

d) Qual é o país com melhor classificação no ranking da felicidade? 

e) O que você imagina que precisa ter um país para ficar entre os 10 primeiros 
no ranking?

f) Qual posição o Brasil ocupa no ranking da felicidade?

g) Segundo a notícia, o que pode indicar o nível de infelicidade nos países 
em último colocados?
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Os adjetivos pátrios podem ser atribuídos a pessoas 
e outros seres ou coisas conforme cidade, estado ou país 
de sua origem. 

h) O que significa dizer "variedade de medidas de bem-estar subjetivas"? 

i) Por que a infelicidade aumentou em todo o mundo? 

Adjetivos pátrios 

PARA APRENDER

ATIVIDADES

1  Leia a lista de palavras e continue completando.

a) Quem nasce na Finlândia é finlandês.

b) Quem nasce na Dinamarca é dinamarquês.

c) Quem nasce na Noruega é .

d) Quem nasce na Islândia é .

e) Quem nasce na Holanda é .

f) Quem nasce na Suíça é  .
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g) Quem nasce na Suécia é .

h) Quem nasce na Nova Zelândia é .

i) Quem nasce no Canadá é .

j) Quem nasce na Áustria é . 

h) Qual é o adjetivo pátrio que indica a sua origem?

2  Complete os espaços com as informações que faltam. Se houver necessidade, 
consulte o dicionário.

a) Quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense-do-sul, 

 e quem 

nasce em sua capital,  (nome 
da capital), é porto-alegrense.

b) Quem nasce em Goiás é  e quem nasce  

em sua capital,  (nome da capital),  

é  .

c) Quem nasce no Ceará é  e quem nasce  

em sua capital,  (nome da capital), é  

.

d) Quem nasce no Paraná é  e quem 

nasce em sua capital,  (nome da capital), é  

.

e) Quem nasce no estado de São Paulo é  e quem nasce 

em sua capital,  (nome da capital), é paulistano .



2. Ler para entender  
 o mundo 

QUAL É A IDEIA?

 » Você gosta de ler? 

 » Você acha que a atividade de leitura é fácil? 

 » Você lê fora da escola? 

 » Qual é a função da leitura? 

 » Você já parou para pensar quantas coisas aprende quando lê? 

 » As histórias inventadas pelos escritores podem ensinar sobre o mundo real? 

 » Ler pode formar pessoas capazes de mudar o mundo? Como? 
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Conto

1  No Brasil e no mundo, muitas pessoas estão lutando por um futuro melhor. 
Isabel e seus colegas de sala de aula, personagens do texto a seguir, discutem 
sobre o passado com o objetivo de transformar o país. Leia-o com atenção.

PARA APRENDER

Trança de gente
– Isabel, [...] eu mostrei à turma o retrato de sua bisavó e todo mundo começou a tra-

zer retratos dos bisavós também. Então, resolvemos fazer uma pesquisa sobre o tempo em 
que eles viveram. Vamos passar algumas semanas estudando esse tempo, o final do século 
passado, o começo deste... Que é que você acha?

Eu estava tão feliz de ter achado o retrato de Bisa Bia que não conseguia achar nada 
para falar. Ainda mais agora, com essa boa ideia, de ficar sabendo montes de coisas do 
tempo dela, ah!, ia ser ótimo!... Foi me dando um nó na garganta, uma vontade de chorar 
de alegria, de emoção, sei lá, nem consigo explicar. Aí, de repente, reparei que Vítor, o 
novo aluno, também estava disfarçando e enxugando uma lágrima no canto do olho. Não 
entendi porquê. Ainda bem que Dona Sônia não esperou minha resposta nem reparou no 
choro do Vítor (que menino mais esquisito... será que ele nunca ouviu falar que homem 
não chora?) e foi começando a aula, 
contando que havia escravos no tem-
po da minha bisavó, que os escravos 
tinham donos, como se fossem coisas, 
trabalhavam a vida inteira sem des-
canso, não tinham salário, não tinham 
direitos, enfim, uma porção de coi-
sas assim, algumas até que a gente já 
tinha ouvido falar, mas nunca tinha 
reparado direito.

De repente, quando ela pergun-
tou se alguém tinha alguma dúvida, 
queria fazer uma pergunta ou algum 
comentário, o Vítor levantou a mão e, 
ainda com um jeito bem emocionado, 
começou a falar:
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bisavó: mãe do avô ou da avó de uma pessoa.

escravo: pessoa privada da liberdade que está 

submetido à vontade de outra pessoa, a quem 

pertence como propriedade.
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– Sabe, Dona Sônia, me deu um aperto no coração quando a senhora começou a falar 
da bisavó dela, porque eu comecei a pensar no meu avô e descobri que estou com muita 
vontade de falar dele. Posso?

– Claro que pode, Vítor.

– Vocês sabem que nós moramos muito tempo fora do Brasil. Por isso, eu conheci 
pouco o meu avô, porque ele ficou aqui. Mas o conheci muito bem. Quando nós fomos 
para o exílio, éramos muito pequenos e não nos lembramos de quase nada. Mas ele foi lá 
nos visitar algumas vezes. Depois, a gente sempre se escrevia, às vezes falava no telefone. E 
ele morreu enquanto nós estávamos lá longe, nunca deu para a gente curtir o avô direito, e 
isso dá muita saudade, muita tristeza, essa vontade de chorar, até hoje.

Puxa! Ele enxugou outra lágrima! Não tinha medo de que ninguém risse dele... Na 
mesma hora descobri que o Vítor era o menino mais corajoso que eu já tinha conhecido. 
Tinha até coragem de chorar na frente da turma toda!

Mas ele continuava:

– Lembro-me de uma noite, quando nós estávamos em Roma e ele tinha ido nos 
visitar. Era na véspera do embarque dele de volta para o Brasil. Maria e eu queríamos 
viajar com ele, queríamos que papai e mamãe também voltassem para a terra da gente, 
estávamos todos meio tristes... Eu não entendia direito por que não podíamos voltar. Aí 
vovô explicou que um dia íamos poder, mas falou que quem quer construir os tempos 
novos geralmente não é compreendido, é perseguido e sofre muito, e era isso que estava 
acontecendo com meus pais. Aí ele contou muita coisa da História do Brasil e do mundo. 
Disse que no tempo dele já tinha sido melhor do que no tempo do pai dele, não tinha mais 
escravos, os trabalhadores já recebiam salário, mas ele se lembrava de que, quando era 
pequeno, na cidade dele (que era cheia de fábricas), os trabalhadores ficavam nas máquinas 
catorze ou dezesseis horas por dia – nem lembro mais – e não podiam fazer greve também, 

criança pequena trabalhava, uma porção 
de coisas assim. Eu não lembro direito, 
porque isso tudo ficou muito misturado 
na minha cabeça, quer dizer, os detalhes 
da conversa, quando foi que cada coisa 
foi mudando. Conversamos muito sobre 
isso e não dá para lembrar tudo. Mas 
nunca vou esquecer o brilho dos olhos 
do meu avô quando me falava dessas 
coisas. Nem vou esquecer também que 
essa foi a primeira vez que eu vi meu 
pai chorar, enquanto escutava o papo 
do vovô.
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exílio: aquele que foi retirado 

de seu próprio país ou saiu 

voluntariamente.
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Até na gente, que não era da família nem nada, estava dando uma vontade de chorar. 
Era só ouvir o jeito emocionado do Vítor contando essas coisas acontecidas há alguns anos 
numa noite fria, lá longe do Brasil, no outro lado do mar, numa conversa com um velho 
que não existia mais.

– Nesse dia eu entendi que vovô ia sempre existir dentro de mim – continuava ele, como 
se estivesse lendo meus pensamentos. – Depois de muito papo, vovô disse que cada vez nós 
tínhamos que fazer força para melhorar, para deixar um mundo melhor para nossos filhos, 
como papai fazia no trabalho de jornalista, e como mamãe fazia dando as aulas dela. Disse 
que estava muito orgulhoso dos meus pais e que o exílio estava sendo uma espécie de preço 
que a gente estava pagando para que o futuro fosse melhor, que havia muita gente pagando 
esse preço e outros preços mais duros ainda, mas que ia valer a pena... Agora, quando a gente 
estava falando da bisavó da Isabel, fiquei com saudade do meu avô, com pena de pensar que 
ele morreu antes da festa da nossa volta. Mas eu vi também como, em algumas coisas, nosso 
tempo já está sendo melhor do que o dele. E fiquei pensando nisso: como vai ser o mundo 
dos nossos netos? E dos nossos bisnetos? Acho que a gente podia pesquisar isso também.

Era isso o que eu queria dizer.

Disse e sentou...

MACHADO, Ana Maria. Trança de gente. In: Bisa Bia, Bisa Bel. 24. ed. Rio de Janeiro: Salamandra, 2000. p. 58 - 62.

2  O trecho do livro que você leu, de Ana Maria Machado, trata principalmente

 das famílias brasileiras que foram exiladas.

 das relações entre família e escola.

 da relação afetiva entre netos e bisavós.
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3  O texto tem como objetivo 

 sensibilizar o leitor quanto aos aspectos literários.

 trazer reflexões sobre o aspecto humano e social do idoso.

 expor fatos reais da personagem Isabel.

4  Onde e quando aconteceu esse trecho da história?

5  Por que o título do capítulo é Uma aula especial?

6  Encontre, no quadro de palavras, as informações a seguir.

a) Sobrenome da autora do texto:  

b) Nome da personagem-narradora: 

c) Local onde ocorre a história: 

d) Dois outros personagens dessa história: 

e) Local do exílio da família de Vítor: 

E S M A C H A D O A E Q S O

O I E D G A R S G A I E Ô S

S A E T I S A B E L G Y N A

B N V Í T O R Z C A E R I R

D A R G C M A L R F V G A E

A N I G L E B A O S I T W I

O S Q U E S O D M A H C A M

E D W E S C O L A H S G A I
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7  Leia a opinião de Isabel a respeito de Vítor.

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

 » Você concorda com a opinião de Isabel? Justifique sua resposta. 

 » Por que esse trecho do texto aparece entre parênteses?

8  No decorrer do texto, Isabel muda de opinião a respeito do colega de turma.

[...] (que menino mais esquisito... será que ele nunca ouviu falar que homem 
não chora?).

Na mesma hora descobri que o Vítor era o menino mais corajoso que eu já 
tinha conhecido.

 » Que motivo levou Isabel a mudar sua opinião?

9  Vítor comenta com os colegas que, quando pequeno, ele e sua família estive-
ram no exílio.

a) Transcreva do dicionário o significado da palavra em destaque.

b) Troque ideias com os colegas e o professor sobre o significado da palavra 
exílio.
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10  Vítor tem opinião formada a respeito do tempo em que vive. Releia:

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

a) Concorda com a opinião de Vítor sobre o tempo em que você está vivendo 
ser melhor que o de seus avós ou bisavós? Em que sentido? Justifique sua 
resposta. 

b) O que precisa ser modificado para que o Brasil fique ainda melhor? 
c) Se você estivesse no lugar do Vítor, o que contaria de seus avós e bisavôs? 
d) O que você aprendeu com o texto lido? 

[...] fiquei com saudade do meu avô, com pena de pensar que ele morreu antes 
da festa da nossa volta. Mas eu vi também como, em algumas coisas, nosso tempo 
já está sendo melhor do que o dele.

Por que lemos poemas, contos e narrativas ficcionais? O que buscamos 
quando fazemos esse tipo de leitura?

Nós lemos não apenas em busca de informação e conhecimento, mas tam-
bém de entretenimento, fruição. A literatura é uma arte e, assim como outras, 
desperta nossos sentidos e faz aflorar nossa sensibilidade. Ler é uma forma de 
estar em contato com outras experiências e culturas, conhecer outras vidas, 
aprender sobre lugares novos e distantes sem sair do lugar.

UM POUCO MAIS
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Além disso, ler é uma forma 
de compreender o que se passa 
dentro de nós mesmos, de reava-
liar nossa forma de ver o mundo e 
de lidar com a realidade que nos 
cerca.

Por isso, embora a literatura 
não tenha a função de ensinar, 
mas de despertar nosso interes-
se pela arte da palavra escrita, 
sempre aprendemos algo com 
os livros que lemos.

Nesse sentido, a literatura 
tem o poder de transformar a 
sociedade, seja por meio da de-
núncia dos problemas sociais, seja 
pelo despertar da sensibilidade e 
da imaginação.

Agora que você sabe a im-
portância da literatura, que tal 
começar a leitura de um livro?
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Quando o narrador interrompe a narrativa e reproduz a fala do perso-
nagem diretamente, isto é, tal qual ele disse, temos o discurso direto. Para 
marcar essa fala, pode-se usar travessão ( – ) ou aspas (“  “).

No discurso indireto, não há diálogo, o narrador faz a interpretação das 
falas, transmitindo ao leitor o que os personagens disseram ou pensaram. 

Discurso direto e indireto 

1  Leia este trecho do texto:

PARA APRENDER

a) Quem fala a frase “Sabe, Dona Sônia,...”?

b) De quem é a fala da resposta dada a Vítor?

c) Como você ficou sabendo que ela deu a resposta a Vítor? 

d) A narração da história é feita em primeira pessoa. Pinte, no trecho acima, 
a voz do narrador. 

– Sabe, Dona Sônia, me deu um aperto no coração quando a senhora começou 
a falar da bisavó dela, porque eu comecei a pensar no meu avô e descobri que estou 
com muita vontade de falar dele. Posso?

– Claro que pode, Vítor.
– Vocês sabem que nós moramos muito tempo fora do Brasil. Por isso, eu conheci 

pouco o meu avô, porque ele ficou aqui. Mas o conheci muito bem.
[...]
Puxa! Ele enxugou outra lágrima! Não tinha medo de que ninguém risse dele... 

Na mesma hora descobri que o Vítor era o menino mais corajoso que eu já tinha 
conhecido. Tinha até coragem de chorar na frente da turma toda!

Mas ele continuava:

ATIVIDADES
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2  Leia o trecho e responda às questões.

a) A apresentação da informação é feita pela voz da personagem que dá a 
informação ou pela voz do narrador?

b) Pela voz de quem o leitor toma conhecimento de que Isabel tinha o mes-
mo sentimento que Vítor?

c) Em que pessoa o narrador se apresenta?

– Nesse dia eu entendi que vovô ia sempre existir dentro de mim – continuava 
ele, como se estivesse lendo meus pensamentos.

3  Relacione (1) para discurso direto e (2) para discurso indireto.

 Começou a sair uma lágrima do olho esquerdo de Vítor.

 – Apesar da promessa de meu pai, ele não irá à festa – disse Mariana.

 Todos riram – menos eu que estava de mau humor.

 O animal tinha o pescoço curto, as patas pequenas, os braços grandes, 
parecia que ia pular nas pessoas que o observavam.

 Quando me olhei no espelho, vi que não tinha acordado direito.

 “Arminda, ande devagar” – gritou sua avó.

 – Meu nome é Sônia   –  se apresentou a professora.

 Ao fazer quinze anos, Francisco começou a participar do grupo de es-
coteiro da sua cidade.

No texto, há várias pistas de que estamos diante de um narrador-perso-
nagem. Expressões como “minha” e “a gente” indicam que o narrador parti-
cipa da história como personagem e que se apresenta em primeira pessoa. 
A presença do narrador-personagem é comprovada pela forma como se 
manifesta no texto.
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Pronomes são palavras que substituem um substantivo ou o acompanham.

Em “Mãe, você viu a Leda? Ela está no quintal?”, por exemplo, o pronome

ela substitui o substantivo Leda.

Os pronomes podem representar também as pessoas do discurso, ou 
seja, quem fala (eu e nós), com quem se fala (tu e vós) e de quem se fala (ele, 
ela, eles, elas).

Observe este quadro:

PRONOMES PESSOAIS DO CASO RETO

1ª. pessoa do singular eu

2ª. pessoa do singular tu

3ª. pessoa do singular ele, ela

1ª. pessoa do plural nós

2ª. pessoa do plural vós

3ª. pessoa do plural eles, elas

Pronome pessoal do caso reto 

Leia esta declaração de Vítor a respeito dele e de sua família:

PARA APRENDER

Quando nós fomos para o exílio, éramos muito pequenos e não nos lembra-
mos de quase nada. Mas ele foi lá nos visitar algumas vezes.

As palavras destacadas são pronomes pessoais do caso reto.

O pronome nós refere-se a Vítor, à sua irmã e a seus pais, e o pronome 
ele refere-se ao avô de Vítor.
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1  Comente com o professor e os colegas quais pronomes pessoais do caso reto 
você dificilmente utiliza em seu dia a dia. Registre-os aqui. 

2  Identifique os pronomes pessoais do caso reto nos trechos a seguir. Depois, 
escreva a quem (ou a que) eles estão se referindo ou quem (ou o que) eles 
estão substituindo.

a) Luís e Carlos foram jogar futebol. Eles são ótimos nesse esporte.

b) Eu e Carla fomos ao cinema ontem. Nós nos encontramos dentro do 
shopping.

3  Retire um trecho do texto que contenha um pronome pessoal do caso reto

a) na 1ª. pessoa do singular.

b) na 3ª. pessoa do plural.

4  Que pronomes substituiriam os termos destacados nestas frases?

a) Meu irmão mora sozinho. 

b) Eu e Pedro somos amigos. 

c) Gabi, Bia e Letícia foram à festa. 

d) Os rapazes esqueceram o convite. 

e) A máquina de costura da minha mãe está quebrada. 

f) Minhas sobrinhas vão viajar nas férias. 

g) Minha família e eu fomos ao parque no domingo. 

ATIVIDADES
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Recurso coesivo 

– Isabel, eu mostrei à turma o retrato de sua bisavó e todo mundo começou a trazer retratos 
dos bisavós também. Então, resolvemos fazer uma pesquisa sobre o tempo em que eles viveram. 

a) A quem se refere o pronome eles?

b) Converse com os colegas e professor e responda: por que o autor do texto 
preferiu usar o pronome eles?

2  Reescreva as frases, substituindo os termos repetidos por pronomes pessoais 
do caso reto.

a) Vítor ficou emocionado, pois Vítor se lembrou de seu avô.

b) A professora teve uma grande ideia. A professora pediu aos alunos que 
fizessem uma pesquisa sobre a época de seus bisavós.

c) O avô de Vítor morava no Brasil. O avô de Vítor viajava a Roma para visitar 
a família.

1  Releia este trecho:

ATIVIDADES

Os pronomes pessoais são muito usados para evitar a repetição, retomando 
palavras e ideias e deixando o texto mais organizado, ou seja, melhor interligado.

PARA APRENDER
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Relato histórico 

Existem muitos textos que têm o objetivo de abordar algum tema e 
transmitir conhecimentos, dados e conceitos a respeito dele. No relato his-
tórico, você vai ter a experiência de aprender fatos da história que mudaram 
a qualidade de vida das pessoas. 

PARA APRENDER

Três graus de miopia. Hoje, um diagnóstico como esse é bobagem. Afinal, 
você pode viver normalmente usando um par de óculos. Mas, há alguns séculos, 
um problema de visão assim era sinônimo de aposentadoria. O senador romano 
Marco Túlius Cícero, quase perdeu o emprego quando a idade o impediu de ler 
sozinho. Como tinha dinheiro, Cícero resolveu o problema do jeito que se fazia 
na época: comprou escravos que pudessem ler para ele. 

As primeiras lentes de que se tem notícia apareceram no ano 500 a.C., na 
China, mas elas eram usadas apenas como amuleto. Acreditava-se que os proble-
mas de visão eram culpa de espíritos malignos e as lentes serviam para proteger 
os olhos das energias negativas. Ainda iriam se passar centenas de anos antes 
de alguém perceber que as lentes podiam ter função bem mais prática do que 
apenas atrair sorte. Antes disso, no século IV, o grego Sênica, autor de tragédias 
conhecido por ter lido todos os livros que existiam na época, usava pote com 
água para produzir nas letras um efeito magnificador (ou seja, torná-las maior).

Só lá pelo ano 1000 que as lentes apareceram na Europa. As primeiras foram 
chamadas de pedras de leitura. Elas foram desenvolvidas pelos monges católicos, 
que eram dos poucos homens alfabetizados na época. Cristal de quartzo, topázio 
ou berilo (por sua beleza e transparência essa pedra semipreciosa deu origem 
à palavra “brilho”) foram lapidados para formar um semicírculo e polidos para 
que ficassem lisos. O resultado foi uma lupa primitiva, mas bastante eficiente, 
usada em cima do material que se pretendia ler. 

1  Leia o texto Como fazíamos sem... óculos.

ATIVIDADES
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Outras centenas de anos se passaram até que os homens tiveram a ideia de 
aproximar a pedra dos olhos. Ou melhor, do olho. Os primeiros modelos, no 
século XIV, eram feitos só para uma vista. E quando apareceu a primeira versão 
de óculos para dois olhos, era bem diferente dos óculos de hoje. As armações 
tinham um formato de um V invertido e não ficavam apoiados na parte de trás 
das orelhas. Era preciso segurá-las com as mãos ou ficar completamente imóvel, 
para que elas permanecessem apoiadas sobre o nariz. Nessa época, óculos também 
eram caríssimos, a ponto de aparecerem listados em testamentos e inventários. 

Foi só em 1752 que o inglês James Ayscough criou os óculos com duas hastes 
laterais – o que resolveu definitivamente o problema de equilibrá-los no rosto. 
Ayscough era procurado por muita gente que tinha problemas para enxergar e 
gostava de recomendar modelos com lentes azuis ou verdes. Ele achava que as 
lentes transparentes refletiam muita luz que poderiam prejudicar a visão. 

Apesar de terem aberto os olhos de muita gente, os óculos não pegaram de 
cara. Principalmente na Europa, as pessoas tinham vergonha de aparecer em 
público usando o acessório. A única exceção era a Espanha, onde os óculos se 
tornaram símbolo de status e entraram na moda rapidamente: as pessoas achavam 
que ter um objeto de vidro as deixava com um ar mais importante.

SOALHEIRO, Barbara. Como fazíamos sem. São Paulo: Panda Books, 2006. p. 84-87.

2  Complete as frases com as informações do texto.

a) O senador Cícero solucionou o problema de visão 

. O grego Sêneca 

. 

b) Os monges católicos dedicavam-se à publicação de livros, por esse motivo 

 só lá pelo ano 1000. 

c) As lupas primitivas, feitas a partir de lentes de cristais lapidados, eram 

.
d) Os óculos concebidos por James Ayscough resolveram definitivamente  

. 

e) Os modelos de óculos com formato em V eram raros e caríssimos, 

.
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3  O texto relata fatos e acontecimentos situando-os no tempo. 

a) Que fato é relatado no ano 500 a.C.? 

b) O que acontece no ano 1000? 

c) Que tipo de lente apareceu no século XIV?

d) Qual a contribuição de James Ayscouh em 1752?

4  Por que é possível dizer que esse texto é um relato histórico? 

5  Quais as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que tinham miopia? 

6  Quais alternativas que temos hoje além do uso de óculos?

7  Você acha que o uso de óculos ou outro item semelhante muda a vida de uma 
pessoa? Justifique sua resposta.
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ATIVIDADES

Pontuação: vírgula e parênteses 
em textos explicativos

1  Releia esta frase do texto:

PARA APRENDER

Cristal de quartzo, topázio ou berilo [...] foram lapidados para formar um semicírculo, 
metade de um círculo, e polidos para que ficassem lisos. 

a) A informação que está em destaque está se referindo a que palavra?

b) Que pontuação está sendo usada para isolar essa explicação?

2  Em cada frase, há um termo explicativo da palavra ou expressão em destaque. 
Reescreva-as inserindo vírgulas ou parênteses para marcar a explicação.

a) Priscila aluna do Ensino Médio conseguiu aprovação em Medicina.

b) João amigo de infância passou o final de semana na minha casa.

Existem várias funções para a vírgula. Uma delas é isolar palavras ex-
plicativas que esclarecem um termo da oração anterior. Essa mesma função 
pode ser exercida pelos parênteses e pelo travessão.
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c) A vizinha torcedora do maior time brasileiro assistiu à final do campeonato. 

d) Os aspargos um tipo de verdura são de boa qualidade.

 e) Amanhã segunda-feira será permitida entrada franca.

f) Suas paixões a música e os livros eram seus maiores companheiros.

g) O poeta aquele que escreve poesia escreveu inúmeros livros.

h) O cartucho de tinta da impressora recipiente em que estão as tintas 
coloridas, preta e branca deve ser substituído.

i) Seu João o professor é respeitado pela comunidade.

j) Visitei Salvador cidade da Bahia nas minhas férias.

3  Reescreva as frases acrescentando os trechos que estão nos quadros.

a) Jade canta bem. professora de canto  

b) A água potável está prestes a acabar. própria para consumo humano

c) A fauna brasileira deve ser preservada. vida animal do país 
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ATIVIDADES

Palavras terminadas em -agem, -igem, -ugem 

PARA APRENDER

1  Sublinhe a terminação que é comum em todas as palavras.

mensagem

miragem

imagem 

ferrugem

carruagem

ferragem

aprendizagem

origem

fuligem

homenagem

selvagem

coragem

vertigem

massagem

embalagem

 » Que letras aparecem antes da sílaba -gem das palavras acima?

2  Escreva a origem das palavras.

malandragem: 

aragem: 

contagem: 

folhagem: 

viagem: 

plumagem: 

ladroagem: 

camaradagem: 

montagem: 

Algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação agem, 
igem, ugem.
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UM POUCO MAIS

 Você vai relatar acontecimentos passados sobre uma invenção muito conheci-
da das pessoas. A história sobre esse objeto deve ser contada de forma cronológica, 
ou seja, deve seguir uma ordem lógica no tempo. Tome como exemplo o texto que 
você leu: Como fazíamos sem... óculos. 

Antes de escrever, você deve fazer uma pesquisa histórica sobre o invento. 
Escolha entre o computador, a geladeira, o micro-ondas e o rádio. Então, responda 
a estas questões: 

 » Quando esse objeto foi inventado? 

 » Por quais modificações tecnológicas ele passou até chegar ao que é agora?

Seu objetivo é escrever um texto para que os leitores possam perceber a im-
portância do objeto selecionado e seu desenvolvimento ao longo do tempo. 

Planeje sua escrita, organizando os dados: anote datas, fatos, nomes sobre a 
invenção. 

Entregue ao professor e aguarde as anotações dele. Se precisar, faça nova 
pesquisa para elaborar seu texto. 

Depois, exponha sua pesquisa para os colegas da escola.

Registre o objeto pesquisado por você e represente-o por meio de desenho.



3. Comunicação via jornal 

QUAL É A IDEIA? 

 » Alguém na sua casa lê jornais? Que tipo de jornal: impresso ou digital? 

 » Você já leu algum jornal? O que achou da experiência? 

 » Você acha que o jornal impresso pode desaparecer? 

 » Quais são, hoje, as várias maneiras de ler uma notícia? 

 » Quais são os jornais mais importantes do seu estado? 
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Primeira página de jornal 

PARA APRENDER

O jornal é um dos meios de comunicação mais antigos que existem. 
Até hoje, ele é lido e consultado por muitas pessoas. Sua principal função 
é a de informar, deixando os leitores a par do que acontece em sua cidade, 
no Brasil e no mundo.

As notícias mais importantes do dia são apresentadas na primeira pá-
gina de um jornal.

Manchete é o título principal de uma edição. Em jornais, é escrita com 
letras grandes e publicada com destaque. Indica o fato jornalístico mais 
importante entre as notícias apresentadas na edição.

A linha-fina ou olho é um complemento da manchete ou do título da 
notícia que apresenta outras informações ao leitor sobre o fato noticiado.

A chamada constitui-se, geralmente, de um título e do resumo da maté-
ria referente a esse título. É comum, porém, encontrar chamadas constituídas 
apenas do título. Sua função é atrair a atenção do leitor para uma notícia.

A notícia informa um fato atual, importante para a comunidade, de 
forma confiável e objetiva.

O jornal escrito não consegue noticiar os fatos na hora em que eles aconte-
cem, perdendo em dinamismo para a televisão, o rádio e a internet, que podem 
noticiar os fatos no exato momento em que estão ocorrendo. A diferença de 
tempo entre a ocorrência 
do fato e sua publicação 
acontece porque o texto 
escrito precisa de um tem-
po maior para que a notícia 
seja escrita e revisada e o 
jornal seja organizado e im-
presso. Por esse motivo, o 
jornal impresso geralmen-
te tem uma versão digital, 
atualizada durante o dia.
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FOLHA DE S.PAULO, 21 ago. 2016. Disponível em: <http://acervo.folha.uol.com.br/ 
fsp/2016/08/21/2/>. Acesso em: 23 ago. 2016.

ATIVIDADES

1  Observe a primeira página do jornal a seguir. Depois, converse com os colegas 
e o professor sobre as questões propostas.

©
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2  Leia novamente o cabeçalho do jornal e, depois, responda às questões.

a) Qual é o nome do jornal? 

b) Em que cidade ele é editado? 

c) Em que data foi publicada essa primeira página?

d) Há quantos anos esse jornal está em circulação?

e) Quantos números desse jornal já tinham sido publicados até a data dessa 
edição?

f) Quanto custava cada exemplar desse jornal nessa data?

g) Qual foi o assunto mais importante do dia?

h) Como você identificou esse tema como sendo o mais importante?

©
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©
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ss

i) Que informação está em destaque na manchete?

j) Que informações a linha-fina acrescenta à manchete?

k) Qual é a segunda chamada de maior destaque na página? Como você 
sabe?
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3  Observe estas duas chamadas de jornal:

Texto I
©

Fo
lh

ap
re

ss
Texto II

Bagagens em voos poderão  
ser cobradas, diz Anac

Agência confirmou ontem que, a partir de 
março, só malas de mão – até 10 kg – levadas 
na cabine serão gratuitas PÁG.08

a) Qual é a diferença entre essas duas chamadas em relação à estrutura?

b) Para que servem as chamadas apresentadas na primeira página de um 
jornal?

c) Em que página do jornal essas duas notícias poderão ser lidas com mais 
detalhes? Como você sabe?

d) Na primeira chamada, que imagem de Maicon Siqueira é construída ao 
leitor?

Metro, Curitiba, 14 dez. 2016.
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e) Releia a chamada “Bagagens em voos poderão ser cobradas, diz Anac” e 
responda:

 » Qual é o problema apontado na chamada?

 » Se o leitor não souber o que é Anac, ele consegue entender pelo texto 
do que se trata?

f) Essas informações são de interesse permanente ou só interessaram na 
época em que foram noticiadas? Justifique sua resposta.

4  Na primeira página, embaixo e à direita, há as seguintes informações:
©
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Com base nelas, responda às questões propostas.

a) Quantas unidades desse jornal foram colocadas em circulação no dia?

b) Quantas visitas no mês o jornal digital recebeu? 

c) Arredonde os números correspondentes às duas respostas anteriores e 
escreva-os na forma mista.

Folha de São Paulo, 21 ago. 2016.
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5  Imagine que você vai criar um jornal da sua escola.

a) Que nome você daria a ele? Lembre-se de que esse nome deve atrair o 
público leitor.

b) Agora, pense em um tema bem interessante para uma matéria e escreva-a 
seguir.

c) Pense em uma frase bem chamativa e atraente para descrever o tema da 
sua matéria e escreva a manchete da notícia, que será veiculada no seu 
jornal, na primeira página.

d) Agora, escreva uma chamada para a notícia, ou seja, um resumo que vai 
atrair a atenção do leitor para o fato noticiado no interior do jornal.

e) Monte uma parte da primeira página do seu jornal, apresentando sua 
matéria, que deve conter os recursos necessários para atrair a atenção do 
leitor (manchete e chamada). Faça um desenho para ilustrar. 
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Polissemia

1  Leia os significados que podem ter a palavra destacada.

PARA APRENDER

Coxinha, não! Pão com salame nem pensar...

 » A que se refere a palavra coxinha no texto?

2  Leia exemplos de manchetes que circulam em jornais.

substantivo feminino

Salgadinho que se assemelha com uma coxa de galinha, sendo empanado, frito 
e, normalmente, acompanhado por um recheio de frango.

[Por Extensão] A menor coxa da galinha.

1 milhão de espécies ameaçadas

As palavras polissêmicas têm mais de um significado para o mesmo 
significante. É o que acontece com a palavra gato. Leia esta frase:

Jonas é um gato.

Nela, tanto podemos imaginar que Jonas é o nome de um animal (gato) 
quanto que Jonas é um ser humano bonito.

ATIVIDADES
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Relatório indica as espécies de animais em nosso planeta 
que estão em situação vulnerável 

A situação de plantas e animais em risco de desaparecer

 » As palavras destacadas nas manchetes podem expressar o sentido de 

 destruição, eliminação, indefeso.

 união, abundância, construção.

2  Assinale a alternativa cujo significado das palavras indicadas é um substantivo. 

a) Mão 

 A mão de obra está muito cara.  

 Pintar a casa sem sujar a mão, é impossível. 

b) Graça 

 Os convites eram de graça.

 Meus pais agradecem a graça recebida. 

c) Guarda 

 O guarda cuida da praça. 

 Minha mãe guarda meus calçados na prateleira.

d) Banco 

 Estou na fila do banco. 

 Eu banco as despesas de casa com um trabalho extra.

e) Doce

 Comi um doce na confeitaria.

 Ela é uma menina doce.
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Notícia

1  Leia a notícia a seguir e responda às questões propostas.

PARA APRENDER

BEZERRA, Graziele. Incêndio atinge terras indígenas do Xingu. Disponível em: <http://radioagencianacional.ebc.
com.br/geral/audio/2016-08/incendio-atinge-terras-indigenas-do-xingu-e-arariboia>. Acesso em: 26 maio 2019.

ATIVIDADES

A notícia é um texto que trata de um assunto com impessoalidade, 
clareza e objetividade. Apresenta fatos indicando o modo como ocorreu, 
com quem, o local e a causa do fato.

1

Incêndio atinge terras indígenas do Xingu e Arariboia
23/08/2016 - 11h51

Incêndios florestais atingem duas áreas protegidas em terras indígenas na Amazônia: 
a Kuarup, no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, e a Awá II, na Terra Indígena 
Arariboia, no Maranhão.

Os dois incêndios começaram no início do mês e juntos já queimaram 76 mil hectares 
de vegetação. A área corresponde a 76 mil campos de futebol.

O problema maior está na terra indígena Arariboia, onde o fogo atingiu mais de 41 mil 
hectares, aproximadamente 10% da área.

No local vivem os Awá-Guajá, índios em total isolamento que dependem da floresta 
preservada para sobrevivência. No ano passado, um incêndio de grandes proporções 
consumiu mais de 50% dessa área indígena.

No Parque Indígena do Xingu, cerca de 35 mil hectares foram atingidos por seis 
frentes de fogo, que somam 62 quilômetros de extensão.

Segundo a Coordenadoria Nacional do Prevfogo, a maioria das frentes de fogo está 
controlada. Apenas uma permanece em combate e as demais estão em monitoramento.

De acordo com o Ibama, as chuvas que atingiram parte das regiões Norte e Centro- 
-Oeste, nos últimos dias, foram insuficientes para acabar com o fogo.

Além disso, a previsão é que a massa de ar seco volte a se formar no centro do país, 
mantendo a umidade baixa até o final de setembro, piorando esse cenário.

IIInnncccêêênnndddiiiooo aaatttiiinnnggggeee ttteeerrrrrraaasss iiinnndddíííggggeeennnaaasss dddooo XXXiiinnngggguuu eee AAArrraaarrriiibbboooiiiaaa

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2016-08/incendio-atinge-terras-indigenas-do-xingu
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a) O que está sendo noticiado?

b) Onde esse fato ocorreu?

c) Quando ocorreu?

d) Por que o fogo se alastrou?

e) Qual foi a consequência dos incêndios?

f) De que modo os incêndios interferem na vida dos indígenas que vivem 
em Arariboia?

g) O problema foi resolvido?

h) A previsão é otimista em relação ao problema?

i) O fato é relevante para que seja noticiado? Justifique sua resposta.
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2  Recorte do material de apoio as partes da notícia "Incêndio atinge terras 
indígenas do Xingú e Arariboia". Depois organiza-as e confira se a ordem dos 
fatos está conforme o texto da página 66. 

Cole a notícia de forma organizada no caderno.

3  Recorte de um jornal ou imprima da internet uma notícia recente sobre al-
gum fato que seja de seu interesse. Cole-a no espaço abaixo e retire dela as 
informações indicadas.
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a) O que aconteceu?

b) Onde aconteceu?

c) Quando aconteceu?

d) Com quem aconteceu?

e) Como e por que aconteceu?

4  Crie uma chamada para essa notícia, para ser publicada na primeira página de 
um jornal. Escreva outro título, a linha-fina e o resumo para atrair o interesse dos 
leitores.
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4  Piririca da Serra é uma localidade criada pela Eva Furnari. Leia a primeira página 
desse jornal e saiba o que aconteceu na cidade. 

FURNARI, Eva. Mundrackz. São Paulo: Ática, 1996. p. 38.
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5  Releia a notícia do Correio de Piririca e, em seguida, responda às questões.

a) Qual é a manchete?

b) O que diz a linha-fina da notícia?

c) Qual é o fato noticiado?

d) Onde aconteceu o fato?

e) Quando aconteceu?

f) Que motivo trouxe o extraterrestre a este planeta?

g) O que significa a expressão “retrato falado”?

h) Em que situações costuma-se usar o retrato falado?

6  Que seções do jornal escrito estão representadas no Correio de Piririca?

7  Em sua opinião, a notícia sobre o extraterrestre poderia ser real? Justifique sua 
resposta.
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8  Leia o trecho a seguir.

a) As palavras destacadas foram escritas na forma reduzida. Escreva a forma 
completa dessas palavras.

b) Que outras palavras são comumente usadas na forma reduzida?

Por problemas técnicos, o filme queimou e a foto do ET teve que ser substituída por 
um retrato falado.

Pronome pessoal do caso oblíquo

PARA APRENDER

No quadro, observe como cada pronome pessoal do caso reto tem 
pronomes correspondentes na forma oblíqua.

PRONOMES PESSOAIS

Número Pessoa Pronomes do caso reto Pronomes do caso oblíquo

singular
1ª.
2ª.
3ª.

eu
tu

ele, ela

me, mim, comigo
te, ti, contigo

se, si, consigo, o, a, lhe

plural
1ª.
2ª.
3ª.

nós
vós

eles, elas

nos, conosco
vos, convosco

se, si, consigo, os, as, lhes

Observe a diferença de posição dos pronomes em uma frase:

Pronome pessoal do caso reto
Eu encontrei ele na rua. (informal, coloquial)

Pronome pessoal do caso oblíquo
Eu encontrei-o na rua ou Eu o encontrei na rua. 

A frase “Eu encontrei ele na rua” deve ser evitada na língua formal fa-
lada ou escrita. O uso do pronome ele está inadequado, de acordo com a 
gramática. Nesse caso, o correto é substituir ele por -o.
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1  Transforme as frases informais em formais, substituindo os pronomes 
inadequados.

a) Minha irmã viu ele ontem. 

b) Adorei esse casaco, por isso comprei ele. 

c) Essa pedra é um cristal. Ganhei ela do meu avô. 

d) João vendeu todos os seus livros. Vendeu eles bem barato.

e) Não trouxe eles comigo.

ATIVIDADES

Em determinadas situações, usamos as formas lo(s), la(s), no(s), na(s) 
para representar os pronomes pessoais no lugar de o(s) ou a(s).

a) Quando o pronome vem antes do verbo, apresenta-se sempre 
com as formas o, a, os, as.
Ex.: O celular? Não o levei comigo.

b) Quando o pronome está colocado depois do verbo e se liga a este 
por hífen, sua forma depende da terminação do verbo.

 » Se a forma verbal terminar em vogal, usamos o, a, os, as.

Ex.: Compro-o. Comprei-o.
 »  Se o verbo terminar em -r, -s ou -z, suprime-se essa consoante, 

e o pronome assume as formas lo, la, los, las.

Ex.: Comprá-lo (comprar “o livro”).
 »  Se os verbos que antecedem aos pronomes terminarem em 

-ão, -õe, -am, -em, os pronomes assumem as formas no, na, 
nos, nas.

Ex.: Coloquem o caderno sobre a mesa.
Coloquem-no sobre a mesa.
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2  Releia este trecho do texto publicado no Correio de Piririca. Depois, faça o que 
se pede.

a) Identifique os pronomes pessoais nesse trecho, circulando-os.

b) Que expressões esses pronomes estão substituindo?

3  Reescreva as frases usando a forma adequada do pronome, conforme o modelo.

a) Lavei as frutas. 

b) Leia o jornal. 

c) Ela vai conseguir o prêmio. 

 d) Você precisa enxugar a louça. 

e) Ajude-me a procurar os livros. 

4  Reescreva as frases, substituindo as palavras grifadas pelo pronome equivalente.

a) As mulheres lavavam as calçadas todos os dias.

b) Tirem os brinquedos da chuva.

c) Trouxeram a vassoura.

O extraterrestre veio a este planeta em busca da vassoura voadora da bruxa Zelda. 
E para consegui-la, atirou em algumas pessoas patetizando-as.
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Pronomes possessivo e demonstrativo 

PARA APRENDER

Os pronomes possessivos acrescentam à pessoa do discurso uma 
ideia de posse. Esses pronomes concordam em gênero e número com o 
substantivo que designa o objeto possuído; e, em pessoa, com o possuidor 
do objeto em questão. Em geral, apresentam três formas diretamente rela-
cionadas à pessoa a que se referem.

UM POSSUIDOR VÁRIOS POSSUIDORES

Masculino Feminino Masculino Feminino

1ª. pessoa meu meus minha minhas nosso nossos nossa nossas

2ª. pessoa teu teus tua tuas vosso vossos vossa vossas

3ª. pessoa seu seus sua suas seu seus sua suas

 Os pronomes demonstrativos situam a pessoa ou coisa determinada 
no espaço ou no tempo. Apresentam formas variáveis e invariáveis.

VARIÁVEIS INVARIÁVEIS

Masculino Feminino

este estes esta estas isto

esse esses essa essas isso

aquele aqueles aquela aquelas aquilo
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Observe como os pronomes demonstrativos situam no espaço e no 
tempo os objetos a que se referem.

 » No espaço

Estas flores são lindas (aqui). – Os pronomes esta(s), este(s) e isto 
indicam o que está próximo da pessoa que fala.

Essas flores são lindas (aí). – Os pronomes essa(s), esse(s) e isso indi-
cam o que está próximo da pessoa com quem se fala.

Aquelas flores são lindas (lá). – Os pronomes aquela(s), aquele(s) e 
aquilo indicam o que está distante da pessoa que fala.

 » No tempo

Este ano está quente. – O pro-
nome "este" se refere ao ano presente.

Esse ano (que passou) foi mais 
frio. – O pronome "esse" se refere a 
um passado próximo.

Aquele ano foi o mais frio de 
todos. – O pronome "aquele" se refere 
a um passado distante.

1  Preencha as frases com pronomes demonstrativos.

a)  lápis que está na minha mão não tem ponta.

b) Que coisa é  que você está olhando?

c) De onde vieram  coisas aí?

d)  meninas que encontramos ontem moram aqui perto.

e) Quero  blusa que você está vestindo.

ATIVIDADES

ESSAS FLORES 

SÃO LINDAS!

ESTAS FLORES 

SÃO PARA VOCÊ!
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2  Identifique os pronomes possessivos e demonstrativos que aparecem no 
trecho do texto Correio de Piririca, na página 70 e, depois, classifique-os.

3  Numere os pronomes destacados nas frases de acordo com a classificação.

1  do caso reto

2  do caso oblíquo

3  possessivo

4  demonstrativo

 Isso que aconteceu é imperdoável.

 Não sei onde coloquei suas roupas.

 Precisamos falar contigo.

 João não quer mais comprar aquela casa.

 Não nos esquecemos do que aconteceu.

 Seus amigos não vieram aqui.

 Eles foram embora cedo.

 Deixe-o aí mesmo.

 Nosso carro está com problema.

 Essa saia não ficou bem em você.

 Meus cabelos, por serem bonitos, chamam a 
atenção.

 Preciso que ligue para mim.

 Nós não queremos que eles venham.

... o professor Boris e seu assistente Nicolino trabalhavam [...] quando o local foi inva-
dido pelo terrível alienígena Mundrackz Dzirtuuh. O extraterrestre veio a este planeta em 
busca da vassoura voadora da bruxa Zelda.

f)  brinco que eu pus não ficou bom.

g) Vimos  homem que estava na fazenda de novo. 
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Modo indicativo: presente, passado e futuro 

1  Observe, nas frases retiradas do texto Incêndio atinge terras indígenas do Xingu 
e Arariboia, como foi conjugado o verbo atingir:

PARA APRENDER

Incêndios florestais atingem duas áreas protegidas em terras indígenas na Amazônia

O problema maior está na terra indígena Arariboia, onde o fogo atingiu mais de 
41 mil hectares, aproximadamente 10% da área.

De acordo com o Ibama, as chuvas que atingiram parte das regiões Norte e Centro-
Oeste, nos últimos dias, foram insuficientes para acabar com o fogo.

O uso das formas verbais atingem, atingiu e atingiram indicam que a ação
expressa pelo verbo atingir

 com certeza se concretizou.          pode ou não ter se concretizado.

Verbos 

 » Tempo presente
Quando se conjuga um verbo no tempo presente é para indicar que 

uma ação acontece no momento em que se expressa: 
Ex.: Eu gosto de ler.

 » Tempo passado
Quando se conjuga um verbo no tempo passado é para indicar que a 

ação já aconteceu.
Ex.: Eu gostei de ler O pequeno príncipe.

 » Tempo futuro
Quando se conjuga um verbo no tempo futuro é para indicar que a 

ação vai ocorrer.
Ex.: Eu gostaria de ganhar um livro de presente.

ATIVIDADES
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2  Complete com verbos no presente conforme as terminações.

Presente

FALAR RECEBER DIVIDIR

Eu falo Eu receb Eu 

Tu falas Tu receb Tu 

Ele fala Ele receb Ele 

Nós falamos Nós receb Nós 

Vós falais Vós receb Vós 

Eles falam Eles receb Eles 

Passado

GOSTAR SUBIR TRABALHAR

Eu gostei Eu sub Eu 

Tu gostaste Tu sub Tu 

Ele gostou Ele sub Ele 

Nós gostamos Nós sub Nós 

Vós gostastes Vós sub Vós 

Eles gostaram Eles sub Eles 

Futuro 

CANTAR ANDAR ABRIR

Eu cantarei Eu and Eu 

Tu cantarás Tu and Tu 

Ele cantará Ele and Ele 

Nós cantaremos Nós and Nós 

Vós cantareis Vós and Vós 

Eles cantarão Eles and Eles 

3  Complete com verbos no passado conforme as terminações.

4  Complete com verbos no futuro conforme as terminações.
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5  Reescreva as frases colocando as formas verbais no passado.

a) Todas as crianças correm no parque.

b) O inverno chega com muita chuva.

c) Paula e Maria pegam o ônibus para casa.

d) O orvalho molha as folhas.

e) Viajamos com primos e tios.

f) O professor fala sobre nosso planeta. 

6  Substitua a palavra antigamente por amanhã, no mês que vem ou na pró-
xima semana e reescreva as frases colocando as formas verbais no futuro.

a) Antigamente, eu tocava violão durante horas.

b) Antigamente, eu estudava mais Matemática.
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7  Agora você vai ser repórter da escola!
Conte algum acontecimento recente (pode ter sido um evento). 
Tente responder às perguntas:
Fato ocorrido:

Pessoas envolvidas:

Onde aconteceu?

Quando aconteceu?

Como aconteceu?

Por que aconteceu?

 » Com base no seu roteiro, produza um texto com o acontecimento ou 
evento ocorrido na escola.

8  Recorte do material de apoio o jogo Verbos em ação e divirta-se com os 
colegas.



4. Textos e esportes 

QUAL É A IDEIA?

 » Que textos podem ser associados a cada uma das imagens?

 » Você e seus familiares praticam alguma atividade física? 

 » O que você já ouviu falar sobre os benefícios da prática de atividade física?
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Texto informativo

PARA APRENDER

1  Você sabe como surgiu o futebol? Leia o texto a seguir e descubra!

História do futebol
Introdução

O futebol é um dos espor-
tes mais populares no mundo. 
Praticado em centenas de países, 
este esporte desperta tanto inte-
resse em função de sua forma de 
disputa atraente.

Origens do futebol

Embora não se tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol, historiadores des-
cobriram vestígios dos jogos de bola em várias culturas antigas. Estes jogos de bola ainda 
não eram o futebol, pois não havia a definição de regras como há hoje, porém demonstram 
o interesse do homem por este tipo de esporte desde os tempos antigos.

O futebol tornou-se tão popular graças a seu jeito simples de jogar. Basta uma bola, 
equipes de jogadores e as traves, para que, em qualquer espaço, crianças e adultos possam 
se divertir com o futebol. Na rua, na escola, no clube, no campinho do bairro ou até mesmo 
no quintal de casa, desde cedo jovens de vários cantos do mundo começam a praticar o 
futebol.

[...]

O futebol na Idade Média

Há relatos de um esporte muito parecido com o futebol, embora usava-se muito a vio-
lência. O soule ou harpastum era praticado na Idade Média por militares que se dividiam 
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O texto informativo é uma produção escrita que aborda um tema e trans-
mite algum conhecimento, dados e conceitos a respeito dele. Vários gêneros 
textuais podem ser considerados informativos. Exemplo: relato histórico, 
notícia, reportagem, texto de divulgação científica, verbete de dicionário, etc. 

ATIVIDADES
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em duas equipes: atacantes e defensores. Era permitido usar socos, pontapés, rasteiras e 
outros golpes violentos. Há relatos que mostram a morte de alguns jogadores durante a 
partida. Cada equipe era formada por 27 jogadores, onde grupos tinham funções diferentes 
no time: corredores, dianteiros, sacadores e guarda-redes. 

Na Itália Medieval apareceu um jogo denominado gioco del calcio. Era praticado 
em praças e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os dois postes que 
ficavam nos dois cantos extremos da praça. A violência era muito comum, pois os par-
ticipantes levavam para campo seus problemas causados, principalmente, por questões 
sociais típicas da época medieval.

O barulho, a desorganização e a violência eram tão grandes que o rei Eduardo II teve 
que decretar uma lei proibindo a prática do jogo, condenando à prisão os praticantes. 
Porém, o jogo não terminou, pois integrantes da nobreza criaram um nova versão dele com 
regras que não permitiam a violência. Nesta nova versão, cerca de doze juízes deveriam 
fazer cumprir as regras do jogo.

O futebol chega à Inglaterra

Pesquisadores concluíram que o gioco de calcio saiu da Itália e chegou à Inglaterra 
por volta do século XVII. Na Inglaterra, o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado 
e sistematizado. O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas duas pontas seriam 
instalados dois arcos retangulares chamados de gol. A bola era de couro e enchida com ar. 
Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da 
nobreza inglesa. Aos poucos foi se popularizando. No ano de 1848, numa conferência em 
Cambridge, estabeleceu-se um único código de regras para o futebol. No ano de 1871 foi 
criada a figura do guarda-redes (goleiro) que seria o único que poderia colocar as mãos na 
bola e deveria ficar próximo ao gol para evitar a entrada da bola. Em 1875, foi estabelecida 
a regra do tempo de 90 minutos e em 1891 foi estabelecido o pênalti, para punir a falta 
dentro da área. Somente em 1907 foi estabelecida a regra do impedimento.

O profissionalismo no futebol foi iniciado somente em 1885 e no ano seguinte seria 
criada, na Inglaterra, a International Board, entidade cujo objetivo principal era estabelecer 
e mudar as regras do futebol quando necessário.

No ano de 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excur-
são fora da Europa, contribuindo para difundir o futebol em diversas partes do mundo.

Em 1888, foi fundada a Football League com o objetivo de organizar torneios e cam-
peonatos internacionais.

No ano de 1904, foi criada a FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 
que organiza até hoje o futebol em todo mundo. É a FIFA que organiza os grandes cam-
peonatos de seleções (Copa do Mundo) de quatro em quatro anos. [...] A FIFA também 
organiza campeonatos de clubes como, por exemplo, a Copa Libertadores da América, 
Copa da UEFA, Liga dos Campeões da Europa, Copa Sul-Americana, entre outros. 
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História do futebol no Brasil

Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller viajou para a Inglaterra aos nove 
anos de idade para estudar. Lá tomou contato com o futebol e, ao retornar ao Brasil em 
1894, trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Podemos 
considerar Charles Miller como sendo o precursor do futebol no Brasil.

O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado em 15 de abril de 1895 entre fun-
cionários de empresas inglesas que atuavam em São Paulo. Os funcionários também eram 
de origem inglesa. Este jogo foi entre FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA DE GÁS × 
CIA. FERROVIÁRIA SÃO PAULO RAILWAY.

[...]

HISTÓRIA do futebol. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/futebol>. Acesso em: 26 maio 2019.

2  O texto que você leu apresenta um relato real ou ficcional? Justifique sua resposta.

3  Assinale a alternativa correta e justifique sua escolha.

O texto informativo História do futebol é

 um conto.

 uma notícia.

 uma biografia.

 um relato histórico.

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

5  Em quantas partes esse texto está dividido? Quais são elas?
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6  Circule o título e sublinhe os subtítulos do texto. 

7  Por que foram criados subtítulos para esse texto?

8  Pesquise o significado destas palavras que aparecem na parte introdutória do 
texto:

a) primórdios – 

b) vestígios – 

9  Na terceira parte do texto, é informado ao leitor que, na Idade Média, o “futebol” 
era bastante violento. 

a) Explique o porquê.

b) Quantos jogadores formavam o “time de futebol” nessa época?

10  O que era o gioco del calcio?

11  Por que o gioco del calcio foi proibido? Qual é a consequência dessa proibição?

12  Em que país o futebol adquiriu regras e foi organizado de uma forma bem 
semelhante à de hoje? Circule a resposta correta.

Itália Brasil Inglaterra 
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13  De acordo com o texto, relate o fato ocorrido em cada uma das datas.

14  Por que Charles Miller é considerado o “pai do futebol” no Brasil?

Por volta do século XVII

1848

1871

1875

1885

1886

1888

1891

1894

1897

1904

1907
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Advérbio

PARA APRENDER

Os advérbios são palavras que não se flexionam, capazes de alterar o 
sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Os advérbios 
podem expressar noção de

 » tempo: amanhã, logo, ontem, hoje, cedo, tarde, agora, já, nunca, sem-
pre, depois, antes.

 » lugar: aqui, ali, lá, aí, perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo, debaixo, 
defronte, atrás.

 » modo: bem, mal, assim, depressa, devagar e a maior parte dos que ter-
minam em -mente (vagarosamente, pontualmente, alegremente, etc.).

 » intensidade: muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quase, 
demais.

 » negação: não, nunca, jamais.
 » afirmação: sim, certamente, realmente.
 » dúvida: talvez, acaso, provavelmente.
 » inclusão: ainda, até, mesmo, também.
 » exclusão: senão, só, unicamente, apenas.

Exemplos:

Cheguei tarde esta noite.

O advérbio tarde altera o sentido do verbo chegar, acrescentando 
uma circunstância de tempo.

Ela está bem bonita.

O advérbio bem altera o sentido do adjetivo bonita, intensificando 
essa característica.

Estou me sentindo muito mal.

O advérbio muito intensifica o advérbio mal.

Mais Cores  Língua Portuguesa



Ensino Fundamental  5o. Ano

89

1  Encontre no texto História do futebol cinco advérbios diferentes e classifique-os.

2  Sublinhe os advérbios que aparecem nas frases. 

a) O futebol é um dos esportes mais populares do mundo.

b) ... integrantes da nobreza criaram uma nova versão dele com regras que 
não permitiam a violência.

c) A desorganização, a violência e o barulho eram tão intensos que o rei 
Eduardo II teve que decretar uma lei proibindo a prática do jogo.

d) No ano de 1904 foi criada a FIFA, que organiza até hoje o futebol em todo 
o mundo.

e) Lá tomou contato com o futebol.

3  Complete as frases com os advérbios pedidos. 

a)   (de tempo) eu e meu colega de classe viemos  

  (de lugar).

b)  (de lugar) da caixa há bolo de chocolate  

 (de tempo).

c) Luís  (de negação) usa o casaco novo 

porque não lhe cai  (de modo).

d)  (de dúvida), a moça se machucou  

 (de intensidade) no acidente.

e)  (de afirmação), ele fará a prova  

  (de tempo).

ATIVIDADES
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Reportagem

PARA APRENDER

A reportagem é um texto jornalístico que se caracteriza por investigar 
mais profundamente uma informação. Ela não tem caráter noticioso, ou seja, 
ao contrário da notícia, que trata sobre temas do momento, a reportagem 
pode tratar sobre qualquer tema, desde que seja de interesse público. Como 
ela apresenta uma visão mais pessoal, ela é assinada pelo repórter, o que 
nem sempre acontece com a notícia.

Geralmente, a reportagem é resultado de um processo de investigação e 
documentação. O que comprova a veracidade das informações publicadas é a 
indicação de local e data dos acontecimentos, citação do nome completo dos 
envolvidos, idade e profissão dos entrevistados, quando houver, e depoimentos.

Time de pernas de pau
Um grupo de meninos de Fortaleza dá um novo sentido à expressão que é o terror de qualquer 

jogador. Para quem sonha em se transformar num superastro do futebol, ser chamado de perna 
de pau é no mínimo desanimador. Mas, para cerca de 50 moleques que vivem na localidade da 
Sabiaguaba, em Fortaleza, é elogio. É que, num campo de terra batida com uma arvorezinha bem 
no meio, traves tortas e arquibancada de bambu, eles correm atrás de uma bola de borracha em 
cima de pernas de pau. Há dois anos tem futebol mambembe pelo menos uma vez por semana. 
O time já tem nome: Calango (espécie de lagartixa muito comum no Ceará).

É um tal de furar na hora do chute... Sobe poeira para todo lado numa correria doida, 
desengonçada. “A garotada se diverte até nas quedas. Quando um cai, leva junto uns quatro 
ou cinco. Eles têm técnica para cair. Ninguém se machuca”, garante Gaudêncio Siqueira, 
38 anos, o inventor do novo futebol. Tem até uma musiquinha para essas horas: “Tombei, 
tombei, tornei tombar/A brincadeira já vai começar”. “É massa ficar no alto e se equilibrar 
sobre pernas de pau pra bater um racha”, diz Del, que quando calça chuteiras é um dos 
destaques do juvenil do Uniclinic, que disputa o Campeonato Cearense.

Artista circense e educador, Gaudêncio ensina as crianças a fazerem pernas de pau. 
“Desenvolve a coordenação motora e os músculos. E ajuda a ter coragem para enfrentar 
situações difíceis da vida.”

BARBALHO, Marcelo Leite. Time de pernas de pau. Placar, São Paulo, abril, n. 1164, p. 90-91, jun. 2000.

1  Leia o texto a seguir.

ATIVIDADES
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2  Nessa reportagem, a expressão “perna de pau” aparece com significados dife-
rentes. Com o auxílio de um dicionário, escreva que significados podem ser 
atribuídos a essa expressão.

3  Releia este trecho do texto: “Há dois anos tem futebol mambembe [...]”.

O que significa a expressão em destaque?

4  Preencha a cruzadinha com informações do texto.

a) Nome do estado cuja capital é Fortaleza.

b) Material de que é feita a arquibancada do campo de futebol dos meninos.

c) Sinônimo de menino.

d) Sobrenome do autor da reportagem.

e) Nome de um dos times que disputam o Campeonato Cearense.

f) Primeiro nome do inventor do futebol perna de pau.

g) Uma das profissões desse inventor.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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5  Que palavra apareceu na coluna colorida da cruzadinha?

a) Essa palavra foi escolhida para nomear o quê?

b) Qual é o significado dessa palavra?

6  Escreva dentro dos parênteses o nome do autor de cada fala da reportagem.

a) “É massa ficar no alto e se equilibrar sobre pernas de pau pra bater um 

racha.” ( )

b) “Desenvolve a coordenação motora e os músculos. E ajuda a ter coragem 

para enfrentar situações difíceis da vida.” ( )

7  Agora, releia a fala a seguir.

a) Que outras formas foram utilizadas na reportagem para se referir à garotada?

b) Comente com os colegas qual dessas formas é mais utilizada na região 
onde você mora.

8  Discuta com os colegas e o professor por que o texto Time de pernas de pau 
é uma reportagem e não uma notícia.

A garotada se diverte até nas quedas. Quando um cai, leva junto uns quatro ou cinco. 
Eles têm técnica para cair. Ninguém se machuca [...].

Mais Cores  Língua Portuguesa
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9  Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

Ginástica masculina comemora crescimento e 
torce para investimentos continuarem
15/08/2016 19h43 Rio de Janeiro
Vinícius Lisboa – Repórter da Agência Brasil

Se Londres havia inaugurado a história de medalhas olímpicas 
dos ginastas brasileiros, no Rio de Janeiro ela chegou a um número 
maior de protagonistas. Arthur Zanetti subiu ao pódio novamente e 
garantiu a medalha de prata nas argolas, Diego Hypólito expurgou seus 
fantasmas e também chegou ao segundo lugar, no solo, e Arthur Nory 
estreou em olimpíadas com o bronze no solo. Treinador de Zanetti e 
Hypólito, Marcos Goto considera o resultado um reflexo do crescimento 
da ginástica masculina no país.

“Três medalhas até agora. Está bom, né? Ficamos em sexto por 
equipes, cinco ginastas nas finais, e os cinco competiram por equipes. 
Para nós, é um crescimento extraordinário”, avaliou Goto. “Agora, a 
gente só espera que os investimentos continuem, no mínimo, no que 
foram até agora, para a gente dar continuidade ao trabalho até 2020”.

A formação de um atleta olímpico da ginástica não acontece em 
quatro anos e o técnico aponta a contribuição dos clubes na evolução 
dos resultados no Brasil. “O investimento maior que eu acho que foi 
feito é os clubes conseguirem manter seus atletas e terem fortaleci-
mento. Esperamos que a nossa confederação dê continuidade a esse 
fortalecimento dos clubes”, diz ele, destacando que os atletas brasileiros 
saem mais de clubes que de centro de treinamentos.

O técnico acredita que os resultados mostram a seriedade da gi-
nástica e dão mais confiança aos atletas do país, incluindo os que não 
disputaram os Jogos Olímpicos.

[...]

LISBOA, Vinícius. Ginástica masculina comemora crescimento e torce para investimentos continuarem. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/rio-2016/noticia/2016-08/ginastica-masculina-comemora-
crescimento-e-torce-para-investimentos>. Acesso em: 26 set. 2019.
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a) Sobre quem trata o texto?

b) O que é noticiado?

c) Quando e onde ocorreu esse fato?

d) Como foi possível alcançar esse resultado?

e) O que pode ser concluído a respeito da ginástica masculina no país?

f) No texto, há um depoimento. 

 » De quem é esse depoimento?

 » O que faz a pessoa que deu o depoimento?

 » Por que você acha que o repórter escolheu mostrar esse depoimento?
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Releia estes trechos:

As formas verbais destacadas concordam com as palavras técnico, 
eles e ginástica. Isso acontece porque o verbo concorda com a palavra a 
que se refere em número e pessoa. Portanto, o verbo deve ser modificado 
(flexionado) para concordar com as palavras a que se refere.

Concordância verbal 

PARA APRENDER

O técnico acredita que os resultados mostram a seriedade da ginástica e dão mais 
confiança aos atletas do país, incluindo os que não disputaram os Jogos Olímpicos. 

Eles fazem parte deste resultado. 

Por um todo, a ginástica cresceu bastante no país...

1  Relacione as colunas, considerando a concordância que existe entre o pronome 
pessoal e a conjugação dos verbos. 

1. Eu – 1ª pessoa do singular

2. Tu – 2ª pessoa do singular

3. Ele/ela – 3ª pessoa do singular

4. Nós – 1ª pessoa do plural

5. Vós – 2ª pessoa do plural

6. Eles/elas – 3ª pessoa do plural

 Minha mãe falou para eu ir para 
a cama.

 Limpei meu quarto.

 João e Ana foram à biblioteca 
da escola para pesquisar.

 Viste a lua cheia?

 Jantamos mais cedo hoje.

 Lestes o jornal que falava da des-
coberta de um novo planeta?

ATIVIDADES
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2  Leia com atenção as frases a seguir. Depois, circule as formas verbais de cada 
uma e escreva a quem elas se referem.

a) A natureza chora o descaso do homem.

b) Lulu saiu sozinho de casa.

c) Escreveram uma mensagem.

d) A festa é amanhã.

e) Toda criança precisa de carinho.

f) A bicicleta e os patins são alternativas de transportes. 

g) Os adolescentes pediram informação ao guarda.

h) Será que o carteiro encontrará o destinatário da carta? 
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Perfil

PARA APRENDER

O perfil é um relato sucinto, em que são apresentadas as principais infor-
mações sobre uma pessoa, como data de nascimento, realizações, prêmios, etc.

1  Leia as informações constantes nos textos a seguir e conheça alguns dos bra-
sileiros que se destacaram no esporte mundial.

ADHEMAR FERREIRA DA SILVA 
(1927-2001)

Modalidade: atletismo
Quando: 1948-1960
O que fez: ganhou duas medalhas de ouro 
olímpicas no salto triplo.
Quanto ganhou: nada, na época, atletas 
não recebiam dinheiro.

RODRIGO PESSOA  
(1972-)

Modalidade: hipismo
Quando: desde 1995
O que fez: venceu a Copa do Mundo de 
Saltos três vezes consecutivas e foi campeão 
olímpico em Atenas (2004).
Quanto ganhou: em prêmios, já chegou a 
receber milhões de dólares.

PELÉ – EDSON ARANTES DO NASCIMENTO  
(1940-)

Modalidade: futebol
Quando: 1956-1977
O que fez: venceu a 
Copa do Mundo três 
vezes.
Quanto ganhou: 
assinou seu melhor 
contrato com o 
Cosmos, já em fim de 
carreira, por milhões 
de dólares.

TORBEN GRAEL  
(1960-)

Modalidade: iatismo
Quando: desde 1983
O que fez: ganhou cinco medalhas em 
Olimpíadas e participou 
da America’ s Cup, a 
competição de iatismo mais 
importante do mundo.
Quanto ganhou: é um dos 
raros brasileiros que vivem 
exclusivamente da vela.

ATIVIDADES
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2  Agora, converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. 

a) Das modalidades esportivas apresentadas nos perfis, qual é a mais

 » popular? 

 » perigosa? 

b) Qual é sua modalidade esportiva preferida? Por quê? 

c) Além das apresentadas, há outras modalidades esportivas de seu interesse? 
Quais?

d) Você já ouviu falar dos atletas apresentados? O que sabe sobre eles? 

e) Além desses atletas, que outros merecem menção?

MARIA ESTHER BUENO  
(1939-2018)

Modalidade: tênis
Quando: 1956-1968
O que fez: venceu os torneios de 
Wimbledon, Roland Garros e os abertos dos 
Estados Unidos e da Austrália. Colecionou 
589 títulos internacionais e foi campeã 
mundial em 1959, 1960, 1964 e 1966.
Quanto ganhou: o tênis, na época, era 
amador.

AYRTON SENNA  
(1960-1994)

Modalidade: automobilismo
Quando: 1978-1994
O que fez: venceu o Mundial de Fórmula 
1 três vezes: 1988, 1990 e 1991 e é 
considerado um dos maiores pilotos de 
todos os tempos.
Quanto ganhou: ao morrer, era o piloto 
mais bem pago da Fórmula 1,  
faturava milhões de dólares anualmente.
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3  Complete o quadro escrevendo o nome de outro(s) atleta(s) brasileiro(s) que 
também se destaca(m) (ou se destacaram) em cada uma destas modalidades:

ESPORTE ATLETAS

Tênis Maria Esther Bueno

Futebol Pelé

Automobilismo Ayrton Senna

Atletismo Adhemar F. da Silva

Hipismo Rodrigo Pessoa

Iatismo Torben Grael

4  Pesquise o(a) atleta que você mais admira e escreva as principais informações 
sobre ele(a). Depois, organize as informações em um perfil – um texto curto 
em que se destacam algumas informações, como: nome, data de nascimento, 
modalidade esportiva, principais prêmios. 

5  Converse com alguém de sua família ou com amigos a respeito da ascensão 
do esporte brasileiro e o que isso significa para o país. Depois, escreva um 
parágrafo contando a que conclusão você chegou.
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Uso de dois-pontos 

1  Leia o texto e observe os 
dois-pontos. Converse com 
o professor e os colegas 
sobre o uso desse sinal de 
pontuação.

ATIVIDADES

2  Complete as frases conforme o exemplo.

a) E foi isso que aconteceu: 

b) Resumindo: 

c) Como diz minha mãe: 

3  Reescreva as frases acrescentando dois-pontos.

a) Gostaria de fazer algo bem diferente pular de asa-delta.

b) No meu bairro, há duas quadras uma para jogar basquete e outra futebol.

AYRTON SENNA  
(1960-1994)

Modalidade: automobilismo
Quando: 1978-1994
O que fez: venceu o Mundial de Fórmula 1 três vezes: 1988, 1990 e 1991 e é considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos.
Quanto ganhou: ao morrer, era o piloto mais bem pago da Fórmula 1, faturava milhões de dólares anualmente.

O uso de dois-pontos nos textos apresentados nas páginas 97 e 98  tem 
o valor de fazer um esclarecimento, explicação de algo dito anteriormente.

PARA APRENDER
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Locução adverbial  

PARA APRENDER

LOCUÇÃO ADVERBIAL EXEMPLOS

De lugar ao lado, à esquerda, em cima, por perto, de longe, em 
volta, por aqui, etc.

De tempo à tarde, pela manhã, de noite, em breve, de repente, de 
vez em quando, etc.

De modo em silêncio, ao contrário, às pressas, de cor, às claras, etc.

De afirmação com certeza, sem dúvida, etc.

De negação de forma alguma, de modo algum, de jeito nenhum, etc.

De intensidade em excesso, de todo, por completo, por demais, etc.

De dúvida quem sabe, por certo, etc.

1  Sublinhe as locuções adverbiais das frases e classifique-as de acordo com a 
coluna ao lado. 

a  Saí pela manhã.

b  Vire à direita.

c  Ele age às escondidas.

d  De jeito nenhum faço isso.

e  Fui bem na prova, com certeza.

f  Ela come em excesso.

 de lugar

 de modo

 de negação

 de intensidade

 de tempo

 de afirmação

ATIVIDADES

O advérbio nem sempre é representado por uma só palavra, mas por 
um conjunto de palavras. A esse conjunto de duas ou mais palavras funcio-
nando como advérbio dá-se o nome de locução adverbial. Observe.
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1  Reúna-se com mais dois colegas para escrever uma reportagem.

a) Definam um esporte sobre o qual gostariam de escrever.

b) Pesquisem uma imagem de jornal ou da internet que trata desse esporte.

c) Façam anotações do que vocês já sabem sobre a prática desse esporte.

d) Pesquisem mais informações sobre esse esporte, como: história, popula-
ridade, atletas que o praticam, curiosidades, etc.

e) Façam entrevistas com pessoas que praticam o esporte escolhido por 
vocês.

f) Selecionem as informações mais interessantes e escrevam a reporta-
gem. Nela, além de contar um pouco da história desse esporte, vocês 
podem apresentar um panorama de sua situação atual: é popular? 
Consegue muitos investimentos? Quais atletas conhecidos o praticam 
atualmente?

2  Depois que a reportagem estiver escrita e corrigida, planejem uma apresen-
tação oral da produção, simulando uma veiculação dessas informações em 
um telejornal. Por isso, definam um apresentador da reportagem (âncora), um 
repórter (que deve fazer uma entrevista) e um entrevistado (que atuará como 
o atleta que pratica o esporte escolhido). Em seguida, 

a) preparem o roteiro de apresentação;

b) realizem um ensaio, antecipadamente;

c)    idealizem como farão a gravação da matéria;

d) por fim, combinem com o professor como será a apresentação da gravação 
aos colegas.

e) Relate com suas palavras como foi a experiência de fazer um telejornal. 

UM POUCO MAIS
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5. Lendas que encantam 

QUAL É A IDEIA?

 » O que você sabe sobre a gralha-azul? 

 » A lenda da gralha-azul será lida neste capítulo. Você a conhece? 

 » Pode contá-la aos seus colegas? 

 » Que outras lendas você conhece? 

 » Para que servem as lendas?
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O que são lendas? 

PARA APRENDER

As lendas são textos escritos ou orais que integram a cultura popular 
de um povo. Elas foram sendo transmitidas oralmente ao longo de muitos 
anos. Sua finalidade é explicar fatos relacionados à existência humana ou a 
aspectos da paisagem terrestre, da fauna, dos astros, etc.

1  O texto a seguir é uma lenda. O uirapuru é o pássaro que tem um dos cantos 
mais bonitos de toda a floresta. Quando ele canta, todos os outros animais 
ficam em silêncio para ouvi-lo.

Uirapuru
Um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do grande cacique. Como não poderia 

se aproximar dela, pediu a Tupã que o transformasse em um pássaro. Tupã transformou-o 
em um pássaro vermelho-telha, que à noite cantava para sua amada. Porém foi o cacique 
que notou seu canto. Ficou tão fascinado que perseguiu o pássaro para prendê-lo.

O Uirapuru voou para a floresta e o cacique se perdeu. À noite, o Uirapuru 
voltou e cantou para sua amada. Canta sempre, esperando que um dia ela descubra 
o seu canto e o seu encanto. É por isso que o Uirapuru é considerado um amuleto 
destinado a proporcionar felicidade nos negócios e no amor.

2  Que tipo de história são narradas pelas lendas?

3  O que se tenta explicar por meio dessa lenda?

Cultura popular

ATIVIDADES
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4  Em que lugar ocorrem os fatos narrados no texto?

5  Copie do texto um trecho que dá a impressão de passagem de tempo.

6  Quando se cria uma história, criam-se também os personagens que se inte-
gram a ela. Todo ser (homem, bicho, planta, objeto) que participa da história 
falando, agindo ou demonstrando sentimentos é considerado personagem.

Com base nessa informação, responda às questões propostas.

a) Quem são os personagens dessa lenda?

b) Quem é o protagonista, ou seja, o personagem principal da história? 
Justifique sua resposta.

7  A esposa do cacique ouviu o belo canto de Uirapuru? Transcreva do texto uma 
frase que comprove sua resposta.

8  Que tipo de sentimento levou Tupã a atender ao pedido do jovem guerreiro?

9  Por que essa história é considerada uma lenda?
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Modo indicativo: pretérito  
(pretérito perfeito e imperfeito) 

1  Leia o trecho retirado do texto Uirapuru e destaque as formas verbais.

2  Observe as frases:

O pássaro voou.   I        O pássaro voava.   II

Qual frase indica que a ação de voar 

 é uma ação que se encerrou no passado.

 é uma ação não concluída.

Pretérito perfeito indica um fato passado concluido. Exemplo: Estudei 
muito.

Pretérito imperfeito indica um fato passado não concluido ou com 
duração indetermida. Exemplo: Na apresentação, ninguém piscava.

10  Após conhecer a história, como você imagina que seja o canto do uirapuru?

11  Recorte do material de apoio a atividade para você ilustrar a história do 
Uirapuru.

ATIVIDADES

PARA APRENDER

Tupã transformou-o em um pássaro vermelho-telha, que à noite cantava para sua amada. 
Porém foi o cacique que notou seu canto. Ficou tão fascinado que perseguiu o pássaro para 
prendê-lo. O Uirapuru voou para a floresta e o cacique se perdeu.
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3  Use (1) para verbos no pretérito perfeito e (2) para verbos no pretérito imperfeito.

 O homem perdeu a calma.

 O funcionário falou alto. 

 Os alunos esperavam os resultados das provas.

 No litoral, ventava.

 O açougueiro servia o almoço.

 As crianças brincaram felizes na areia.

 Luiz viajou para a praia.

 Os alunos faziam silêncio na hora da leitura.

3  Assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão no pretérito perfeito.

a)  contava, levou, pegou, olharam

b)  estudou, comeu, olhou, andou

4  Assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão no pretérito imperfeito.

a)  acordava, mandavam, precisava

b)  precisava, sonha, viu

5  Separe os verbos de acordo com os quadros. 

andava andavam andaram

andastesandamosandouandávamos

andavasandáveis

andaste

andei

andava

Pretérito perfeito

Eu 

Tu 

Ele 

Nós 

Vós 

Eles 

Pretérito imperfeito

Eu 

Tu 

Ele 

Nós 

Vós 

Eles 
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6  Preencha o quadro flexionando os verbos trabalhar, estudar e falar no pre-
térito imperfeito.

ESTUDAR TRABALHAR FALAR

Eu Eu Eu 

Tu  Tu Tu 

 Ele Ele Ele 

Nós Nós Nós 

Vós Vós Vós 

Eles Eles Eles 

7  Agora, preencha o quadro flexionando os verbos amar, gostar e pular no 
pretérito perfeito.

AMAR GOSTAR PULAR

Eu Eu Eu 

Tu Tu Tu 

Ele Ele Ele 

Nós Nós Nós 

Vós Vós Vós 

Eles Eles Eles 
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8  A lenda que você leu não apresenta nenhum diálogo, ou seja, não há a pre-
sença de discurso direto. Exercite sua imaginação e reescreva-a acrescentando  
diálogos entre os personagens. Lembre-se de usar a pontuação adequada.
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9  Leia a ficha técnica do pássoro Uirapuru. Depois, responda às questões.

Uirapuru-verdadeiro
Nome comum: Uirapuru-verdadeiro
Outros nomes: Corneta ou Músico
Nome em inglês: Musician Wren
Nome científico: Cyphorhinus arada
Filo: Chordata
Classe: aves
Família: Troglodytidae
Plumagem: pardo-avermelhada e bem simples
Características físicas: tem bico forte, pés grandes e, às 
vezes, nos lados da cabeça, um desenho branco.
Comprimento: 12,5 cm
Distribuição geográfica: presente em quase toda a Amazônia brasileira, com exceção do 
alto Rio Negro e da região a leste do Rio Tapajós. Encontrado também em todos os demais 
países amazônicos – Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.
Hábitat: é comum no estrato inferior de florestas úmidas, principalmente na terra firme, 
mas também em florestas de várzea.
Comportamento: irrequieto, locomove-se rapidamente em meio à folhagem ou mesmo no 
solo. Pode aparecer em casais ou junto com pássaros de outras espécies. Há uma lenda que 
diz que o uirapuru atrai bandos de aves com seu belo canto. A verdade é que ele apenas 
integra bandos em busca de comida. 
Alimentação: come frutas e, principalmente, insetos. Após uma época de seca e logo que 
começa a chover, as formigas taocas saem de seus formigueiros e atacam todos os pequenos 
seres que encontram. Isso gera uma movimentação desesperada de vários seres na floresta, 
chamando a atenção de vários pássaros, inclusive o uirapuru. É um banquete para todos os 
pássaros que comem formigas. Enquanto os outros comem, o uirapuru canta. O seu canto, 
curto e forte, demonstra que ele está dominando o território.
Canto: com um canto longo e melodioso, sua “intenção” é outra – a atração para acasa-
lamento. Esses cantos duram de dez a quinze minutos ao amanhecer e ao anoitecer, na 
época de construção do ninho. Durante o ano todo, o uirapuru canta apenas cerca de 
quinze dias. O canto do uirapuru ecoa na mata virgem. O som, puro e delicado como 
o de uma flauta, parece ter saído de uma entidade divina. Os caboclos mateiros dizem 
com grande convicção que, quando canta o uirapuru, a floresta silencia. Como se todos 
os cantores parassem para reverenciar o mestre.
[...]

UIRAPURU-VERDADEIRO. Disponível em: <www.saudeanimal.com.br/11598/zoo/aves-zoo/uirapuru-verdadeiro>. 
Acesso em: 29 maio 2019.  
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a) Você já leu algum texto parecido com esse em algum lugar?

b) Onde encontramos textos como esses? 

c) Qual é a finalidade do texto que você leu?

d) As informações apresentadas referem-se a que animal?

e) O texto Uirapuru-verdadeiro é escrito em parágrafos ou organizado por 
meio de tópicos? 

f) Que tipo de informação encontramos nessas partes?

g) O que esse texto informa?



112

10  Comparando a ficha técnica com a lenda, responda às questões a seguir.

a) Qual dos textos está relacionado com a imaginação, com a fantasia?

b) Qual deles apresenta conhecimentos que se baseiam em observações e 
estudos científicos?

c) Que informações sobre o uirapuru-verdadeiro, presentes na ficha técnica, 
têm relação com a lenda?

11  Selecione da ficha do uirapuru tópicos que, em sua opinião, são importantes 
e, com essas informações, escreva um parágrafo explicativo sobre esse animal.

12  Em que formato a leitura é mais rápida: no texto escrito em tópicos (ficha 
ténica) ou no parágrafo explicativo que você escreveu na atividade anterior?
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13  Você já conheceu a lenda do pássaro uirapuru. Agora, conheça a lenda da 
gralha-azul e saiba por que ela é conhecida como ave-símbolo do Paraná.

A gralha-azul
Há muitos anos, em uma floresta bem distante, havia esplendorosas e gigantescas ár-

vores conhecidas como araucária.  

As araucárias eram muito altas, de tronco reto e cilíndrico e no topo uma copa exube-
rante. Essas árvores produziam frutos chamados pinha de formato arredondado e nela as 
sementes conhecidas como pinhões.

Diz a lenda que, antes de existirem tantas araucárias, esse local era uma floresta cheia de 
pássaros, incluindo as gralhas-azul. Muito vaidosas, esses pássaros de cor azul anil tinham 
um propósito maior.  

Em busca disso, elas começaram a recolher os pinhões que caiam de algumas araucárias 
que havia na floresta. Como não conseguiam comer todas as sementes, passaram a enterrar 
as que sobravam em diferentes cantos da floresta, para comer mais tarde caso quisessem.

No entanto, com o tempo, as gralhas não conseguiam mais achar os pinhões enterrados. 
Naquele lugar, as sementes enterradas davam vida às pequenas mudas. Essas pequeninas 
árvores hoje formam essa imensa floresta conhecida como floresta das araucárias. 

As gralha-azul são responsáveis por espalhar os pinhões, garantindo a sobrevivência 
da floresta. Como recompensa pelo trabalho, as gralhas-azul ficaram conhecidas como 
símbolo da floresta araucária.  

BRUNETTO, Gilmara. A gralha-azul. Texto não publicado, Curitiba, 2019.

Gralha-azul 
plantando pinhão, 
de Álvaro Borges 
Júnior

©
Ál

va
ro

 B
or

ge
s J

ún
io

r



114

a) Releia o primeiro parágrafo do texto. Depois, resolva as questões.

 » Sublinhe a expressão de tempo.

 » Essa expressão define o tempo exato em que aconteceu essa história?

 » Onde se passa a parte inicial da história? A expressão usada dá uma 
ideia exata ou uma ideia vaga de lugar? 

b) De que forma a autora dessa lenda descreve as araucárias?

c) Pesquise a imagem do pinheiro araucária (Araucaria angustifolia). A des-
crição feita no texto está adequada? Justifique sua resposta.

d) De que forma a autora descreve as pinhas?

e) E a gralha-azul, como é descrita?

f) O que a gralha-azul fazia com os pinhões que caíam no chão?

g) Segundo a lenda, qual foi a consequência do que fazia a gralha-azul?

Há muitos anos, em uma floresta bem distante, havia esplendorosas e gigantescas 
árvores conhecidas como araucária.
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h) Por que a gralha-azul é considerada o símbolo da floresta. 

i) Onde fica a terra dos pinheirais de que fala o texto? Pesquise o nome do 
estado onde há floresta de araucária e pinte-o no mapa.

j) Localize e pinte o estado brasileiro onde você mora. Você conhece alguma 
lenda do estado onde mora? Converse com os colegas e o professor sobre 
essas histórias. Depois, registre o título das lendas mais conhecidas.

Brasil: político

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6 ed. Rio de Janeiro, 2012. Adaptação.
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14  Muito antes da existência das lendas brasileiras, os gregos já tentavam explicar 
os fenômenos naturais, a origem do mundo e a própria origem do homem, 
por meio de histórias lendárias e seres mitológicos.

O texto que você vai ler agora é uma dessas belas histórias. Leia-o com atenção 
e, depois, resolva as questões.

A lenda de Órion
Dizem que na Grécia Antiga, muito tempo atrás, um jovem caçador chamado Órion 

apaixonou-se por uma princesa de nome Mérope. Era filha do rei Enopião, com quem 
morava numa ilha do Mar Mediterrâneo. Dona de grande beleza, Mérope era muito amada 
pelo pai, que impedia os rapazes de se aproximarem da filha e namorá-la. Acontece que 
Órion não era um jovem qualquer, mas filho do deus grego Posêidon, conhecido na Roma 
Antiga como Netuno. Muito poderoso, esse deus reinava sobre os mares. Com receio de 
deixar Posêidon zangado, Enopião permitiu a Órion achegar-se à filha, com uma condição: 
devia capturar todos os animais ferozes que infestavam seu reino.

Sendo um hábil caçador, nosso herói aceitou a proposta, pedindo a mão da princesa 
como prêmio pela façanha. Enopião nada respondeu e Órion interpretou seu silêncio como 
consentimento. Durante um bom tempo o caçador enfrentou as feras, que por fim conseguiu 
aprisionar e transportar para outra ilha, desabitada. Terminada a missão, ele imaginou que 
pudesse, enfim, casar-se com Mérope. Contudo, o ciúme de Enopião em relação à filha falou 
mais alto e ele escondeu-a do noivo num castelo.

Constelação de Órion
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Inconformado, Órion começou a trazer os animais caçados de volta à ilha de Enopião. 
Numa de suas viagens foi capturado pelos soldados do rei, que o cegaram e em seguida o 
abandonaram numa praia deserta. Felizmente, o caçador cego foi encontrado por um ci-
clope, gigante mitológico de um olho só, que o conduziu até Aurora, a deusa do amanhecer. 
Apaixonada que era por Órion, ela restituiu-lhe a visão, fazendo-o olhar para onde o Sol 
nasce. Porém, mesmo com a vista totalmente recuperada, o caçador não conseguiu casar-se 
com Mérope.

Tempos depois apaixonou-se por Ártemis, a deusa da caça, conhecida entre os romanos 
como Diana. Mas Ártemis tinha um irmão gêmeo, Apolo, muito ciumento dela. Numa bela 
tarde, os dois irmãos saíram para um torneio de arco e flecha. No caminho, Apolo desafiou 
Ártemis a acertar um alvo no mar, perto da linha do horizonte. Excelente arqueira, Ártemis 
aceitou prontamente o desafio e retesou o arco na direção indicada pelo irmão. Mal sabia ela 
estar apontando para Órion, que nadava à distância e foi trespassado por sua flecha certeira.

No dia seguinte, andando à beira-mar, a deusa encontrou o corpo morto do amado, com 
uma de suas flechas cravada no coração. Pôs-se a chorar, mas era tarde, o mal estava feito. 
Penalizado com sua dor, Zeus, o maior dos deuses gregos, ofereceu-se para transformar 
Órion numa constelação. Ártemis aceitou a oferta porque assim, pelo menos, poderia ver seu 
amado no céu. A mesma sorte coube aos dois cães fiéis de Órion, que ganiam desesperados 
ao ver seu dono brilhando no céu noturno. Assim, também eles foram transformados por 
Zeus em constelações. São elas Cão Maior e Cão Menor, que podem ser vistas no céu junto 
ao gigante caçador nas noites quentes de verão do Hemisfério Sul.

CARDOSO, Walmir. A lenda de Órion. Nova Escola, São Paulo: Abril, n. 118, p. 30-31, dez. 1998.

a) Quem é Órion?

 Filho do rei Enopião.

 Filho do deus Posêidon.

 O deus Netuno.

b) Por quais mulheres Órion se apaixonou no decorrer da história?

 Mérope e Ártemis.

 Mérope e Aurora.

 Aurora e Ártemis.

c) Por que o rei Enopião não permitiu que Órion se casasse com sua filha 
Mérope?

 Porque Órion não conseguiu dar fim aos animais ferozes que infes-
tavam seu reino.

 Porque Órion era filho de Posêidon.

 Porque Enopião tinha ciúmes da filha.
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d) Quem mandou cegar Órion?

 Mérope.  Enopião.  Posêidon.

e) Quem restituiu a visão a Órion?

 Mérope.  Aurora.  Ártemis.

f) O “acidente” que provocou a morte de Órion foi planejado por quem?

 Enopião.  Ártemis.  Apolo.

g) Por que Zeus, o maior dos deuses gregos, resolveu transformar Órion em 
uma constelação?

h) Por que os cães de Órion também foram transformados em constelações, 
se eles não haviam morrido?

i) Afinal, essa lenda tenta explicar que fenômeno da natureza?

15  Leia as frases a seguir e resolva as questões.

Órion enfrentou os animais ferozes do reino de Enopião.

a) Quais são os substantivos próprios?

b) Quem pratica a ação?
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c) Qual é o adjetivo? A que substantivo ele se refere?

d) De onde são os animais ferozes?

e) Qual é o verbo da frase?

f) Qual é a expressão de tempo?

g) Qual é a expressão de lugar? 

h) Qual é o verbo da frase? 

i) Quem pratica a ação? 

16  Pesquise outras lendas, de preferência que sejam típicas da região onde você 
vive.

a) Registre uma delas.  

b) Estude a lenda para poder contá-la para a turma.

c) Conte-a para seus colegas de turma e ouça atentamente as histórias que 
eles também contarão.

d) Das lendas contadas pelos seus colegas, escolha aquela de que você mais 
gostou e escreva-a no seu caderno, para não a esquecer e, assim, poder 
contá-la a outras pessoas.

Choram de tristeza os cães de Órion.

No dia seguinte, Ártemis encontrou o seu amado na praia.



120

Conjunção

PARA APRENDER

Conjunção é a palavra que estabelece relação entre orações em uma frase.

Ex.: “Ali cavava com seu bico um buraquinho no chão e enterrava o 
pinhão, e novamente repetia a proeza”.

Nessa frase, sabemos que a gralha-azul realiza três ações:
 » cavar um buraquinho no chão;
 » enterrar o pinhão;
 » repetir a proeza.

Observe que a palavra e une as ações na mesma frase. A palavra e é 
uma conjunção.

As conjunções podem ser coordenativas e, de acordo com a ideia que 
dão à frase, dividem-se em

 » aditivas: estabelece ideia de adição, soma. As principais conjunções 
são: e, nem.

Ex.: À noite, o Uirapuru voltou e cantou para sua amada.

 » adversativas: estabelece ideia de oposição. As principais conjunções 
são: mas, porém, contudo.

 Ex.: O uirapuru tem o canto mais belo, porém o uirapuru canta, durante 
o ano todo, apenas cerca de quinze dias.

 » alternativas: estabelece ideia de opção. As principais conjunções são: 
ou, ora, quer...quer.

Ex.: Copie ou imprima uma lenda amanhã.

 » explicativas: estabelece ideia de explicação. As principais conjunções 
são: porque, que, pois.

Ex.: Isto é uma lenda, pois carece de base científica.

 » conclusivas: estabelece ideia de conclusão. As principais conjunções 
são: portanto, então, por isso.

 Ex.: O Uirapuru canta sempre para encantar, por isso é considerado um 
amuleto para a felicidade.
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1  Leia as frases retiradas dos textos lidos e identifique as conjunções, classificando-as.

a) [...] as duas índias atiraram as flechas, mas só uma acertou o alvo.

b) Locomove-se rapidamente em meio à folhagem ou mesmo no solo.

c) As formigas taiocas saem de seus formigueiros e atacam todos os peque-
nos seres que encontram.

d) A gralha-azul plantava a cada ano dezenas e dezenas de pinheiros.

e) As pessoas os comiam assados ou cozidos.

2  Reescreva as frases completando-as com uma das conjunções entre parênteses.

a) O jogo não era bacana,  todos se divertiam muito. (ou – mas)

b) Sua namorada mora em Santos  ele em Copacabana. (porém – e)

c)  estuda  trabalha. (portanto – ou)

d) Não negou que devia,  não assumiu as despesas. (no entanto – e)

ATIVIDADES
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e) Tudo para ele era vencer  perder. (todavia – ou)

3  Una as frases, sem mudar o sentido, usando uma conjunção.

a) Gosto de fruta. Não gosto de maçã.  

b) Vesti a blusa. Estava frio.

c) Andariam rápido. Passariam a noite na floresta.

d) Não tenho dinheiro. Não posso pagar meu amigo.

e) Tomam sorvete. Tomam sopa.

f) Todos estão contentes. Despreocupados.

4  Forme frases com as conjunções a seguir.

a) mas b) ora c) assim 
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6. Histórias de heróis 

QUAL É A IDEIA?

 » Qual é o significado de herói para você? 

 » Qual a diferença entre herói e super-herói? 

 » Você conhece alguém que possa ser considerado herói ou heroína? Conte 
por quê. 
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Heróis na literatura  

1  Muita gente sonha em ser herói por um dia. Baita nem teve tempo de pensar 
nisso: veja como ele se tornou herói na história a seguir.

PARA APRENDER

A Noite dos Espetáculos
A Noite dos Espetáculos só acontecia de cinco em cinco anos, quando o elefante branco 

fazia aniversário.

O Rei, a Rainha e a Princesa sentariam-se nos tronos para ver as danças, as acrobacias 
e as lutas, até chegar o elefante branco, conduzido por um menino. O elefante branco de-
veria se ajoelhar diante do Grande Rei, levantar a cabeça e emitir um grito. Assim faziam 
os elefantes brancos desde os tempos do avô do avô do Grande Rei.

Quando a festa começou, o Palácio parecia estar em chamas de tantas luzes. Escravos 
e escravas corriam de um lado para outro, trazendo ou levando coisas. 

Baita, com dois cães, estava ao lado do trono vazio esperando a hora de o Rei chegar.

De repente, soaram trombetas, a multidão abriu caminho e passou um elefante trazendo 
a Rainha. A Rainha desceu, foi até o seu trono e sentou.

De novo soaram as trombetas. Era o animal trazendo a Princesa para a cerimônia. Mas 
algo parecia errado, ele começou a ficar nervoso, a levantar a tromba e a barrir. 

A cesta onde estava a Princesa, no alto do elefante, começou a balançar, uma tragédia 
estava para acontecer. 

Do lado do trono vazio, es-
perando o Rei, com um cachor-
ro em cada mão, Baita percebeu 
logo o perigo. Ele conhecia os 
elefantes como se fosse um 
deles. Percebeu que o que tra-
zia a Princesa era uma fêmea 
grávida. E sabia que as fêmeas 
grávidas têm medo de fogo.

ATIVIDADES
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O herói está presente em nosso cotidiano e nas histórias de ficção. Ele 
se torna o protagonista devido à sua coragem e aos seus valores.
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Desatou dos pulsos as coleiras dos cachorros e saltou para o pátio, correndo para o 
animal enfurecido como se corresse para seu grande destino.

A multidão tinha se afastado. Parecia que a Princesa ia cair a qualquer momento da cesta.

Baita chegou diante da elefanta, jogou-se no chão e se encolheu como um caramujo. 
Ela ainda se agitou um pouco. Mas logo parou e estendeu a tromba para acariciar as costas 
do Mestre dos Cachorros. Dava para ouvir uma mosca voar no imenso pátio do Palácio.

Tudo voltou ao normal, as pessoas voltaram a murmurar e a respirar. A Princesa desceu 
sob aplausos e o som das trombetas.

Agora só faltava o Grande Rei.

Sua entrada foi precedida de acordes de música e trombetas, coros de vozes masculinas 
e femininas e gritos ritmados da multidão. Seu elefante era o maior de todos, um macho 
gigantesco que entrou majestoso no pátio. A figura do rei estava encoberta por um véu de 
seda, já que era crime ver o seu rosto. O Grande Rei era, sobretudo, uma Voz.

E assim que se sentou no trono, a Voz falou:

– Na Noite dos Espetáculos, sempre acontecem coisas. Hoje vimos um oficial da Guarda 
acalmar um elefante furioso. Que pode um homem contra um elefante? Um elefante é o 
mar, um homem é uma gota-d’água. Mas este homem pôde com um elefante. Não fosse ele, 
estaríamos chorando a morte da Princesa. Este homem que tem poderes sobre os elefantes 
é, a partir de agora, meu novo Chefe da Guarda. Ele é agora o Mestre dos Elefantes.

LEMINSKI, Paulo. Guerra dentro da gente. São Paulo: Scipione, 2006. p. 61-64.
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2  Essa história é real ou ficcional? 

3  Quem a escreveu?

4  Com base no texto, resolva as questões a seguir.

a) Explique por que a Noite dos Espetáculos só acontecia de cinco em cinco anos.

b) Quais são os personagens principais dessa narrativa?

c) Por que o elefante que levava a princesa começou a se agitar?

d) Quem é Baita? O que ele fez para salvar a Princesa?

e) O que a elefanta fez diante da atitude de Baita?

f) Desenhe a cena em que Baita salva a Princesa.
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g) Ao final da cerimônia, quem se tornou o personagem mais importante? 
Por quê?

h) De que maneira Baita foi recompensado?

Metáfora 

1  Releia um trecho do texto.

PARA APRENDER

Um elefante é o mar, um homem é uma gota-d’água.

a) No texto, o elefante é comparado ao mar, isso quer dizer que perto do 
homem ele é

 imenso.            sábio.          persistente.          determinado.

b) O homem comparado ao elefante é uma gota d’água, isso significa que ele é

 sociável.           companheiro.          pequeno.         imenso.

Para estabelecer uma relação entre duas palavras ou conceitos, por 
vezes, usa-se a metáfora. Por meio do uso de uma palavra em seu sentido 
figurado, a metáfora expõe uma comparação de forma indireta e diversa do 
que é uma comparação de fato. Observe:

Metáfora
Luana é uma flor.

Comparação
Luana é como uma flor.

ATIVIDADES
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2  Em todas as frases, foram usadas metáforas. Indique o sentido do uso delas 
em cada uma.

a) A garota nova na escola é uma flor.

b) Aquela criança é um doce.

c) Aquele homem é uma raposa.

d) Aquela pessoa tem um coração de pedra.

e) Hoje está uma noite triste.

f) Ele é louco pelo time.

Modo indicativo: futuro do presente e  
futuro do pretérito

No modo do indicativo, há dois tipos de futuro:

 » futuro do presente – indica que uma ação vai ocorrer. 

Verbo estudar 

Eu estudarei
Tu estudarás
Ele estudará

Nós estudaremos
Vós estudareis
Eles estudarão

PARA APRENDER
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2  Complete as frases com os verbos entre parênteses indicando o futuro do 
presente.

a) Que equipamentos os eletricistas  para realizar a 
manutenção na casa? (usar)

b) Nós  a chave da chácara à noite. (pegar)

c) As crianças  na casa dos avós. (brincar)

d) Eu  na trilha da minha cidade. (pedalar)

e)  de conhecer o norte do Brasil. (gostar)

f) Não  mais emprestar meus livros por muito tempo. (poder)

1  Leia o trecho e observe as palavras destacadas.

O Rei, a Rainha e a Princesa se sentariam nos tronos para ver as danças, as acrobacias 
e as lutas, até chegar o elefante branco, conduzido por um menino.

Se esse trecho fosse reescrito indicando que o Rei, a Rainha e a Princesa tives-
sem realmente se sentado no trono, como ficaria?  

ATIVIDADES

 » futuro do pretérito – indica uma ação que poderia ocorrer no futuro, mas 
depende de uma condição.

Verbo estudar

Eu estudaria
Tu estudarias
Ele estudaria

Nós estudaríamos
Vós estudaríeis
Eles estudariam
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3  Em cada item, responda ao que se pede.

a) As crianças poderiam ir passear no parque se não estivesse chovendo. 
Qual a condição de as crianças irem ao parque?

b) Os atletas viajariam de barco se soubessem velejar.
Qual a condição de os atletas viajarem de barco?

c) Os turistas gostariam de ir ao nordeste se a passagem fosse barata.
Qual a condição de os turistas irem ao nordeste?

4  Organize uma lista de coisas que você gostaria de fazer no próximo sábado se 
estiver em uma fazenda. Use os verbos entre parênteses no futuro do presente, 
conforme o modelo.  

Eu nadarei no riacho. (nadar)

a) . (preferir)

b) . (adorar)

c) . (querer)

d) . (apreciar)

5  Faça uma lista de coisas que gostaria de fazer nas próximas férias. Use os verbos 
entre parênteses no futuro do pretérito, conforme o modelo.  

Eu nadaria no mar. (nadar)

a) . (gostar)

b) . (comer)

c) . (andar)

d) . (brincar)
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Tempo verbal:  
modo indicativo, modo imperativo e modo subjuntivo 

PARA APRENDER

Verbo é a palavra que pode indicar ação (estudar, correr), estado (ser, 
estar), fenômeno da natureza (amanhecer, garoar), desejo (almejar, aspirar) e 
outros processos. É variável, ou seja, flexiona-se em número (singular, plural), 
pessoa (primeira, segunda, terceira) e tempo (presente, pretérito e futuro).

Os verbos podem ser conjugados em três modos:

 » modo indicativo – expressa um fato, uma certeza.

Ex.: Escrevi um conto muito bonito.

 » modo subjuntivo – indica uma dúvida, uma incerteza.

Ex.: Talvez eu vá ao baile de formatura.

 » modo imperativo – expressa uma ordem, um conselho.

Ex.: Venha aqui, agora.

O modo indicativo é dividido em seis tempos:

 » presente – indica uma ação que ocorre no momento da fala ou uma 
ação que se repete com frequência. Ex.: Eu estudo agora. Eu sempre 
estudo neste horário.

 » pretérito perfeito – indica uma ação que foi terminada. Ex.: Já estudei 
para a prova.

 » pretérito imperfeito – indica uma ação não concluída ou uma ideia  de 
continuidade. Ex.: Eu estudava todos os dias pela manhã.

 » pretérito mais-que-perfeito – indica uma ação que aconteceu antes de 
outra também no passado. Ex.: Eu estudara para a prova que fiz ontem.

 » futuro do presente – indica uma ação que vai ocorrer. Ex.: Estudarei 
para a prova amanhã.

 » futuro do pretérito – indica uma ação que depende de uma condição 
para ocorrer. Ex.: Eu estudaria para a prova se tivesse o livro.
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Conjugação dos verbos no modo indicativo 

PARA APRENDER

1  Escreva os verbos que aparecem nos trechos abaixo.

a) “A Noite dos Espetáculos só acontecia de cinco em cinco anos.”

b) “O elefante branco deveria se ajoelhar diante do Grande Rei [...]”

c) “De repente, soaram trombetas, a multidão abriu caminho [...]”

2  Em que tempo verbal estão as formas verbais em destaque nas frases?

a) A Princesa jogou o véu que cobria sua face. 

b) O Grande Rei falará para o público.

c) Baita é, agora, o Mestre dos Elefantes. 

ATIVIDADES

Os verbos pertencem a três conjugações, de acordo com sua terminação.

 » 1ª. conjugação: verbos terminados em -ar. Ex.: amar, cantar.

 » 2ª. conjugação: verbos terminados em -er e -or. Ex.: comer, pôr.

 » 3ª. conjugação: verbos terminados em -ir. Ex.: sair, partir.

Eles também podem ser regulares ou irregulares.
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Verbos regulares
O radical não sofre alteração quando conjugado. Por exemplo, o radical 

do verbo amar é am-. Observe como ele não se altera quando o verbo é 
conjugado:

Eu am-o
Tu am-as
Ele am-a

Nós am-amos
Vós am-ais
Eles am-am 

Os verbos regulares seguem um modelo de conjugação, como o apre-
sentado a seguir para as três conjugações.

FALAR

Presente
Pretérito 
perfeito

Pretérito 
imperfeito

Pretérito 
mais-que- 
-perfeito

Futuro do 
presente

Futuro do 
pretérito

Eu falo falei falava falara falarei falaria

Tu falas falaste falavas falaras falarás falarias

Ele fala falou falava falara falará falaria

Nós falamos falamos falávamos faláramos falaremos falaríamos

Vós falais falastes faláveis faláreis falareis falaríeis

Eles falam falaram falavam falaram falarão falariam

VENDER

Presente
Pretérito 
perfeito

Pretérito 
imperfeito

Pretérito 
mais-que- 
-perfeito

Futuro do 
presente

Futuro do 
pretérito

Eu vendo vendi vendia vendera venderei venderia

Tu vendes vendeste vendias venderas venderás venderias

Ele vende vendeu vendia vendera venderá venderia

Nós vendemos vendemos vendíamos vendêramos venderemos venderíamos

Vós vendeis vendestes vendíeis vendêreis vendereis venderíeis

Eles vendem venderam vendiam venderam venderão venderiam
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Verbos irregulares

Sofrem alteração no radical quando conjugados. 

Por exemplo, o radical do verbo caber é cab-. Veja como ele muda 
completamente quando conjugado no pretérito perfeito:

Eu coube

Tu coubeste

Ele coube

Nós coubemos

Vós coubestes

Eles couberam

PARTIR

Presente
Pretérito 
perfeito

Pretérito 
imperfeito

Pretérito 
mais-que- 
-perfeito

Futuro do 
presente

Futuro do 
pretérito

Eu parto parti partia partira partirei partiria

Tu partes partiste partias partiras partirás partirias

Ele parte partiu partia partira partirá partiria

Nós partimos partimos partíamos partíramos partiremos partiríamos

Vós partis partistes partíeis partíreis partireis partiríeis

Eles partem partiram partiam partiram partirão partiriam

ATIVIDADES

1  Indique o tempo em que estão os verbos no modo indicativo das sentenças.

a) Não comerei mais doces, pois quero emagrecer.

b) João terminara a lição quando seu amigo o chamou para brincar.

c) Viajaria para a praia, se tivesse dinheiro.

d) Elas corriam bem rápido para fugir da chuva.
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2  Substitua os termos compostos destacados pelo pretérito mais-que-perfeito.

a) Eu tinha comido um pedaço de bolo antes de sair.

b) A professora tinha passado a tarefa antes de o sinal tocar.

c) Mariana tinha brincado com a amiga antes de ela sair.

d) Ela tinha comprado um presente para a festa a que foi ontem.

3  Leia e compare estas frases:

As elefantas grávidas têm medo de fogo.

A elefanta grávida tem medo de fogo.

a) Qual é a diferença entre elas?

b) Justifique o acento circunflexo da palavra têm na primeira frase.

4  Indique qual é o tempo das formas verbais usadas nas frases.

a) Carlos ficou em silêncio. 

b) Enquanto procurava controlar o desespero, a menina percebeu a pre-
sença de alguém. 

c) Quanto tempo tenho para jogar? 
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5  Reescreva as frases nos tempos indicados.

a) O sol vermelho esquentava bastante.
Presente:

Pretérito perfeito:

Futuro do pretérito:

b) A menina sorriu amarelo.
Presente:

Pretérito imperfeito:

Futuro do presente:

6  Leia o texto e copie as formas verbais que estejam em cada um dos tempos 
indicados.

Meu pai cumprira a promessa e nos mudamos para a casa nova.  
Ela ainda não está totalmente pronta, mas já dá para sentir que 
viveremos felizes lá.

a) Presente: 

b) Pretérito mais-que-perfeito: 

c) Pretérito perfeito: 

d) Futuro do presente: 

7  Recorte do material de apoio a tabela, complete-a conforme a conjugação 
correta e cole no caderno.
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Histórias de heróis na vida real 

1  O texto que você vai ler é baseado em uma história real trágica. Leia-o com 
atenção e descubra o que aconteceu no zoológico.

PARA APRENDER

Não dê comida aos animais
Adílson chegou ao zoológico, 

feliz da vida. Era uma linda tarde de 
sol e ele economizara a semana toda 
para ver os animais. Deixara até de 
andar de ônibus e fora a pé para a 
escola! Agora, com certeza, ia se di-
vertir pra valer.

O zoo estava cheio de gente. 
Famílias inteiras sentadas nos bancos 
ou passeando pelas alamedas, num 
clima de muita festa.

Animado, jogou o resto das pi-
pocas dentro da jaula do leão, que olhou com indiferença para as pipocas e com arrogância 
para o menino.

Foi então que viu, lá embaixo, no fundo de um fosso, uns animais engraçados que pa-
reciam lontras, com caudas grandes e achatadas. Eram seis, semienrolados uns nos outros, 
no seu hábitat predileto: água!

Curioso, leu a tabuleta:

ARIRANHAS: carnívoros da família dos mustelídeos (Pterunura brasiliensis).
Habitam os grandes rios do Brasil.
Nome vulgar: “onça-d’água”.

As histórias reais são compostas por uma introdução, que apresenta o 
início da narrativa; pelos personagens, que participam da história e são os 
que vivem os fatos; pelo tempo e pelo espaço. Há um conflito, em que tudo 
pode acontecer, e o desfecho, que apresenta um final nem sempre feliz.

ATIVIDADES
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Na sua frente, uma grade alta separava os visitantes dos animais. Por que seria? Uns 
bichinhos tão inofensivos tomando sol... Por certo só comiam peixes.

Será que também gostavam de pipoca? Pena que tivesse gasto todo o saquinho com o 
leão lá da jaula. Dariam uns belos animais de estimação!

E uma ideia se formava na sua cabeça... Por que não pular a grade (nem era tão alta assim 
pra um garoto como ele, acostumado a ser goleiro nas peladas do campinho) e ir lá embaixo, 
ver se elas eram mesmo tão pacatas quanto pareciam aqui de longe? 

Deviam ter umas pernas tão curtas e ser tão molengas que jamais alcançariam um 
moleque na corrida, mas nunca!...

Olhou à sua volta: ninguém por perto. É a tua chance, Adílson! Sem pensar duas vezes, 
saltou rapidamente a grade e começou a descer o paredão que dava para o fosso. As ariranhas 
nem se mexeram, continuavam dormindo tranquilas.

Ralou os joelhos na descida, nem ligou. Estava emocionante demais. Quando contasse 
pros colegas, eles nem iam acreditar! Um bando de frouxos... nunca que iam ter a coragem 
dele!

Quando estava quase lá embaixo, uma das ariranhas o farejou e ergueu a cabeça. Mas 
logo mais dormia, aparentemente indiferente.

Foi andando em direção aos bichos... bem de fininho. Eles continuavam dormindo... 
ou pareciam... Entrou pela água do fosso e foi chegando perto, determinado a encostar a 
mão naqueles dorsos peludos que brilhavam ao sol...

A ariranha maior tornou a farejá-lo, erguendo novamente a cabeça. Só que dessa vez não 
voltou a dormir. Encarou-o. E ele sentiu a fúria no olhar do animal, mistura de medo e raiva 
ao mesmo tempo. Como num passe de mágica, a ariranha firmou o longo pescoço de lontra 
e emitiu um rugido que soou como alerta para as demais, que se desenrolaram umas das ou-
tras e puseram-se, num átimo, em posição de sentido! Ele agora tinha pela frente as ariranhas 
prontas para o ataque. Por trás, o paredão do fosso que o levaria à segurança e à liberdade...
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Um grito soou lá de cima, uma voz de mulher, apavorada:

– Deus, tem um menino no fosso, façam alguma coisa!

Recobrando o próprio domínio sobre o espanto e o medo, o garoto tentou correr. Virou-
-se e preparou os músculos para escalar de uma só vez o paredão salvador. Mas as ariranhas 
foram mais rápidas. Certeiras, atiraram-se contra o menino, que tentava escapar. Adílson 
ainda gritou, transido de pavor:

– Socorro!

João, que passeava com a família no zoo, abriu caminho:

– Sou policial, deixem-me passar!

– O menino caiu no fosso! – gritou uma mulher, desesperada. – As ariranhas estão 
comendo ele vivo!

João debruçou-se sobre a grade, um arrepio pelo corpo. O menino tinha o rosto virado 
para cima, pedindo socorro, enquanto tentava se livrar dos bichos... Era um garoto moreno, 
de olhos angustiados, que se debatia entre a vida e a morte... E alguma coisa precisava ser 
feita, urgentemente... Olhou ao seu redor.

Os outros não faziam nada, impotentes.

Chamar a segurança do zoo, quanto tempo levaria?... Minutos preciosos que poderiam 
significar a vida para o garoto lá embaixo... Poderia ser seu filho numa situação dessas... 
Todos olhando e ninguém fazendo nada!...

Ainda ouviu o grito de sua mulher quando pulou a grade e começou a descer o paredão:

– Não, não vá!...

Ele já descia, agarrando-se às poucas pedras e a uma pequena árvore fincada ali quase por 
acaso. O garoto gritava, desesperado, ambos os braços nas bocas das ariranhas. João gritou:

– Aguente firme, estou indo! Vou te salvar, aguente firme!

A mulher e os filhos, estáticos de pavor, olhavam tudo lá de cima do paredão.

Os demais o animavam.

– Depressa, moço! Mais depressa, o garoto não aguenta mais!

Num último arranco deu conta do paredão. Atirou-se na água. As ariranhas viraram-se 
para encarar o novo inimigo, largando o menino por instantes.

Foi a sua chance. Agarrou o garoto e correu com ele para o paredão, gritando:

– Suba rápido, o mais rápido que você puder!

O garoto tentou escalar o paredão, escorado em João. Caiu, rolou por terra.

João ergueu-o, sacudiu-o: 

– É nossa única chance! Vamos, temos de subir!
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Um homem pulou a grade do fosso, amparou-se na pequena árvore e gritou para João, 
lá embaixo:

– Dá aqui o garoto que eu puxo ele!

João ergueu o garoto e, num supremo esforço, colocou-o sobre os ombros, enquanto o 
outro se esforçava para agarrar as mãos de Adílson.

Começou a puxá-lo para cima e, quando o garoto finalmente firmou as pernas no 
paredão, João, com um suspiro de alívio, preparou-se para subir. Foi então que sentiu os 
focinhos molhados e as patas pegajosas nas suas costas, e uma força brutal arrastando-o 
pelas pedras, enquanto a mulher gritava desesperada:

– Façam alguma coisa, elas pegaram meu marido!...

– Vou chamar ajuda – disse alguém e saiu correndo da multidão.

A mulher continuou gritando:

– Façam alguma coisa, alguém atire nelas, pelo amor de Deus! Elas estão matando o 
meu marido!

Lá embaixo, João ainda resistia... Desarmado, seu corpo sob as ariranhas que, enfim, 
davam vazão a toda sua fúria. João lutou, gritou, se debateu e, finalmente, não reagiu mais.

NICOLELIS, Giselda Laporta. Histórias verdadeiras. São Paulo: Scipione, 1994. p. 27-32.

Histórias verdadeiras de ©NICOLELIS, Giselda Laporta. São Paulo: Scipione, 1994.

2  Ao ler o texto, você percebeu, nas informações apresentadas na tabuleta, que 
os animais têm nomes científicos (que é o seu registro na literatura científica) 
e vulgares (modo popular pelo qual são conhecidos). Complete este quadro, 
retirando do texto as informações sobre as ariranhas.

Família a que pertencem Nome científico Nome vulgar

3  Discuta com os colegas e professor as questões a seguir. 

a) O que levou o policial a tentar salvar o menino? Em sua opinião, esse herói 
agiu de modo correto ao arriscar sua própria vida? Por quê?

b) Você conhece alguma história de uma pessoa que tenha colocado sua 
vida em risco para tentar socorrer alguém? Conte-a a seus colegas.
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4  A seguir, você tem o nome vulgar de três animais. Pesquise as informações 
que faltam a respeito de cada um.

Nome vulgar

• Cachorro
• Gato
• Cavalo

Nome científico

Família a que pertencem

5  Agora, imagine que um funcionário do zoológico precise escrever nas tabuletas 
frases que levem os visitantes a perceber o perigo que os animais enjaulados 
apresentam. Ajude-o, elaborando duas frases diferentes.

c) Em todos os zoológicos, existem tabuletas afixadas, solicitando aos visitantes 
que não deem comida aos animais. Em sua opinião, por que há pessoas 
que não respeitam essa solicitação?
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1  Leia o texto.

PARA APRENDER

Infográfico

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/15272-hoje-é-dia-
internacional-da-onça-pintada.html>. Acesso em: 31 maio 2019.

2  Após a leitura do texto, responda:

a) A que gênero pertence o texto lido?

ATIVIDADES

Os infográficos são utilizados cada vez mais pelos meios de comunicação 
para dar à informação um aspecto visual. Textos em que se aliam linguagem 
verbal e não verbal geralmente oferecem ao leitor uma forma mais atrativa 
de apreensão das informações.
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b) Qual a finalidade desse texto?

c) Em que meios de comunicação encontramos textos como esse?

d) Qual a informação principal do infográfico?

e) Cite algumas informações secundárias apresentadas no infográfico.

f) Se 22 mil onças-pintadas estão em condições reprodutivas, o que acontece 
com as outras onças-pintadas?

3  No texto Onça-pintada, o maior carnívoro das Américas são apresentados 
dados que podem gerar no leitor um sentimento de

 desdém.

 preocupação.

 pouco caso.

4  A palavra carnívoro indica ser que se alimenta

 de vegetais.

 de carne. 

 de insetos.

 de ração.
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5  Agora, você vai escrever uma história tendo como tema central a presença da 
onça-pintada no país.

Antes de começar, reflita sobre as seguintes questões:

 » A história será narrada como se já tivesse acontecido ou como se as ações 
estivessem acontecendo no momento da escrita?

 » Quem vai ser o narrador? Ele será de primeira ou na terceira pessoa? 
Lembre-se: a primeira pessoa é mais subjetiva, pois o narrador está en-
volvido com os fatos que acontecem com ele ou com alguém próximo. 
Já na terceira pessoa, o narrador é mais impessoal, pois narra o que vê ou 
o que viu acontecer com outras pessoas.

 » A história terá diálogos? Em caso positivo, não esqueça de usar os sinais 
de pontuação do discurso direto, como os dois-pontos e os travessões.

 » Como a onça vai ser apresentada? Agressiva, calma? Lembre-se de fa-
zer uma boa descrição dela, tanto dos aspectos físicos quanto do seu 
comportamento.

 » Quem serão os personagens presentes na história? O que eles fazem, qual 
seu papel na história, como agem, o que dizem?

6  Escreva seu texto, lembrando de usar vocabulário adequado, concordância   
entre o pronome e o verbo, advérbios, use sinônimos para evitar repetições 
de palavras. Fique atento à pontuação das falas.

7  Após finalizar, siga os passos:

a) Troque seu texto com o de um colega. Dialoguem sobre o que cada um 
escreveu.

b) Verifique se o texto do colega está adequado, se a pontuação foi usada 
de forma correta. Depois, o professor fará considerações.

c) Passe a limpo seu texto, adequando-o se necessário.

d) Leia-o para os colegas e veja quantas possibilidades criativas um fato 
real pode inspirar. Você vai observar que todos os textos são diferentes. 
Compare as histórias e escolha aquela de que você gosta mais.
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8  Não só os humanos são capazes de praticar ações heroicas. Leia o texto a seguir 
e descubra o porquê dessa afirmação.

Luna, minha heroína
Quando se fala em um herói, sempre se pensa em um homem alto e forte, uma es-

pécie de guerreiro, com uma espada ou arma na mão.

Mas agora, que já tenho quarenta e cinco anos, sei que todos nós podemos ser heróis. 
E que muitos daqueles que nos ajudaram durante a vida, nossos heróis íntimos, quase 
sempre ficam guardados anônimos, em uma lista secreta no fundo de nossa memória.

Luna foi uma das heroínas de minha infância, minha querida amiga da espécie 
canina dos dobermanns. Linda, negra, brilhante, musculosa, rápida como ninguém, 
Luna era nossa babá. Dormíamos, minha irmã Sandra e eu, com a cabeça apoiada em 
sua barriga macia.

Passávamos a maior parte do tempo metidos em brincadeiras malucas no quintal, 
ainda não tínhamos uma televisão, e, às vezes, a folia ia longe demais. Como no dia em 
que resolvemos dar um susto em nossa mãe e costuramos com muito cuidado uma longa 
“cobra” de pano verde, amarramos uma linha nela e a fizemos rastejar lentamente pelo 
meio do gramado.

Mamãe ficou louca. Apanhou a vassoura para matar a “cobra” e, quando desco-
briu que era tudo brincadeira, virou-se furiosa, com a vassoura ainda levantada, e 
saiu correndo atrás de nós. No começo não 
conseguíamos parar de rir, mas depois fica-
mos com medo – mamãe estava tão brava 
que quase não a reconhecíamos. Foi nesse 
momento atroz que Luna se colocou entre 
nós e mamãe, protegendo-nos da vassoura. 
Sentou-se na nossa frente e não deixou que 
ela nos tocasse.

Hoje sei que mamãe não bateria em nós 
com a vassoura. Jamais apanhamos. Ela sem-
pre nos disse: “Quem bate está ensinando a 
bater”. Mas daquele dia em diante, sempre 
que mamãe ficava brava, antes de nos pôr de 
castigo ou simplesmente nos dar uma bronca, 
ela trancava Luna no canil, só para prevenir. 
Assim, durante boa parte de minha infância, 
mãe brava virou sinônimo de cachorro preso.

PRIETO, Heloísa. Minhas três heroínas. In: ______. Heróis e guerreiras. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1995.
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9  Qual é a diferença entre a imagem de herói que as pessoas geralmente fazem 
e a heroína desse texto? 

10  Ao contar essa história, o narrador resgata de sua memória fatos de sua infância. 
Que partes do texto comprovam essa afirmação? Sublinhe-as. 

11  Relate, resumidamente, como Luna se tornou a heroína das crianças daquela 
casa.

12  Converse com o professor e colegas sobre a frase a seguir. 

Você concorda com as palavras da mãe das crianças? Justifique sua resposta.

Registre a conclusão do grupo sobre o assunto. 

13  Sobre a brincadeira das meninas, discuta:

a) Por que a mãe delas reagiu mal à brincadeira? 

b) O que você faria no lugar da mãe delas? 

c) Alguma vez você já pregou uma peça em alguém e a pessoa ficou zangada 
com você? O que foi? 

d) O que você achou da brincadeira das meninas? 12

“Quem bate está ensinando a bater”.
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Aspas (“”)

1  Analise os dois trechos em que as aspas foram usadas.

[...] e costuramos com muito cuidado uma longa “cobra” [...] (4º. parágrafo)
Apanhou a vassoura para matar a “cobra” [...] (5º. parágrafo)
Ela sempre nos disse: “Quem bate está ensinando a bater”. (6º. parágrafo)

a) Justifique o uso desse sinal de pontuação nesses casos.

b) Que outro sinal de pontuação poderia substituir as aspas no caso apre-
sentado do 6º. parágrafo?

c) Reescreva esse trecho, usando o sinal de pontuação indicado por você na 
resposta do item b. Faça as devidas adequações.

As aspas são sinais de pontuação usados em pares para realçar certas 
palavras ou parte de um texto. São usadas principalmente:

 » para indicar uma citação;

 » para destacar palavras pouco usadas;

 » para indicar palavras com outro sentido;

 » para representar a fala de um personagem ou de um entrevistado em 
textos jornalísticos.

ATIVIDADES

PARA APRENDER
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2  Em qual alternativa as aspas estão sendo usadas com o mesmo sentido usado 
em “cobra”?

 Quando era pequeno, brincava sempre no tapete azul da sala da minha 
avó. Aquele era o “mar”.

 “Mar era o sobrenome do Pedro, meu amigo.”

3  Nem sempre o travessão é usado para indicar a fala direta de personagens. 
Analise o uso do travessão no trecho a seguir.

No começo não conseguíamos parar de rir, mas depois ficamos com medo – mamãe 
estava tão brava que quase não a reconhecíamos. 

a) Explique por que foi usado o travessão.

b) Que outro sinal de pontuação poderia ser usado no lugar do travessão?

4  A que substantivo do texto se referem estes adjetivos?

a) linda, negra, brilhante, musculosa, rápida

b) malucas

c) louca, furiosa, brava 

5  Observe os pronomes em destaque no parágrafo abaixo. A seguir, resolva as 
questões propostas.

Mamãe ficou louca. Apanhou a vassoura para matar a “cobra” e, quando descobriu 
que era tudo brincadeira, virou-se furiosa, com a vassoura ainda levantada, e saiu cor-
rendo atrás de nós. No começo não conseguíamos parar de rir, mas depois ficamos com 
medo – mamãe estava tão brava que quase não a reconhecíamos. Foi nesse momento 
atroz que Luna se colocou entre nós e mamãe, protegendo-nos da vassoura. Sentou-se 
na nossa frente e não deixou que ela nos tocasse.
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a) A quem se refere o pronome se de “virou-se”?

b) Que expressão está sendo substituída pelo pronome a?

c) A quem se refere o pronome nos de “protegendo-nos”?

d) A quem se refere o pronome se de “sentou-se”?

e) O pronome ela está no lugar de que palavra?

UM POUCO MAIS

 Todos nós podemos ser heróis. Com base nesse pensamento, crie uma história 
em que você ajuda alguém a sair de uma situação bastante complicada. Para 
isso, você terá de usar sua imaginação baseando-se nas seguintes questões:

 » Quando acontece a história?

 » Onde se passam os fatos?

 » Quem são os personagens?

 » O que aconteceu para que o conflito da história se desencadeasse?

 » Como tudo foi resolvido?

Depois que a história estiver pronta, crie um título interessante para ela e 
mostre-a ao professor, para que possíveis adequações e sugestões sejam feitas. 



7. Relacionando-se com  
 as pessoas

QUAL É A IDEIA?

 » Alguma vez você sofreu uma injustiça? 

 » Já viu algum amigo ou pessoa próxima precisando de ajuda, mas não teve 
coragem de ajudar? Como se sentiu? 

 » Você procura se defender quando alguém é injusto com você ou costuma 
ficar calado(a)? Por quê? 

 » Você já cometeu alguma injustiça? Arrependeu-se depois? 

 » O que você faz quando precisa desculpar-se com alguém? 

 » É fácil perdoar quem nos fez mal? Comente. 
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1  Fortunatella, a personagem do texto a seguir, foi convidada por seus primos 
para passear de burrico. Leia o texto e verifique o que ela aprendeu nesse 
passeio.

PARA APRENDER

O valor do verdadeiro e do falso amigo
Meus primos haviam ganhado do pai um burrico muito engraçadinho, com o qual 

passeavam para baixo e para cima das ladeiras, fazendo inveja às outras crianças. Passear 
para baixo e para cima era fácil na Saracena, já que a aldeia, toda rodeada dos antigos 
muros das fortificações antigas, tinha uma parte alta, que terminava ao pé das montanhas 
e onde se viam ainda as ruínas do velho castelo dos príncipes que haviam sido os donos 
da terra em tempos passados.

Um dia, meus primos me convidaram para passear de burrico com eles e com a pri-
ma Rina. Fiquei felicíssima e pedi licença para vovó Catarina, que me recomendou muito 
cuidado.

Como era ainda peque-
na e não sabia montar sozi-
nha, os primos me puseram 
na garupa, atrás de Rina. Nós 
duas começamos a andar glo-
riosamente rumo às ladeiras 
que iam dar na estradinha que 
ficava fora dos muros da aldeia 
e se dirigia ao convento dos 
padres.

Narrador–personagem

Quando o narrador é um dos personagens da história, dizemos que 
é uma narrativa em primeira pessoa em que são usadas palavras como eu, 
meu, minha. Quando o narrador não é um personagem, chamamos de nar-
rador-observador e são usadas palavras como ele, ela, seu, sua.

ATIVIDADES
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Os meninos nos acompanhavam a pé, fazendo a maior algazarra e judiando do 
burrico, que chicoteavam sem a menor necessidade. Com justa razão, numa certa hora 
o bicho protestou, esperneando. E Rina caiu. Por milagre, que não sei explicar até hoje, 
fiquei agarrada ao lombo do animal como um carrapato. Para quê... Foi o bastante para 
que meus primos gritassem furiosamente comigo, acusando-me de ter empurrado Rina 
para baixo da garupa.

Eu quis me defender, dizer que era tudo mentira e que, se fosse verdade, eu confessaria. 
Mas não adiantou nada. Eles não acreditaram em mim, me fizeram apear, berrando nos 
meus ouvidos como se também me chicoteassem:

– Foi você, Fortunatella! Foi você!

Comecei a chorar, olhando para o burrico, que sacudia continuamente as orelhas, 
como se estivesse dizendo para os meninos, com pena de mim: “Não foi ela, não, fui eu...”.

Mas meus primos nem deram atenção ao burrico. E, para se vingarem, resolveram 
impor-me um castigo:

– Para pagar a sua culpa, você tem de ir comprar um caderno no armazém do seu 
Alfonso.

Embora não fosse culpada, achei o castigo fácil, e resolvi obedecer para continuar a 
brincar de montaria. Meus primos me deram uma moedinha, e eu fui, sem desconfiar de 
nada.

Entrei no armazém e disse:

– Seu Alfonso, eu quero um caderno bem bonito.

E estendi a moeda. O velho Alfonso, muito desconfiado, porque minha avó nunca me 
mandava fazer compras, pegou a moeda, virou-a e revirou-a na palma da mão e sumiu nos 
fundos do armazém, sem dizer uma única palavra.

“Vai ver ele está procurando o caderno mais bonito que tem”, pensei eu muito orgulhosa, 
achando que os primos iam ficar satisfeitos com meu serviço.

E o burrico, meu amigo, muito mais ainda. Enquanto 
esperava, porém, ouvi um barulho muito forte lá dentro, 
assim como as batidas do ferreiro, que, todas as manhãs 
e todas as tardes, arrumava a ferradura dos cascos dos 
cavalos.

A aldeia era como uma família só. E, naquele dia, acho 
que seu Alfonso, muito amigo do vovô Vincenzo, resolveu 
me dar uma lição. Quando voltou ao salão da frente do arma-
zém, jogou a moeda em minha mão. Apanhei-a e soltei um grito 
de dor! Era uma placa de latão que, achatada pelas marteladas que 
levara, ardia como ferro em brasa. Na minha mão nascia uma bolha, 
enquanto eu, de rosto vermelho de espanto, ouvia seu Alfonso:

©Shutterstock/Olga Kovalenko
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Itália

– Fortunatella, nunca mais engane ninguém, que é muito feio! Vou contar ao seu avô 
que você quis me passar a perna me dando uma moeda falsa...

Saí chorando do armazém e fui ao encontro dos meus primos, que riam. Foi então que 
compreendi.

Eles haviam se vingado de mim por causa do tombo da Rina. Ou teria sido por causa do 
ciúme e da inveja que sempre haviam sentido do amor que vovô Vincenzo e vovó Catarina 
me davam? ... Só sei que, naquele momento, olhando para aquela latinha redonda e amas-
sada, ali no chão, e olhando para o bicho pensativo, que olhava para mim com um ar que 
parecia de piedade, eu estava começando a compreender que não há moeda mais falsa no 
mundo do que uma falsa amizade.

Nunca mais fui brincar com meus primos desleais. Pena foi ter perdido a companhia 
leal do burrico...

LAURITO, Ilka Brunhilde. A lição da moeda. In: A menina que fez a América. São Paulo: FTD, 1995. p. 43-46.

2  Quem narra essa história criada por Ilka Brunhilde Laurito?

3  Onde se passa essa história?

4  Observe, neste mapa, Saracena, lugar onde Fortunatella e seus primos moravam.

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6ª. ed. Rio de Janeiro, 2002. Adaptação.
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5  Agora, observe no mapa a Itália, país onde fica Saracena. Em que continente 
fica a Itália?

6  Como a aldeia de Saracena é descrita?

7  Fortunatella e seus primos saíram para passear de burrico.

a) Que incidente aconteceu para que os primos ficassem tão furiosos?

b) Qual foi a causa desse incidente?

c) Fortunatella era pequena e não sabia se defender. Se você estivesse no 
lugar dela, o que falaria para os meninos?

8  Os primos de Fortunatella lhe impuseram um castigo.

a) Qual foi esse castigo?

b) Por que Fortunatella recebeu tal castigo?
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c) Você acha que o castigo imposto a Fortunatella foi uma atitude justa? 
Por quê?

d) Como você agiria se estivesse no lugar de Fortunatella?

9  Leia o que seu Alfonso disse a Fortunatella.

a) O que significa a expressão destacada acima?

b) Qual foi o motivo do choro de Fortunatella enquanto seu Alfonso falava 
com ela?

c) O que Fortunatella deveria ter dito a seu Alfonso?

– Fortunatella, nunca mais engane ninguém, que é muito feio! Vou contar ao seu avô 
que você quis me passar a perna me dando uma moeda falsa [...].
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10  Observe as palavras destacadas nestas frases e depois resolva as questões.

a) O significado das palavras destacadas é o mesmo nas duas frases? Justifique 
sua resposta.

b) Agora, elabore duas frases usando a palavra seu. Cada uma delas deve ter 
um dos significados apontados no item anterior.

11  O que você achou da atitude de Fortunatella de se afastar dos primos? O que 
você teria feito no lugar dela?

Reticências

1  Observe o uso de reticências neste trecho do texto:

PARA APRENDER

Comecei a chorar, olhando para o burrico, que sacudia continuamente as orelhas, 
como se estivesse dizendo para os meninos, com pena de mim: “Não foi ela, não, fui eu...”.

– Seu Alfonso, eu quero um caderno bem bonito.
Vou contar ao seu avô que você quis me passar a perna me dando uma moeda falsa [...].

As reticências indicam interrupção de uma fala, de um pensamento, 
uma pausa ou quando se quer deixar uma ideia suspensa.

ATIVIDADES
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a) Para que as reticências foram usadas?

b) Substitua, mentalmente, as reticências por um ponto-final. Faça a leitura 
em voz alta. O que muda?

2  Assinale as frases em que as reticências foram usadas para indicar pausas.

 O garoto disse que não queria comer, mas...

 Se tivesse feito revisão no carro, você sabe... nada disso tinha acontecido.

 João pegou... ele pegou... como se diz mesmo...

 Não sei se você vai, espere... não sei... acredito que seria legal.

3  Assinale as frases que indicam que uma fala foi interrompida.

 Se você tivesse me entendido...

 Você me enganou, sai daqui, senão...

 O prêmio saiu para...

 Você é um...

 Não... Não me peça isso...

4  Na frase:

As reticências indicam

 um clima de suspense.

 uma interrupção de pensamento. 

 a continuidade das ocupações. 

 uma citação incompleta.

Os pais estavam sempre muito ocupados, no trabalho, na educação dos filhos…
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5  Crie duas frases usando reticências. Depois, peça a um colega para informar 
que ideia a pontuação expressa em cada uma delas.

6  Observe o uso de vírgula nas seguintes falas:

– Foi você, Fortunatella! Foi você!
– Seu Alfonso, eu quero um caderno bem bonito.
– Fortunatella, nunca mais engane ninguém.

Explique por que a vírgula foi usada nesses casos.

7  Use a vírgula para separar o vocativo.

a) Carmem  vamos  ao  show?

b) Obrigado  pai.

c) Bom  dia  senhor  Tadeu!

d) Parabéns  meu  filho!

e) Oi  amiga.

f) Traga  logo  meu  filho  essa  cadeira. 

g) João  acorde!

h) Crianças  cuidado  ao  atravessarem  a  rua.

i) Meninos  venham  para  dentro.

j) Pessoal  tenham  paciência!
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A sinopse é um texto breve, um resumo argumentativo, geralmente de 
uma obra escrita ou de um filme. Tem como intenção informar ao  futuro leitor 
algumas ideias gerais sobre o  texto a ser lido ou sobre o filme a ser assistido.

Sinopse

2  Sobre o que trata a sinopse?

3  O texto que você leu foi publicado em um site da internet. Pensando nisso, 
responda: qual é a finalidade desse texto?

4  Se a sinopse estivesse escrita no livro, qual seria sua finalidade?

5  Para qual público se destina essa sinopse?

Fortunatella é uma menina que vive em Saracena, cidade italiana, no final do século XIX. 
Sua mãe e seu padrasto emigraram para o Brasil, a fim de “fazer a América”. A menina vive com 
a avó, enquanto espera o momento de também emigrar de país. Seu cotidiano na pequena cidade 
é encantador, cheio de histórias dos avós e aventuras típicas de crianças daquele período em que 
aviões, carros e outros produtos hoje comuns ainda eram assunto de ficção científica.

Disponível em: <https://ftd.com.br/detalhes/?id=6034>. Acesso em: 1 jun. 2019.

1  Leia a sinopse de O valor do verdadeiro e do falso amigo.

PARA APRENDER

ATIVIDADES
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Pronome indefinido, interrogativo e relativo 

PARA APRENDER

Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Você 
já conhece os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, além dos 
pronomes possessivos e dos demonstrativos. Dependendo da sua função 
na frase, os pronomes também podem ser indefinidos, interrogativos ou 
relativos.

Pronomes indefinidos

Expressam sentido vago ou quantidade indeterminada e podem ser 
variáveis ou invariáveis.

VARIÁVEIS
algum, nenhum, muito, pouco, todo, certo, bastante, qualquer, 
outro, quanto, tanto, qual

INVARIÁVEIS alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, cada, que, quem, algo

Ex.: Poucos faltaram hoje.
Alguém pegou meu livro.
Certas pessoas cometem sempre os mesmos erros.

Pronomes interrogativos

São aqueles utilizados para fazer pergunta.

VARIÁVEIS qual, quanto

INVARIÁVEIS quem, que

Ex.: Quanto custa o bolo?
Quem é você?
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6  A sinopse apresentou

 informações resumidas sobre a história para despertar o interesse do 
público.

 detalhes da história para que o público decida se quer ou não comprar 
o livro.
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Pronomes relativos

São pronomes que têm um antecedente que eles substituirão na oração.

VARIÁVEIS
Masculino o qual, cujo, quanto

Feminino a qual, cuja, quanta

INVARIÁVEIS que, quem, onde

Ex.: A menina, cuja mãe é costureira, faltou.

Meu avô, que me conhece bem, vai entender.

1  Identifique os pronomes relativos, indefinidos e interrogativos nas frases reti-
radas do texto e classifique-os adequadamente.

a) "Meus primos haviam ganho do pai um burrico muito engraçadinho, com 
o qual passeavam para baixo e para cima das ladeiras". 

b) "... terminava ao pé das montanhas e onde se viam ainda as ruínas do velho 
castelo dos príncipes". 

c) "Fiquei felicíssima e pedi licença para vovó Catarina, que me recomendou 
muito cuidado". 

d) "Mas não adiantou nada, eles não acreditaram em mim". 

e) "Para quê... foi o bastante". 

2  Pesquise em jornais e revistas duas frases para cada tipo de pronome. Depois, 
cole-as ou copie-as no caderno. 

ATIVIDADES
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Frase, oração e período 

PARA APRENDER

É considerado frase todo enunciado, com ou sem verbo, que tenha 
sentido completo.

Ex.: Socorro! (Sem verbo: frase nominal)
Foram à festa. (Com verbo: frase verbal)

Oração é todo enunciado, de sentido completo ou não, que tenha verbo.
Ex.: Todos gostaram do passeio. (Um verbo: uma oração)
Ela pediu a todos que dançassem. (Dois verbos: duas orações)

Chama-se período a frase que contém uma ou mais orações.
Ex.: Trabalharam duro. (Uma oração: período simples)
Trabalharam bastante, mas depois se divertiram também. (Duas orações 

ou mais: período composto) 

 »  Retire do texto O valor do verdadeiro e do falso amigo trechos de acordo 
com o que se pede. 

a) Uma frase.

b) Um período simples.

c) Um período composto.

ATIVIDADES
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História em quadrinhos

1  Leia esta história em quadrinhos e descubra os vários significados da palavra 
amizade.

PARA APRENDER

As histórias em quadrinhos foram criada para divertir o leitor. Há uma 
combinação de imagens e escrita que tornam a leitura mais rápida. Podem 
ter vários temas, como o de amizade.

ATIVIDADES
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2  As histórias em quadrinhos são criadas com a intenção de provocar o riso. Para 
isso, os autores procuram criar situações engraçadas, usando ironia, zombaria.
Numere os quadrinhos dessa história. Depois, responda: qual(is) quadrinho(s) 
você considerou engraçado(s)? Por quê?

3  Geralmente, nas histórias em quadrinhos, predominam as falas dos personagens, 
registradas em diferentes tipos de balões. Nessa história, é a fala do narrador 
que aparece em quase todos os quadrinhos. Como o autor diferencia a fala 
do narrador da fala dos personagens?

4  A história em quadrinhos que você leu apresenta três épocas distintas na vida 
dos personagens. Quais seriam?

5  As histórias em quadrinhos expõem os sentimentos e as atitudes dos per-
sonagens por meio de suas expressões faciais e corporais. Escreva o que os 
quadrinhos selecionados a seguir representam.

a) b) 

c) d) 
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e) f) 

g) h) 

i) j)

k) 
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6  Escolha uma das produções textuais a seguir.

a) Transforme a história em quadrinhos de Cascão e Cebolinha em um texto 
narrativo, contando como surgiu e se firmou a amizade entre os dois. Como 
o leitor não terá acesso à história em quadrinhos, você precisa criar um 
narrador que conte em detalhes os acontecimentos – escolha os que achar 
mais importantes. Atenção: Se criar diálogos, procure cuidar da pontuação.

b) Escreva um texto argumentativo, defendendo a importância de uma 
amizade verdadeira. Você pode citar os textos que leu nesta unidade para 
dar exemplos. Procure apresentar argumentos que comprovem por que 
as pessoas precisam de amigos verdadeiros e por que precisam manter 
distância dos falsos amigos.



8. Não ao bullying 

QUAL É A IDEIA?

 » Você sabe o que é bullying? Troque ideias com os colegas e o 
professor sobre esse assunto. 

 » Você já se sentiu alguma vez como a menina da imagem? 

 » O que você acha que estão dizendo a ela nos balões? 

 » Que tal mudar essa situação e escrever nos balões palavras afetuosas 
de encorajamento e companheirismo? 
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Crônica  

1  A vida é cheia de grandes emoções. Leia este texto e reflita sobre essa questão.

PARA APRENDER

A grande novidade
Um dia, a minha mãe me falou que a gente teria uma grande novidade em casa. Disse 

que seria bacana, joia, legal, maravilhoso. E disse tanta coisa que nem sei mais. Mais do que 
ninguém, eu iria curtir a grande novidade. Ela me garantiu e eu sonhava...

A mamãe dizia "adivinha"... E tocava eu a sonhar com viagens, carro novo, brinquedos, 
construção de piscina, mudança, sítio com frutas e campinho de futebol, bicicleta nova. 
Sonhava com coisas que meu pai nem poderia comprar.

Eu tentava adivinhar, e a minha mãe só dizia:

— Não, não, tá frio. É muito, mas muito melhor!

E descobri um dia o que é a novidade era um irmão ou irmã, já crescendo na barriga 
dela. Só com o tempo e com o tamanho da barriga é que pude perceber. Fiquei tão, mas 
tão decepcionado, que acabei emburrando. Guerra de fome e, alta noite, ainda queria ficar 
vendo televisão. Para me agradar, a mamãe e o papai me encheram de refrigerante, sorvete 
colegial, brinquedo e roupa nova. Só para aguentar as belezas da tal de novidade.

Passou um bom tempo, a mamãe ficou toda cheiona. Queria até que eu escolhesse um 
nome pra novidade. Um não, dois. Um de mulher, outro de homem. Falou que eu seria o 
padrinho da novidade. Nem me toquei. Banquei o firme no desprezo.

Uma tarde, cheguei da escola e levei um bruta susto: a mamãe estava no hospital. Ia 
chegar a novidade! Fingi que nem liguei, mas fiquei muito curioso e com muito medo 
também. Ouvir a vó dizer em casa que, depois de tantos anos, já mais velha, com outros 
filhos perdidos, não seria bom a minha mãe ter neném. Se aquela novidade matasse minha 
mãe, eu nem sei o que faria. Depois, soube que estavam os dois bem: a mamãe e a novidade. 
Suspirei e sorri, mas escondido.

São textos que propõem uma reflexão sobre relatos do cotidiano que 
podem ter aspectos de fantasia e crítica.

ATIVIDADES
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Dois dias depois, o papai me chamou para ir com ele ao hospital. Eu ficaria esperando, 
enquanto ele apanhava a mamãe e a novidade. Fiz de conta que iria só pra fazer companhia, 
que não estava importando em ir ou não. Por dentro, estava mesmo vibrando e querendo 
conhecer a tal novidade. 

Os dois chegaram perto do carro carregando a novidade e descobriram o rosto dela. 
Que decepção! Que novidade mais feia! Depois em casa a novidade só sabia mamar, chorar 
e dormir e dormir. Uma chatice, a tal novidade!

E logo ela ganhou o nome. Fui padrinho e houve festa no dia do batizado. Se não fosse 
a mamãe só ficar cuidando dela, até que nem me incomodava. Mas cadê tempo para gente? 
Cadê o tempo pro resto da casa? A gente comia mal, pois ninguém é pior do que a Berê para 
cozinhar. O papai eu não sabemos fazer nada que não seja cozinhar ovos. Ele até que ainda 
faz cafezinho, mas é só. A mamãe, coitada, sempre lutou com o trabalho, fora e dentro de 
casa, e a gente não dá valor... A fome faz coisa!...

Depois a novidade foi crescendo, já engatinhava e soltava sons. Mais um pouquinho, 
ficou de pé. Depois, andou e danou a falar. Confesso que achava uma graça ficar pajeando 
a novidade. E não é que foi meu nome que ela falou primeiro!...

Depois, a novidade passou, e ganhei de fato um irmão.

Agora, ele me chama. Para ajudar em qualquer dificuldade, corro, fico rindo, largo tudo 
e vibro mesmo. E penso que aquele garotão de quatro anos já não é nenhuma novidade. 
Mas como é joia ter um irmão!

2  Quem narra essa crônica?

3  Quem a escreveu?

4  Como a grande novidade é descrita pela mãe do personagem?

5  O que o personagem imaginava que era a grande novidade?

JOSÉ, Elias. O furta-sonos e outras histórias. 11. ed. São Paulo: Atual, 1994. p. 1- 4. (Conte outra vez).
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6  No texto, a mãe responde: "Não, não, tá frio". O que significa a palavra frio?

7  Como o personagem descobriu o que era a grande novidade?

8  Como o personagem se sentiu ao saber o que era a grande novidade?

9  Leia o trecho do texto.

"Os dois chegaram perto do carro carregando a novidade e descobriram o rosto 
dela. Que decepção! Que novidade mais feia! Depois em casa a novidade só sabia 
mamar, chorar e dormir e dormir. Uma chatice, a tal novidade!"

"Passou um bom tempo, a mamãe ficou toda cheiona."

O que significa "cheiona"?

10  Por que o personagem sentiu medo ao saber que sua mãe estava no hospital?

11  Leia o trecho do texto a seguir:

a) Quem eram os dois citados no início do trecho?
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b) O que o ponto de exclamação indica nas frases deste trecho?

 alegria

 desprezo

 admiração

 surpresa

 ordem

12  Como o personagem descreve o crescimento do seu irmão até fazer 4 anos? 
Escreva com suas palavras. 

13  Na sua opinião, o que significa a frase "ganhei de fato um irmão"?   

14  Quais são os principais personagens da crônica?

15  Se você estivesse no lugar dele, teria agido da mesma forma? Por quê?
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16  Como o autor marcou a passagem do tempo na crônica A grande novidade? 
Quais palavras ele usou? Cite três exemplos.

17  A crônica que você leu trata de algo do cotidiano? Justifique sua resposta.

18  Produza uma crônica com o mesmo título da história que você leu: A grande 
novidade. Pode ser algo que tenha realmente acontecido na sua vida ou algo 
de sua imaginação.

Siga as dicas:

 » Narrar na 1.ª pessoa.

 » Descrever eventos.

 » Marcar a passagem do tempo de forma cronológica.

 » Lembre-se de que deve ser algo de seu cotidiano.

Ao terminar seu texto, leia-o para os colegas e ouça o que eles produziram.

Depois, juntos, troquem ideias sobre como foi escrever uma crônica.
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A grande novidade
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Verbete de enciclopédia 

Veja um exemplo de verbete de enciclopédia retirado da Britannica escola.

PARA APRENDER

O bullying (palavra inglesa que significa valentão ou brigão) é uma forma de 
agressão ou assédio intencional e repetitivo direcionado a pessoas vulneráveis. A 
agressão, provocada por uma ou mais pessoas, pode ser tanto física como psicológica. 
Os agressores, chamados bullies, humilham, intimidam ou amedrontam, de maneira 
física ou verbal, suas vítimas.

O bullying é um fenômeno de violência que ocorre em todo o mundo e acontece 
particularmente nas escolas (tanto públicas como privadas), entre crianças e adoles-
centes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 1 em cada 3 estudantes de 14 anos no Brasil 
sofreu bullying na escola. De acordo com este estudo de 2009, o bullying atingia mais 
os meninos que as meninas.

Se bem acontece entre as pessoas mais jovens, os adultos também podem sofrer 
este tipo de agressão, principalmente no ambiente de trabalho.

BULLYNG. In: Britannica escola. Disponível em: <https://escola.britannica.com.br/artigo/bullying/603329>.  
Acesso em: 2 jun. 2019.

O verbete de enciclopédia apresenta informações a respeito de um 
determinado assunto ou de uma palavra específica. Os verbetes podem ou 
não estar organizados em ordem alfabética. É muito comum que estejam 
organizados por assunto. Geralmente, apresentam fotos e/ou imagens para 
ilustrar o assunto ou apresentar mais informações a respeito dele.

ATIVIDADES

1  Converse com o professor e os colegas sobre as questões a seguir e registre 
sua resposta.

a) O que você sabe sobre a palavra enciclopédia? 



180 a) Você conhece algo sobre o ciberbullying? 

b) Qual a relação entre a palavra bullying e a imagem?

3  Leia o texto para compreender melhor o que é ciberbullying.

Disponível em: <https://new.safernet.org.br/content/infografico-bullying>. 
Acesso em: 2 jun. 2019.

O que é ciberbullying?
O Ciberbullying é a modalidade virtual do bullying, que é identificado pelas inti-

midações repetitivas entre crianças e adolescentes, mas com características próprias, 
pois tem um efeito multiplicador e de grandes proporções quando acontece na web. 
Nessa modalidade de bullying, as tecnologias como celulares e as câmeras fotográfi-
cas, e os ambientes como as redes sociais, servem para produzir, veicular e disseminar 
conteúdos de insulto, humilhação e violência psicológica que provocam intimidação e 
constrangimento dos envolvidos.

O Ciberbullying não é um problema entre duas pessoas ou apenas entre agressores 
e vítimas. Uma visão sistêmica sobre o fenômeno nos ajuda a perceber e compreender 
suas manifestações complexas. Ele envolve as testemunhas, os apoiadores e incentiva-
dores, além de ter sempre um contexto que pode favorecer ou prevenir que ele ocorra.
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b) Qual o público-alvo de uma enciclopédia? 

c) Qual a finalidade de uma enciclopédia? 

d) Do que trata o verbete lido? 

2  Leia a imagem.
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Podemos enfatizar três aspectos centrais que caracterizam tanto o Bullying quanto 
o Ciberbullying:

– Comportamento intencional de perturbar, intimidar e/ou agredir;
– Repetição ao longo do tempo;
– Desequilíbrio de poder;
É um problema mundial que, muitas vezes, é subestimado pelos adultos por ser 

encarado como uma brincadeira de crianças. Ciberbullying não é brincadeira. Só existe 
brincadeira quando todos os envolvidos se divertem. Quando há uma relação desigual 
de poder, onde uns se divertem e outros sofrem e são maltratados, então é preciso que 
os adultos tomem uma providência.

Para evitar que as crianças adotem essa prática entre si, é preciso educar para uma 
convivência respeitosa e esclarecer da seriedade desse assunto. Crianças não enxergam 
as proporções de seus atos com a mesma consciência que os adultos. Sua personalidade e 
sua moral ainda estão em formação. É importante mostrar que ciberbullying não é uma 
"brincadeirinha" e pode trazer consequências prejudiciais para todos: vítimas, agres-
sores e testemunhas. Sim, quem assiste, rindo, ignorando ou ajudando a compartilhar, 
também participa da violência. 

Bullying pode ser motivado por racismo, homofobia, xenofobia e outros tipos de 
discriminação. Quando isso acontece, chame-os pelo nome. Racismo é crime. Qualquer 
tipo de discriminação tem que ser combatida. Denuncie!

O primeiro passo para os adultos - pais, educadores e/ou tutores – é identificar se 
a criança em questão está sofrendo ciberbullying e isso pode ser verificado por traços 
e mudanças em seu comportamento.

Os principais aspectos que podem revelar que a criança ou adolescente está sendo 
vítima de ciberbullying são:

– mudanças repentinas no uso da Internet
– medo de compartilhar o que faz na Internet
– medo de ir para a escola e encontrar amigos
– evitar participar de atividades coletivas
– sinais incomuns de tristeza
– isolamento no intervalo da escola
Após identificar a situação, é fundamental que a vítima saiba que ela não é culpada 

e receba apoio emocional dos familiares, educadores e amigos. Muitos têm dificuldade 
para sinalizar que não estão bem e não conseguem fazer frente às agressões sofridas, 
por isso é tão importante o apoio, sem julgamentos, da escola, família e dos amigos. 

É importante, ainda, estimular o debate sobre este tema com toda comunidade 
escolar e realizar atividades preventivas, como previsto na Lei 13.185 que instituiu o 
Programa Nacional de combate ao Bullying no Brasil.

O QUE é ciberbullying. Disponível em: <https://new.safernet.org.br/content/o-que-e-ciberbullying>.  
Acesso em: 2 jun. 2019.
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4  Escreva o significado de ciberbullying.

5  Qual a sua opinião sobre a pessoa que pratica ciberbullying? Converse com 
os colegas e o professor e anotem a conclusão a que chegaram.

6  O que a escola pode fazer ao identificar uma pessoa que pratica bullying?

7  Com os colegas e o professor, criem uma hashtag de uma campanha contra 
o bullying na escola.
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Cartum

1  Leia o cartum e responda às questões.

PARA APRENDER

SANTOS, Fabiano dos. 
Disponível em: <https://
fabianocartunista.blogspot.
com/search?q=bullying>. 
Acesso em: 2 jun. 2019.

a) Que pessoas são representadas nele? 

b) Com base na expressão facial do menino, o que é possível perceber?

c) Quais recursos apresentados na imagem justificam sua resposta? 

d) O que significa o que está escrito nas costas do menino e na testa?   

ATIVIDADES

Cartum é um texto que apresenta humor crítico. Satiriza situações re-
lacionadas às pessoas. Usa tanto a escrita quanto a imagem.
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e) Possivelmente, de onde o menino está chegando? O que isso quer dizer?

f) Em que fato reside o humor do cartum? 

2  Sobreviver significa permanecer vivo, apesar de algo; continuar vivendo de-
pois de uma situação desastrosa. Como provavelmente se sente o garoto do 
cartum?

 injustiçado

 ameaçado

 sábio

 alegre

 maltratado

3  Para quem se dirige o cartum? Quais recursos do texto justificam sua resposta?

4  Na sua opinião, esse tema é atual?

Ponto de exclamação e de interrogação 

(?) Ponto de interrogação é usado no final da frase para indicar uma 
pergunta.

(!) Ponto de exclamação é usado para indicar espanto, admiração, sur-
presa, exaustão, etc.

PARA APRENDER
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1  Leia as falas dos personagens do cartum.

Que pontuação está sendo usada?

2  Pontue as frases de acordo com a intenção de cada uma.

a) Você não imagina como está o Ricardo hoje

b) Você gostaria de ajudar na campanha sobre direito às diferenças

c) Poderíamos praticar esportes, o que acha

d) Você acha que um dia os seres humanos não sofrerão mais preconceito

e) Como aquele menino está triste

Mãe, cheguei!
Oi, filho! Sobreviveu ao teste de matemática?
Sim, ganhei nota máxima! O difícil é sobreviver ao bullying.

Verbos ser, estar, ter e haver 

Os verbos ser, estar, ter e haver são muito utilizados e saber sua con-
jugação correta é importante, já que não seguem o modelo de conjugação 
dos verbos regulares e têm formas específicas de conjugação. Observe, a 
seguir, a conjugação desses verbos no modo indicativo.

PRESENTE

SER ESTAR TER HAVER

Eu sou estou tenho hei

Tu és estás tens hás

Ele é está tem há

Nós somos estamos temos havemos

Vós sois estais tendes haveis

Eles são estão têm hão

ATIVIDADES

PARA APRENDER
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PRETÉRITO PERFEITO

SER ESTAR TER HAVER

Eu fui estive tive houve
Tu foste estiveste tiveste houveste
Ele foi esteve teve houve
Nós fomos estivemos tivemos houvemos
Vós fostes estivestes tivestes houvestes
Eles foram estiveram tiveram houveram

PRETÉRITO IMPERFEITO

SER ESTAR TER HAVER

Eu era estava tinha havia
Tu eras estavas tinhas havias
Ele era estava tinha havia
Nós éramos estávamos tínhamos havíamos
Vós éreis estáveis tínheis havíeis
Eles eram estavam tinham haviam

FUTURO DO PRESENTE

SER ESTAR TER HAVER

Eu serei estarei terei haverei
Tu serás estarás terás haverás
Ele será estará terá haverá
Nós seremos estaremos teremos haveremos
Vós sereis estareis tereis havereis
Eles serão estarão terão haverão

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO

SER ESTAR TER HAVER

Eu fora estivera tivera houvera
Tu foras estiveras tiveras houveras
Ele fora estivera tivera houvera
Nós fôramos estivéramos tivéramos houvéramos
Vós fôreis estivéreis tivéreis houvéreis
Eles foram estiveram tiveram houveram

FUTURO DO PRETÉRITO

SER ESTAR TER HAVER

Eu seria estaria teria haveria
Tu serias estarias terias haverias
Ele seria estaria teria haveria
Nós seríamos estaríamos teríamos haveríamos
Vós seríeis estaríeis teríeis haveríeis
Eles seriam estariam teriam haveriam
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1  Complete as frases com o verbo estar no pretérito perfeito.

a) Ontem nós  na festa.

b) Alguns dias atrás, tu  lá em casa.

c) Eles  divertindo-se no circo.

d) Eu  reparando no seu modo de vestir.

e) Ela  ótima naquela apresentação.

2  Complete as frases com o verbo ser no presente.

a) Eu  você amanhã.

b) Tu  a pessoa mais simpática que já conheci.

c) Ele  um amigo muito querido da família.

d) Ela  uma mulher de 80 anos.

e) Nós  preconceituosos.

f) Vós  absolutamente exóticos.

g) Elas  velhinhas adoráveis.

3  Preencha os espaços com verbos, na pessoa e no tempo indicados nos 
parênteses.

a)  procurado algum lugar no planeta onde a vida seja sempre 
uma festa. (verbo ter, 1ª. pessoa do singular, no presente)

b)  buscado um lugar na plateia, mas  tudo 
lotado. (verbo haver, 3ª. pessoa do singular, no pretérito imperfeito/ verbo 
estar, 3ª. pessoa do singular, no pretérito imperfeito)

c) As pessoas mais sérias  de sorrir como as crianças. 
(verbo haver, 3ª. pessoa do plural, no futuro)

d) O motor do fusca  de ser trocado para ele voltar a fun-
cionar. (verbo ter, 3ª. pessoa do singular, no futuro do pretérito)

ATIVIDADES
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e)  necessário reformar a casa para fazer a mudança. (verbo 
ser, 3ª. pessoa do singular, no pretérito mais-que-perfeito)

f)  problemas na cerimônia de abertura, mas nada grave. 
(verbo haver, 3ª. pessoa do singular, no pretérito perfeito)

g)  cinco dias que eu não a vejo. (verbo fazer, 3ª. pessoa do 
singular, no presente)

4  Pesquise, na internet, em jornais ou revistas, uma notícia ou reportagem sobre 
bullying.

a) Cole a notícia aqui.
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 » Escreva um texto informativo  da notícia explicando:

a) Quem sofreu bullying? Por quê?

b) O que aconteceu com essa pessoa?

c) Quando, onde e como ocorreu o bullying?

d) O que foi feito a respeito?

Evandro Marenda, 
2016. Digital.
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5  Em equipes, juntem as informações que coletaram sobre bullying e criem 
cartazes para conscientizar os alunos da escola sobre esse problema.
Um cartaz deve ser muito visual e passar as informações de modo objetivo. 
Portanto:

 » antes de começar, você e seus colegas devem fazer um esboço no papel, 
planejando como o cartaz ficará no final;

 » um cartaz deve ter imagens, que vocês podem desenhar ou colar. Essas 
imagens devem ser planejadas com antecedência: tamanho, assunto, 
cores, etc.;

 » procurem fazer legendas para as imagens;

 » evitem textos longos, pois ninguém consegue ler letras muito pequenas 
em um cartaz, devido à distância;

 » um título maior, no centro, deve ter destaque para direcionar a leitura;

 » façam títulos grandes e com cores vivas para chamar a atenção dos leitores;

 » cuidado com o excesso de informação, como textos e imagens, pois isso 
pode poluir o cartaz e dificultar a leitura. Nesse sentido, evitem enfeites, 
como flores, estrelas, etc., que não acrescentam informações ao cartaz.

 » insiram no cartaz a hashtag que já criaram.

6  Exponham os cartazes na escola, para que todos possam se informar sobre os 
problemas do bullying. 

7  Registre abaixo quais informações tinham no cartaz. 

Mais Cores  Língua Portuguesa
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Página 14 — Jogo do bingo – Palavras com s ou z

AMIZADE ARBORIZAR BEZERRO AZEITONA

AZULEJO BUZINA CLAREZA COZINHAR

ESTUDIOSO BONDOSO CARIDOSA DELICIOSO

DUZENTOS ESPERTEZA ESVAZIAR GENTILEZA

LAMBUZAR PUREZA REALIZAR RIQUEZA

CAPRICHOSA ZELOSO PREGUIÇOSO JEITOSO

VAGAROSO MAJESTOSO PORTUGUESA DUQUESA

TRAPÉZIO FRIEZA MAGREZA HORIZONTE

GAZE GRANDEZA DEZENOVE ORGANIZAR

VAGAROSO VAIDOSO MEDROSO MELOSO
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Página 14 — Jogo do bingo – Palavras com s ou z
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Página 16 — Acentuação das palavras
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O problema maior está na terra indígena Arariboia, onde o fogo atingiu 
mais de 41 mil hectares, aproximadamente 10% da área.

Segundo a Coordenadoria Nacional do Prevfogo, a maioria das frentes 
de fogo está controlada. Apenas uma permanece em combate e as demais 
estão em monitoramento.

No Parque Indígena do Xingu, cerca de 35 mil hectares foram atingidos 
por seis frentes de fogo, que somam 62 quilômetros de extensão.

Os dois incêndios começaram no início do mês e juntos já queimaram 76 
mil hectares de vegetação. A área corresponde a 76 mil campos de futebol.

No local vivem os Awá-Guajá, índios em total isolamento que dependem 
da floresta preservada para sobrevivência. No ano passado, um incêndio de 
grandes proporções consumiu mais de 50% dessa área indígena.

De acordo com o Ibama, as chuvas que atingiram parte das regiões Norte 
e Centro-Oeste, nos últimos dias, foram insuficientes para acabar com o fogo.

Além disso, a previsão é que a massa de ar seco volte a se formar no 
centro do país, mantendo a umidade baixa até o final de setembro, piorando 
esse cenário.

Incêndios florestais atingem duas áreas protegidas em terras indígenas na 
Amazônia: a Kuarup, no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, e a Awá 
II, na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão.

Página 68 — Notícia

Incêndio atinge terras indígenas do Xingu e Arariboia

BEZERRA, Graziele. Radioagência Nacional EBC. 23 ago. 2016. Disponível em: <http://radioagencianacional.ebc.
com.br/geral/audio/2016-08/incendio-atinge-terras-indigenas-do-xingu-e-arariboia>. Acesso em: 23 ago. 2016.
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Página 81 — Modo indicativo: presente, passado e futuro

FOMOS

TINHAM

CHEGO

ANDA

VIAJARAM

ACABARÃO

VIU

GANHARÁ

PAGAREI

APAGAM

ESTÃO

FARÁ

JOGO VERBOS EM AÇÃO

A MENINA  A PÉ PELO PARQUE.

VOVÓ NUNCA  O MAR.

MEUS PAIS  AS LUZES PARA ECONOMIZAR.
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Página 81 — Modo indicativo: presente, passado e futuro

OS ANIMAIS  COMIDA EM ABUNDÂNCIA.

MORADORES  DESABRIGADOS.

EU E MEUS AMIGOS  AO CINEMA.

GABRIELA  UM HAMSTER NO SEU ANIVERSÁRIO.

MINHAS AULAS  NA SEMANA QUE VEM.

MEUS PAIS  A TRABALHO.

SEMPRE  CEDO EM CASA.

  MINHAS CONTAS NO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS.

MINHA BANDA PREFERIDA  SHOW INÉDITO EM 
MINHA CIDADE.
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UIRAPURU

UM JOVEM GUERREIRO APAIXONOU-SE PELA 

ESPOSA DO GRANDE CACIQUE.

COMO NÃO PODERIA SE APROXIMAR DELA, 

PEDIU A TUPÃ QUE O TRANSFORMASSE EM UM 

PÁSSARO.

TUPÃ TRANSFORMOU-O EM UM PÁSSARO 

VERMELHO-TELHA.
À NOITE, CANTAVA PARA SUA AMADA. 

Página 106 — Uirapuru

Desenhe a história do uirapuru. Depois, apresente-a aos colegas e explique 
como tudo terminou.



Página 106 — Uirapuru

O CACIQUE NOTOU SEU CANTO E FICOU TÃO 

FASCINADO QUE PERSEGUIU O PÁSSARO PARA 

PRENDÊ-LO.

O UIRAPURU VOOU PARA A FLORESTA E O 

CACIQUE SE PERDEU.

À NOITE, O UIRAPURU VOLTOU E CANTOU PARA 

SUA AMADA E CANTA SEMPRE, ESPERANDO QUE 

UM DIA ELA DESCUBRA O SEU CANTO E O SEU 

ENCANTO.

CRIE O SEU FINAL.

MATERIAL DE APOIO
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Página 136 — Conjugação dos verbos no modo indicativo
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amo

amas

ama

amamos

amais

amam

amarei

amarás

amará

amaremos

amareis

amarão

amava

amavas

amava

amávamos

amáveis

amavam

amara

amaras

amara

amáramos

amáreis

 amaram

amei

amaste

amou

amamos

amastes

amaram

amaria

amarias

amaria

amaríamos

amaríeis

amariam

Página 136 — Conjugação dos verbos no modo indicativo




