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ROTEIRO DE ESTUDOS – II ETAPA LETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5.º ANO/EF - 2018 

 
Caro(a) aluno(a), 

É tempo de rever os conteúdos estudados na II Etapa Letiva e esclarecer suas 

dúvidas. Com o estudo diário e a realização de exercícios, você poderá avançar nos seus 

conhecimentos. 

Preparamos para você atividades que o(a) ajudarão nos estudos para a Avaliação de 

Recuperação. 

Bons estudos! 

I - CONTEÚDOS 

LEITURA, ORALIDADE, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 Texto publicitário 

 Texto instrucional 

 Informações em gráficos e tabelas 

 Charge 

 Notícias, manchetes, lides 

 Narrativa ficcional 

 Sketch ou histórias engraçadas 

 Coesão textual 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA (ORTOGRAFIZAÇÃO) 

 Regra básica de acentuação: Proparoxítona 

 Prefixo 

 Sufixo 

 Interjeição 

 Pronomes pessoais, de tratamento 

 Variações ortográficas: emprego de: esse e ece, bem e mal, bom e mau, j e g 

 Concordância verbal e nominal 
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II. ATIVIDADES (BLOCO 1) 

A Copa do Mundo FIFA de 2018 foi a vigésima primeira edição deste evento 
esportivo. Foi realizada na Rússia, anfitriã da competição pela primeira vez. E por falar em 
futebol... 

TEXTO I 

A bola 
O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar 

a sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais 
de couro, era de plástico. Mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e 
disse "Legal!". Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando não gostam do presente ou 
não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. 

— Como é que liga? — perguntou. 
— Como, como é que liga? Não se liga. 
O garoto procurou dentro do papel de embrulho. 
— Não tem manual de instrução? 
O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são 

outros. Que os tempos são decididamente outros. 
— Não precisa manual de instrução. 
— O que é que ela faz? 
— Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 
— O quê?  
— Controla, chuta... 
— Ah, então é uma bola. 
— Claro que é uma bola. 
— Uma bola, bola. Uma bola mesmo. 
— Você pensou que fosse o quê? 
— Nada, não. 
O garoto agradeceu, disse "Legal" de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na 

frente da tevê, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo 
chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola ao 
mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo. Tinha 
coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e 
ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como 
antigamente, e chamou o garoto. 

— Filho, olha! 
O garoto disse "Legal", mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com 

as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava 
a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para 
a garotada se interessar. 

VERÍSSIMO Luís Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 41-42. 

 
01. PINTE, no quadro de verbetes, o melhor significado para as palavras grifadas, nas 

frases abaixo. 

 “Como, como é que liga?” 

Amarrar uma 
coisa à outra. 

Fazer funcionar 
um objeto. 

Estabelecer uma 
comunicação. 

Juntar ou aproximar duas 
coisas separadas. 

 

 O menino não liga nem um pouco para a bola de futebol. 

Comunicar-se 
através do telefone. 

Prender uma coisa a 
outra. 

Importar-se com 
algo ou alguém. 

Transformar 
um objeto. 
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02. MARQUE a alternativa correta quanto ao tipo de narrador do texto lido. 

(       )  O narrador do texto é personagem e os verbos estão na 3ª pessoa. 

(       )  O narrador do texto é observador. Ele não participa das ações narradas. 

(       )  O narrador do texto é observador e participa das ações narradas.  

(       )  O narrador do texto é personagem e os verbos estão na 1ª pessoa. 

 
GRIFE, no texto, uma frase que comprova a sua resposta. 

 
 
 
03. MARQUE a resposta correta nas seguintes questões. 

 “Como é que liga?” “Não tem manual de instrução?” O que explica o fato de o garoto 
agir dessa maneira ao manipular a bola? 

a)  (      )  O garoto ainda não tinha lido o manual de instruções. 

b)  (      )  O garoto pensou que fosse um brinquedo eletrônico.  

c)  (      )  O garoto gostava muito de jogar Monster Ball. 

d)  (      )  O garoto gostou do presente e queria saber o que ele fazia. 

 

 O que o autor pretendeu com esse texto? 

a)  (      ) Constatar que o brinquedo dado ao filho estava com defeito antes mesmo 
de ele brincar. 

b)  (      ) Evidenciar que os garotos de hoje preferem brincadeiras ao ar livre a 
jogos eletrônicos. 

c)  (      ) Refletir sobre o fato de as crianças de hoje não brincarem mais como 
antigamente.  

d)  (      ) Mostrar que o garoto não sabe jogar bola tão bem quanto seu pai. 

 

 No trecho "— Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela.", a quem se refere o 
pronome "ela"? 

a)  (      )  Refere-se à tela do videogame. 

b)  (      )  Refere-se à máquina de jogos. 

c)  (      )  Refere-se à TV que o menino assiste. 

d)  (      )  Refere-se à bola de futebol. 
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04. Releia as seguintes trechos e responda às perguntas, de acordo com o texto lido. 

“O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse Legal!. 

 

 

 

a) Pela reação do personagem e o desenrolar da história, pode-se afirmar que o 

garoto demonstrou empolgação com o presente recebido? Por quê?  

 

 

 

 

 

 

"Filho, olha!” 

 
b) Na última parte do texto, o pai faz uma nova tentativa para cativar a atenção do 

filho. O que ele fez? 

 

 

 

 

 

“O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar 
mentalmente o cheiro do couro.”  

 

c) Qual é o significado do gesto do pai ao “cheirar a bola”, no contexto da história?  

 

 

 

 

 

 

“Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês...” 

 

d) Por que o pai pensou em dar um manual em inglês para seu filho? 

 

 

 



 5 

05. Leia um trecho da música do grupo mineiro Skank.  

TEXTO II 

É UMA PARTIDA DE FUTEBOL 

 

Disponível em <https://www.vagalume.com.br/skank/e-
uma-partida-de-futebol>. Acesso em: 07 jun. 2018. 

a) GRIFE: 

 De lápis verde, um verso em que o 
autor revela uma consequência 
quando seu time perde uma partida 
de futebol. 
 

 De lápis amarelo, o verso que 

demonstra a explosão de alegria 

do torcedor durante a partida de 

futebol. 

 

b) FAÇA um desenho para ilustrar o 3.º 

verso da 3.ª estrofe da música. 

 

 

 

06. Compare os Textos I e II.  

a) Qual personagem do Texto I mais se assemelha ao sentimento do autor da música 
em relação ao futebol? JUSTIFIQUE. 

 

 

 

b) Em qual dos textos há uma crítica ao desinteresse dos jovens em relação ao 
esporte? JUSTIFIQUE.  
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07. Observe a charge. 

 
Disponível em: 

http://www.arionaurocartuns.com.br/2018/05/charge-
futebol-copa-do-mundo.html>Acesso em: 07 jun. 2018. 

a) CITE uma característica desse gênero 
textual. 

 
 
 
 
 
 
b) EXPLIQUE a mensagem transmitida pela 

charge. 

 

 

08. ESCREVA um texto mostrando como um torcedor deve se comportar no estádio, 
durante uma partida de futebol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arionaurocartuns.com.br/2018/05/charge-futebol-copa-do-mundo.html
http://www.arionaurocartuns.com.br/2018/05/charge-futebol-copa-do-mundo.html
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ATIVIDADES (BLOCO 2) 
TEXTO I 

 
A minha história começou muitos e muitos anos atrás. E histórias podem durar para 

sempre. Basta que sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas sejam 

ressuscitadas por olhos que saibam ler. 

Eu nasci no ano de 1890, numa pequena aldeia de Calábria, ao sul da Itália. E onde 

fica a Itália?... É só olhar um mapa da Europa e procurar uma terra em forma de bota, 

entre o mar Mediterrâneo e o mar Adriático. 

Lá, nessa terra entre mares, foi onde eu nasci num dia de inverno. Saracena: esse 

era o nome do lugar pequeno onde nasci. 

Eu disse "era", embora o lugar ainda exista e tenha crescido, como eu também 

cresci. Mas, como nunca mais voltei para lá, acho que não pode ser mais o mesmo que 

conheci e onde vivi até os dez anos de idade. A Saracena de 1890 era sem comunicação 

de telefone, sons do rádio e imagens da televisão nas casas; sem o eco dos carros e das 

motocicletas nas estradas ou o ronco dos aviões sobre os telhados. A música que andava 

no ar, nos tempos da minha infância, vinha do canto dos pássaros, do chiar das rodas das 

carroças, das batidas dos cascos dos cavalos, do burburinho do riso das crianças e do 

lamento dos sinos das igrejas. 

Ah, esqueci de dizer que meu nome é Fortunata e que, quando menina, me 

chamavam de Fortunatella. 

Lembro-me do meu pai, Domenico, só por meio de retrato: um homem alto, bonito, 

de finos bigodes. 

Meu pai morreu muito cedo, de um ataque do coração, quando eu tinha apenas dois 

anos de idade e meu irmãozinho era ainda uma criança de berço. E foi assim que minha mãe, 

Giuseppina Ventimiglia, ficou sendo uma viúva moça, com dois filhos para criar. Mas não ficou 

sozinha por muito tempo, porque as comadres da aldeia passaram a encher-lhe a cabeça: 

— Giuseppina, você já reparou no Vincenzo Laurito? Ele também é viúvo, jovem 

como você. É homem de futuro: ele quer fazer a América! 

E o que significava, naqueles tempos, "fazer a América"? 

A vida estava difícil para os trabalhadores dos campos da Itália e de outras partes da 

Europa. Faltava serviço e, quando havia, era mal pago. Então, começaram a surgir notícias de 

que lá, do outro lado do oceano, nas terras jovens e ainda pouco exploradas do Novo Mundo 

havia necessidade de gente disposta a trabalhar duro e com a promessa de enriquecer em 

pouco tempo. E os homens começaram a partir, sozinhos ou com as famílias. Iam para a 

América do Norte ou vinham para a América do Sul, muitos deles para o Brasil. 

Eram emigrantes. E para cá eles vieram, a fim de substituir a mão de obra dos 

africanos. Por isso, quando Vincenzo Laurito pediu a mão de Giuseppina Ventimiglia em 

casamento, foi logo dizendo: 

— Você quer ir para o Brasil comigo? As crianças ficam aqui na aldeia com os avós, 

até juntarmos dinheiro por lá. Então, mandaremos buscá-las.  

Assim, Vincenzo casou-se com Giuseppina e os dois partiram para fazer a América. E 

eu e meu irmãozinho Caetano ficamos na Saracena. Ele, sob a guarda do pai de nosso pai 

morto; eu, sob os cuidados dos pais de nossa mãe ausente. Algum dia também nós seríamos 

dois pequenos emigrados da Calábria, que atravessariam o mar em busca da nossa família. 

LAURITO, Ilka Brunhilde. A menina que fez a América. 8. ed. São Paulo: FTD, 1994. (Adaptado). 
 

KGP/kgp 
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01. ASSINALE com um (X) a opção que apresenta o sentido de cada expressão destacada 
nos períodos abaixo. 

a) “Basta que histórias sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas 
sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler”. 

(      )  São assim consideradas, mortas, enquanto o texto não é lido, compreendido. 

(      )  Letras que não existem no papel. 

(      )  Letras impossíveis de serem lidas. 

 

b) “Assim, Vicenzo casou-se com Giuseppina e os dois partiram para fazer a América”. 

(      ) Partir para a América com a finalidade de melhorar a própria vida. 

(      ) Partir para a América com a finalidade de torná-la um continente mais 
próspero. 

 

02. EXPLIQUE o sentido da expressão em destaque abaixo. 

 “... as comadres da aldeia passaram a encher-lhe a cabeça.” 

 

03. Releia este trecho. 

“E os homens começaram a partir, sozinhos ou com as famílias. Iam para a 
América do Norte ou vinham para a América do Sul, muitos deles para o Brasil. 
Eram emigrantes”. 

Qual é o significado da palavra emigrante? 
(Consulte o dicionário, se necessário) 

 

 

 

 

 

 

04. Observe a imagem.  

 

Família de imigrantes japoneses. Início do séc. XX. 
Fonte: www.inci.org.br/acervodigital. 

ESCREVA uma frase, usando a palavra imigrante. 
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05. De acordo com o texto, DESCREVA: 

a) o país de origem de Fortunatella; 

 

 

b) a Saracena de1890. 

 

 

06. Em seu depoimento, a autora diz em relação a Saracena de 1890: “— ...acho que não 
pode ser a mesma que conheci e onde vivi até os 10 anos de idade.” 
 
Imagine Saracena, hoje, em 2018. Considerando as mudanças ocorridas no mundo, 
DESCREVA como seria essa cidade. 

 

 

 

07. Na sua opinião, Fortunatella “fez a América”? JUSTIFIQUE a sua resposta. 

 

 

 

08. 

 

a) Por que os imigrantes vieram substituir a mão de obra dos africanos? 

 

 

 

b) ASSINALE a resposta correta. 

Em qual atividade, em especial, esses imigrantes vieram trabalhar?  

(    ) Na mineração.   (    ) Nas fazendas de café.   (    ) No cultivo da cana-de-açúcar. 

 

 

09. “E histórias podem durar depois de nós.” 

a) EXPLIQUE essa afirmação da autora. 

 

b) De acordo com a autora, o que é necessário para que isso aconteça? 

 

10 No texto “A menina que fez a América”, Fortunatella descreve a terra onde nasceu. 

Agora é a sua vez. DESCREVA o seu país: seu território, suas belezas, seu 
desenvolvimento, sua população... sua história. (Use folha avulsa.) 

 

Os imigrantes vieram para o Brasil a fim de substituir a mão de obra dos 
africanos. 
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ATIVIDADES (BLOCO 3) 
TEXTO I 

Espantalho tão bonito e elegante nunca se tinha visto por aquelas redondezas. 
Precisava só ouvir a conversinha do Dito Ferreira enquanto montava o espantalho, todo 
orgulhoso do seu trabalho: 

— Nunca vi coisa igual. O patrão caprichou de verdade. Vai botar no campo um 
espantalho com roupa de gente ir à festa na cidade.  

E era mesmo. Tudo roupa velha, claro, mas da melhor qualidade. 
Dito Ferreira mostrava todo prosa:  
— Esse chapéu é de um tecido chamado veludo. E vejam que beleza essa camisa 

cor-de-rosa. Tem até coração bordado... O patrãozinho pensou em tudo. Com uma 
gravata de seda, fez esse cinto estampado. Até a palha do recheio é toda macia e 
cheirosa. Perfume forte que espantava a passarada.  

Fiapo de Trapo, o espantalho elegante, era mesmo um espanto. Passarinho nem 
chegava perto. E lá ficava sozinho, espetado no milharal deserto.  

O patrão ficava feliz com um defensor tão eficiente. Dito Ferreira se alegrava com 
aquela figura imponente. Que espantalho diferente! Só que eles nem sabiam que diferença 
era essa.  

Como todo espantalho, esse não andava nem falava, mas tinha o dom de poder 
sentir as coisas ao seu jeito — para um boneco de palha, isso era um grande defeito.  

Ninguém se aproximava dele, ninguém fazia um carinho, e ele ficava tão triste, só, 
espantando passarinho...  

De longe via uma passarada, de todo tipo e feição. Pintassilgo e saíra, cambaxirra 
e corruíra, rolinha e corrupião. Pássaro de toda cor, de todo canto e tamanho, de todo a-e-
i-o-u — sabiá, tié, bem-te-vi, curió e nhombu. Tinha vontade de chamá-los, de se mostrar, 
de falar um pouco dele.  

Mas não adiantava, ninguém chegava perto. E o tempo passava. Horas e dias, dias 
e semanas, semanas e meses, meses e anos.  

E o espantalho ficava no tempo. No bom tempo e no mau tempo. No sol que 
queimava e na chuva que molhava. 

E seu cheiro se gastava, sua cor se desbotava, sua seda desfiava, seu veludo se 
desgastava.  

Até que um dia... choveu. Mas não foi chuva miúda, foi pra valer, de verdade, foi 
mesmo um deus nos acuda, uma imensa tempestade, de granizo, raio, vendaval, com 
aguaceiro e temporal, chuva de muito trovão que virou inundação.  

Quando a chuvarada passou e o sol voltou, um arco-íris no céu se formou. E na 
beleza do dia novo, azul lavado, vieram os pássaros, em bando assanhado, ocupando 
todo o campo, ciscando no milharal. Livres, soltos, à vontade, numa alegria sem igual.  

Foi aí que Dito Ferreira reparou:  
— Cadê o espantalho velho?  
Saiu todo mundo procurando. Não acharam. Nem podiam achar. Ele tinha 

desmanchado, tinha sido carregado, pelo vento espalhado, pela chuva semeado, com a 
terra misturado, plantado naquele chão.  

Do que sobrou de Fiapo de Trapo, por aí, foi tudo virando ninho, protegendo com 
carinho filhotes que iam nascer. Veludo em trapos, seda em farrapos, coração bordado em 
fiapos, maciezas boas de se esquecer.  

E hoje em dia, sua palha misturada na terra ajuda a plantação a crescer.  
Os trapos de sua seda, o seu forro de bom cheiro, pedaços de seu veludo gastos 

se espalhavam desde o galinheiro até a mais alta árvore que tenha um ninho. 
E em cada ovo que nasce ali por aquele lugar, cada ninhada que se achega à 

procura de calor, em cada vida a brotar, em cada marca de amor, o coração do espantalho 
sobrevive num pedacinho de cor. 

MACHADO, Ana Maria. Quem perde ganha. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1994. 
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01. Leia as frases. 

 “Precisava ouvir a conversinha de Dito Ferreira enquanto montava o 
espantalho.” 

 “Mas não adiantava. Ninguém chegava perto.” 

a) Qual é o melhor significado para os verbos sublinhados nessas frases? 

RISQUE- o no quadro de verbetes. 

MONTAR  ADIANTAR 

 estar em cima de um jogo;   trazer benefícios, vantagens; 

 juntar as peças de um jogo;   deslocar para frente; 

 colocar em condição de 
funcionamento. 

  Andar mais rápido que o normal. 

b) ESCREVA o significado das palavras em destaque nas frases abaixo, observando 
a numeração. 

 “Vai botar no campo um espantalho com roupa de gente ir à festa na cidade.” 
1 

 “O patrão estava feliz com um defensor tão eficiente.” 
2 

1  2  

 

02. Leia o trecho e faça o que se pede. 

“— Nunca vi coisa igual. O patrão caprichou de verdade. Vai botar no campo 
um espantalho com roupa de gente ir à festa na cidade. 

Era mesmo roupa velha, mas da melhor qualidade, roupa de se ir à igreja em 
dia de festa. Fiapo, o espantalho elegante era mesmo um espanto.” 

 
a) Responda: 

 De quem é a fala iniciada pelo travessão, no trecho acima? 

 

 

 Quem fez o comentário mostrado no 2.º parágrafo desse trecho? 

O trecho apresenta algumas características da personagem e dos costumes 

do lugar onde essa história se passa. 

 
b) ASSINALE com um X essas características. 

( ) A personagem, Dito Ferreira, parece alguém do campo, pouco acostumado 
a formas de vestir de pessoas que moram na cidade. 

( ) O espantalho ficava no tempo. 

( ) A história se passa num lugar em que as pessoas cuidam mais do modo de 
vestir nos dias de festa e eventos religiosos. 

( ) O espantalho era mesmo um espanto. Era lindo. 
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03. a) Leia as frases e responda ao que se pede. 

“— Nunca vi coisa igual.” — Dizia Dito Ferreira enquanto montava o 
espantalho.” 

 De acordo com Dito Ferreira, por que o espantalho era tão diferente? 

 

 

 

“De longe via uma passarada, de todo tipo de feição.” 

 O que significa a expressão sublinhada na frase acima? 

 

 

 

b) “Do que sobrou por aí, foi tudo virando ninho, protegendo com carinho os 
filhotes que iam nascer.” 

EXPLIQUE como Fiapo de Trapo se transformou em ninhos para filhotes de 
passarinho. 

 

 

 

 

04. Faça o que se pede. 

a) ASSINALE com um (X) a opção que apresenta o sentido dos termos destacados 
em cada item. 

 Pássaro de toda cor, de todo a – e – i – o – u. 

(     )  Pássaros coloridos     (     )  Pássaros de muitos nomes 

(     )  Pássaros soltos 

 O espantalho ficava no tempo. 

(     )  Fica desprotegido das mudanças do tempo. 

(     )  Vivia de forma diferente.          (     )  Iniciava um novo tempo. 

 Mas não foi uma chuva miúda, foi um temporal, foi um deus nos acuda. 

(     )  Um carinho      (     )  Uma grande confusão      (     ) Um momento tranquilo 

 Dito Ferreira mostrava o espantalho todo prosa. 

(     )  Triste          (     )  Orgulhoso          (     )  Raivoso 
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b) “Fiapo de Trapo, ao ver todos aqueles pássaros, tinha vontade de chama-     
-los, de se mostrar, de falar um pouco dele.” 

Imagine que o espantalho tenha realizado o que desejava. Como ele se 
apresentava para os pássaros? ESCREVA um pequeno texto. 

 

 

 

 

05. Leia o texto e faça o que se pede. 

TEXTO II 

ESPANTOMIGO: O ESPANTALHO RABUGENTO 

Espantomigo era feio e rabugento. No verão reclamava do calor, no inverno, 
reclamava do frio. Na primavera implicava com o perfume das flores. No outono se 
irritava com o barulho das crianças que subiam nas árvores para apanhar frutas. 

E por ser assim tão reclamão, Espantomigo estava sempre sozinho. Também 
pudera! Ele só sabia espantar todo mundo. 

Mas não era isso que ele desejava.... ele queria ter um bando de amigos. 

RIBEIRO, Nye. Espantomigo: o espantalho rabugento. São Paulo: Roda Viva, 2008. (Adaptado). 

a) Responda: 

 Espantomigo estava sempre sozinho. Por quê? 

 

 

 

 Há relação entre os textos “Fiapo de Trapo” e “Espantomigo: o espantalho 
rabugento”? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

 

 

b) “Mas não era isso que Espantomigo desejava... ele queria ter um bando de 
amigos.” 

ESCREVA uma carta para Espantomigo, dando-lhe dicas de como ter amigos. 
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ATIVIDADES (BLOCO 4) 

TEXTO I 

A CRIANÇA QUE CALOU O MUNDO POR CINCO MINUTOS 

No ano de 1992, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro uma conferência da ONU, que 
recebeu o nome de RIO 92. Leia o discurso feito por uma criança canadense, que foi 
convidada a participar do evento. 

Olá! Sou Seven Suzuki. Represento a ECO – a organização das crianças em defesa 
do meio ambiente. Somos um grupo de crianças canadenses, de 12 e 13 anos, tentando 
fazer a nossa parte: contribuir.  Todo o dinheiro que precisávamos para vir até aqui, 
conseguimos por nós mesmos. Viemos de tão longe para dizer que vocês, adultos, têm que 
mudar o seu modo de agir. 

Estou lutando pelo meu futuro. Estou aqui para falar em nome das gerações que estão 
por vir. Estou aqui para defender as crianças com fome, cujos apelos não são ouvidos. 
Estou aqui para falar em nome de incontáveis animais morrendo em todo o planeta, porque 
já não têm mais lugar para onde ir. 

Durante toda a minha vida eu sonhei ver grandes manadas de animais selvagens, 
selvas, florestas tropicais repletas de pássaros e borboletas, mas agora eu me pergunto se 
meus filhos vão poder ver tudo isso. Vocês se preocupavam com essas coisas quando 
tinham a minha idade? 

Todas essas coisas acontecem bem diante dos nossos olhos e, mesmo assim, 
continuamos agindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo e todas as soluções. 

Sou apenas uma criança e não tenho as soluções, mas quero que saibam que vocês 
também não têm. Vocês não sabem como reparar os buracos da camada de ozônio. Vocês 
não sabem como salvar os salmões de águas poluídas. Vocês não podem ressuscitar os 
animais extintos. Vocês não podem recuperar as florestas que um dia existiram onde hoje é 
deserto. Se vocês não podem recuperar nada disso, então, por favor, parem de destruir! 

No Canadá temos uma vida privilegiada, com fartura de alimentos, água e moradia. 
Temos relógios, bicicletas, computadores e aparelhos de TV. Há dois dias aqui no Brasil 
ficamos chocados quando estivemos com crianças que moram nas ruas. Ouçam o que uma 
delas nos contou: "Eu gostaria de ser rica, e se fosse daria a todas as crianças de rua 
alimentos, roupas, remédios, moradia, amor e carinho." Se uma criança de rua, que não 
tem nada, ainda deseja compartilhar, por que nós, que temos tudo, somos ainda tão 
mesquinhos? 

Sou apenas uma criança, mas ainda assim sei que, se todo o dinheiro gasto nas 
guerras fosse utilizado para acabar com a pobreza, para achar soluções para os problemas 
ambientais, que lugar maravilhoso a Terra seria! 

Na escola, desde o Jardim da Infância, vocês nos ensinaram a ser bem comportados. 
Vocês nos ensinaram a não brigar com os outros, resolver as coisas de forma adequada, 
respeitar os outros, arrumar nossas bagunças, não maltratar outras criaturas, dividir e não 
ser mesquinho. Então, por que vocês fazem justamente o que nos ensinaram a não fazer? 

Não esqueçam o motivo de estarem assistindo a estas conferências, e para quem 
vocês estão fazendo isso. Vejam-nos como seus próprios filhos. Vocês estão decidindo em 
que tipo de mundo nós iremos crescer. Os pais devem ser capazes de confortar seus filhos, 
dizendo-lhes: "Tudo ficará bem. Estamos fazendo o melhor que podemos". Mas não 
acredito que possam nos dizer isso. Será que estamos na sua lista de prioridades? 

Meu pai sempre diz: "Você é aquilo que faz, não aquilo que você diz". Bem, o que 
vocês fazem nos faz chorar à noite. Vocês, adultos, nos dizem que nos amam. Eu desafio 
vocês. Por favor, façam as suas ações refletirem as suas palavras. Obrigada. 

Disponível em: <www.ciclovivo.com.br/vida-sustentavel>. Acesso em: 14 jul. 2017. (Adaptado). 
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01. ESCREVA o significado das palavras ou expressões destacadas  nas frases abaixo. 

a) “Estou aqui para falar em nome das gerações que estão por vir.” 

 

 

 

b) “Estou aqui para defender as crianças com fome, cujos apelos não são ouvidos.” 

 

 

 

c) “No Canadá temos uma vida privilegiada.” 

 

 

 

 

d) “Será que estamos na sua lista de prioridades?” 

 

 

 
02.  

 
De acordo com o texto, essa afirmativa está correta? JUSTIFIQUE. 

 
 
 
 
 

 

03.  

 

Que situação das crianças brasileiras provocou essa reação nas crianças canadenses? 

 

 

 

 

04. No depoimento, Seven Suzuki declara que ela e as outras crianças canadenses tentam 

fazer a parte delas: contribuir. 

Que tipo de contribuição essas crianças dariam para defender o meio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

Desde a Antiguidade, o homem vem se preocupando com a preservação do 
meio ambiente. 

“Há dois dias aqui no Brasil ficamos chocados quando estivemos com crianças 
que moram nas ruas.” 
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05. Meu pai sempre diz: ‘Você é aquilo que faz, não aquilo que você diz.’” 

 
EXPLIQUE a fala do pai. 

 
 
 
 
 

06. Muito se aprende no Jardim da Infância. 

 

 De acordo com o texto, o que se aprende na escola, desde o Jardim da Infância? 

 

 
 
 

 Os adultos praticam o que ensinam às crianças? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 
 
 
 
07. De acordo com Seven Suzuki, o que faria da Terra em lugar maravilhoso? 

 

 

 

 

 

08. Observe a imagem. 

TEXTO II 

 

Fonte: www.constockphoto. 

 Existe relação entre a imagem e o texto 
lido? JUSTIFIQUE. 
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09. CRIE um texto para descrever a imagem (Texto II). Mostre a importância de nos 

unirmos para proteger o planeta Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia o texto e faça o que se pede. 

TEXTO III 

ÓTIMO INVESTIMENTO 

 
 

01. De acordo com as características do texto acima, ele pode ser considerado: 
 

literário. poético. publicitário. 
 

 

Phillips Energy Saver. 
Economiza 80% mais. 

 

Há mais de 15 anos a 
Phillips inventou lâmpadas de 
alta tecnologia que economizam 
80% mais energia que as 
lâmpadas comuns, duram 8 
anos e ainda ajudam a 
preservar o meio ambiente. 
Com o tempo os concorrentes 
tentaram copiar a tecnologia 
Energy Saver, mas como toda 
cópia, ela nem se compara à 
original. Por isso, na hora de 
comprar uma Energy Saver, 
escolha quem faz sempre 
melhor. Fique com Phillips. 
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02. Responda: 
 
a) Qual é o objetivo desse tipo de texto? 

 
 
 
 
 
 
 

b) Qual é o público-alvo desse texto? 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) A parte verbal do texto está de acordo com a parte não verbal? JUSTIFIQUE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d) No início do texto, apresenta-se a frase “Quer economizar energia?”. 
Qual foi a intenção do anunciante ao iniciar o texto dessa forma? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) O anunciante diz que Phillips Energy Saver oferece vantagens aos seus 
consumidores. Quais são as vantagens oferecidas? 
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Leia o texto. 
TEXTO IV 

ENERGIA LIMPA 
Para colocar o videogame para funcionar, precisamos ligá-lo na tomada. Para fazer 

uma vitamina de frutas no liquidificador, também. As indústrias, para fabricar todos aqueles 

produtos, também precisam de energia. Mas de onde vem a energia que move tantas 

coisas? Será que fazer tudo isso funcionar prejudica o meio ambiente? 

Calma, calma, nada de pânico. É possível, sim, usar a energia sem destruir nosso 

querido planeta. Sabe como? Usando energia limpa. Roberto Schaeffer, do Programa de 

Planejamento Energético da UFRJ, explica: “Energia limpa é aquela que produz menos 

gases que poluem o ar ou é gerada a partir de fontes renováveis, ou seja, fontes que, 

mesmo depois de utilizadas, serão recolocadas no meio ambiente pela própria natureza.” 

As fontes de energia mais utilizadas hoje em dia vêm de recursos naturais, que são 

bem escassos. É o que acontece com o petróleo, por exemplo. A partir dele, são feitos a 

gasolina e o óleo diesel, que movem carros, caminhões e ônibus. Mas o petróleo, que é 

retirado das camadas mais profundas da Terra, vai deixar de existir um dia. 

No Brasil, 90% da energia que chega às nossas casas é produzida nas usinas 

hidrelétricas, que usam a força da água dos rios. Essas usinas não causam sujeira, mas 

podem alterar o curso dos rios e afetar a fauna e a flora do lugar onde ficam instaladas. 

Isso quer dizer que, quanto mais usinas tivermos, mais riscos de estarmos alterando o 

meio ambiente. 

É por isso que cientistas estão pesquisando outros meios de levar a energia até 

nossas casas. A ideia é que todos possam continuar jogando videogame e andando de 

carro por aí, mas sem acabar com os recursos da natureza ou destruir o meio ambiente. 

Você deve estar pensando: “Que bom! Mas como isso é possível?”. 

Roberto Schaeffer responde: “Não faltam opções para gerarmos energia limpa e 

renovável. A energia eólica, que é gerada por meio dos ventos, a biomassa que é 

produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar, e a energia solar, gerada com o calor e a 

radiação do Sol, são bons exemplos disso”. 

Outra solução que é sempre bem vinda é a... economia! Acredita que, se todos os 

brasileiros economizassem energia em pequenas ações do dia a dia, só gastaríamos 

metade da energia consumida atualmente?! E isso se pode fazer com atitudes simples.  

Vamos tentar? É preciso cuidar do nosso planeta para aproveitar o que ele tem de 

melhor por muito, muito tempo... 
Disponível em: <www.chc.cienciahoje.uol.com.br/energia-limpa/20 jun. 2011>. Acesso em: 17 ago. 2017. (Adaptado). 

 
01. ESCREVA o significado das palavras em destaque nas frases abaixo. 

 

a) “As fontes de energia mais utilizadas hoje em dia vêm de recursos naturais, que 

são bem escassos.” 

 
 

b) “Essas usinas não causam sujeira, mas podem alterar o curso dos rios.” 

 
 

c) “Energia limpa é gerada a partir de fontes renováveis.” 
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02. Qual é a origem da energia que consumimos em nossas casas? 

 

 CITE duas vantagens e duas desvantagens do uso dessa fonte de energia. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 
 
 
03.  

 
 
 

CRIE um cartaz contendo dicas de economia de energia que você e sua família podem 
adotar no dia a dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Leia o trecho e faça o que se pede. 

 
 

a) RETIRE do trecho acima: 

 um substantivo polissílabo;  _______________________________________ 

 um verbo dissílabo oxítono; _______________________________________ 

 um substantivo e o adjetivo que o acompanha.  ______________________ e 

___________________________ 

b) REESCREVA o trecho em negrito, passando as formas verbais para futuro. 

 

 

 
 
 

“Energia limpa é aquela que produz menos gases que poluem o ar ou é 
gerada a partir de fontes renováveis, ou seja, fontes que, mesmo depois de 
utilizadas, serão recolocadas no meio ambiente pela própria natureza.” 

. 

“Acredita-se que, se todos os brasileiros economizassem energia em 
pequenas ações do dia a dia, só gastaríamos metade da energia consumida 
atualmente! E isso se pode fazer com atitudes simples.” 
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ATIVIDADES (BLOCO 5) 
TEXTO I 

FAMÍLIA SPA 
Almoço de domingo na casa da família do Rubinho, por conta do pai, não era 

almoço, era uma praça de alimentação. Macarrão, frango, carne, arroz, feijão, pastel, torta 
de palmito, uma saladinha para decorar a mesa e mais doce de figo, mousse de manga, 
torta de chocolate, bolo de nozes e umas frutinhas para enfeitar. Sempre foi assim com a 
vovó Dedé. Gente, comida e bate-papo. Uma alegria só. 

Do lado da mãe do Rubinho, o almoço de domingo era o contrário: salada de alface, 
palmito, tomate e frango grelhado. Sobremesa: fruta. O pessoal de lá também gostava de 
bate-papo, mas de comida tinha horror. 

A vovó Fininha era muito legal, sempre agitada, magrinha que só ela. A vovó Dedé 
era grande, fofa, com colo de dar inveja em colchão de ar. O Rubinho adorava as duas. 

O problema era a briga entre o pai e a mãe de Rubinho por causa de comida. Pode 
acreditar... toda semana aquela confusão para decidir onde almoçar. O pai queria a mesa 
cheia de comida, farta; afinal, o Rubinho precisava se alimentar bem, estava em fase de 
crescimento. 

A mãe ficava desesperada e vivia falando que Rubinho sofria de uma doença que 
ele nem sabia o que era. Uma tal de “obesidade infantil”. 

O pai achava exagero, loucura da mãe, que tinha mania de dieta. A mãe achava 
desleixo, loucura do pai, que tinha mania de comer muito. 

E Rubinho não entendia por os dois brigavam tanto. Um dia, na visita mensal com o 
Dr. Ricardo, O garoto perguntou: 

— Doutor, o que é obesidade infantil? 
— Rubinho, é uma doença que faz a criança estar muito acima do seu peso ideal. 

Isso pode acontecer por vários motivos: alimentação errada, falta de exercícios físicos, 
tendência familiar, algum órgão que não está funcionando bem, algum problema 
psicológico. O importante, Rubinho, é que estar gordinho não é malandragem da criança, 
coisa de quem é guloso e pronto. Se a obesidade não for tratada, pode trazer muitos 
problemas e doenças. A questão não é ser magro ou gordo, é ter saúde ou não. Rubinho, 
você é um garoto forte, saudável. Deve se alimentar bem, mas sem exageros, e praticar 
exercícios. É só ter bom senso. 

Então Rubinho compreendeu que o que falta em casa era o tal do bom senso. 
A mãe sofre porque, mesmo sendo magra, sempre morre de medo de subir na 

balança, passa dias só tomando sopa e não pode ver uma novidade para emagrecer que 
já está correndo atrás. 

O pai, nem aí com nada. Come, dorme e trabalha. Acha que ser forte é encher a 
barriga. Quando ele vai almoçar ou jantar, come rápido como se o prato fosse fugir dali, 
sempre come até dizer “não aguento mais”. 

Taí, o Rubinho viu que quem estava precisando de um spa era o pai ou a mãe e 
chamou os dois para conversar: 

— Acho que não tenho nada a ver essa disputa entre vocês de quem está certo ou 
errado. Você, mãe, não pode achar que a balança é o centro do mundo, que as pessoas 
só existem para ser magras. E você, pai, não adianta ter uma cabeça legal se a saúde do 
corpo está ameaçada. 

Resumindo. A mãe do Rubinho começou a fazer uma tal terapia, para cuidar da 
cabeça; e o pai, uma dieta, para cuidar do corpo. 

Depois disso, os almoços de domingo ficaram mais legais. Vovó Dedé e Fininha, 
juntas, preparavam a mesa: de tudo um pouco. 

O pai de Rubinho emagreceu, ficou mais jovem, mais ágil, com mais saúde. E a 
mãe do Rubinho, finalmente, comeu um pedaço de torta de nozes, lambendo os beiços e 
fazendo “hummmmm!” 

CORRÊA, Leonor. De cara com o espelho. São Paulo: Moderna, 2003. (Adaptado). 
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01. EXPLIQUE o significado das palavras e expressões sublinhadas nas frases abaixo. 

 A vovó Dedé era grande, fofa, com um colo de fazer inveja em colchão de ar. 

 

 

 

 

 A mãe achava desleixo do pai a forma como se alimentava. 

 

 

 

 

c) Algumas pessoas são gordas por tendência familiar. 

 

 

 

 

02. MARQUE com um X o assunto abordado no texto “Família Spa” 

(     )  Os alimentos saudáveis 

(     )  O equilíbrio na alimentação 

(     )  Os desentendimentos entre pai e mãe 

 

 

03. Os pais apresentam opiniões diferentes sobre a melhor alimentação para Rubinho. 

COMPLETE o quadro com informações apresentadas no texto. 

PESSOA 
OPINIÃO SOBRE A 

ALIMENTAÇÃO PARA O FILHO 
ARGUMENTO USADO 

Mãe 
 
 
 

 

Pai 
 
 
 

 

 

 

04.  

 

 A quem Rubinho pediu ajuda para tirar sua dúvida? Que resposta ele recebeu? 

 

 

 

“A mãe ficava desesperada e vivia falando que Rubinho sofria de uma 
doença que ele nem sabia o que era. Uma tal de ‘obesidade infantil’”. 
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05.  

 

 O que é bom senso? 

 

 A partir daquele momento, como o pai e a mãe de Rubinho deveriam agir? 

 

 

06. RELEIA os dois últimos parágrafos do texto. Eles mostram uma situação positiva ou 
negativa? Por quê? 

 

 

 

 

07. Observe a pirâmide alimentar e faça o que se pede.  

TEXTO II 

 
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/piramide-alimentar>. Acesso em: 14 jul. 2017. 

a) Responda: 

 De acordo com a pirâmide alimentar, o que é importante para termos uma boa 
saúde? 

  

 

  

 

“Rubinho compreendeu que o que faltava em sua casa era o tal bom senso.” 
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 O que devemos fazer para controlarmos o peso? ESCREVA como devemos 
agir. 

 

 

 

 

 

 

b) COMPLETE o quadro, montando um cardápio com a sua alimentação. Caso você 
não faça alguma das refeições, deixe o espaço em branco. 
 

 

Café da manhã 

 

 

 

Lanche 

 

 

 

Almoço 

 

 

 

Lanche da tarde 

 

 

 

Jantar 

 

 

 

c) COMPARE seu cardápio com as sugestões da pirâmide e responda: 

Você precisa fazer alguma mudança em seus hábitos alimentares? JUSTIFIQUE. 
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08. Leia o texto. 

TEXTO III 

 

a) ESCREVA um texto relacionado à imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ESCREVA um texto, mostrando a importância de ter uma alimentação equilibrada. 
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ATIVIDADES (BLOCO 6) 

TEXTO I 

Sobre a descoberta do fogo 
e os limites da caverna 

Os deuses sempre acharam que os homens tinham inteligência, mas não 

tinham juízo. Uma pessoa inteligente sem juízo é mais perigosa que uma pessoa 

burra sem juízo. Por isso, os homens foram presos pelos deuses numa caverna 

escura, muito grande, tão grande que parecia não ter fim. Caverna fechada, sem 

entradas e sem saídas. Lá dentro era frio. 

Foi então que Prometeu teve pena dos mortais que tiritavam de frio. Valendo-

se de uma distração dos deuses, roubou-lhes o fogo e deu-o aos homens. 

Mas Prometeu advertiu. "Não deixem o fogo morrer. Se ele morrer, a 

escuridão voltará. E então não poderei ajudá-los, porque não sei a arte de fazer 

nascer o fogo. Somente os deuses a conhecem...". Ditas essas palavras, Prometeu 

desapareceu para nunca mais voltar. 

Aceso o fogo, a caverna se iluminou e os homens se viram pela primeira vez. 

Trataram de alimentar o fogo sem parar para que ele não apagasse. Fizeram mais: 

como eram inteligentes, curiosos e mexedores, acabaram por descobrir o segredo 

da arte de fazer fogo que só os deuses sabiam. 

Aí todo mundo queria possuir o fogo. Para que todos pudessem ter o seu 

fogo particular, inventaram-se as velas. Os homens e as mulheres passaram então 

a andar para onde iam com velas acesas nas mãos. A caverna se iluminou. Pelo 

poder do fogo, nasceram então a culinária, a cerâmica, o vidro, a fundição dos 

metais, em resumo, a civilização. 

Mas os homens descobriram mais: que o fogo mora em muitos outros lugares 

que não a madeira. Mora no petróleo, nas quedas d'água, no vento, no carvão, no 

Sol. E o calor do fogo aumentou. 

Por meio do fogo, as invenções se multiplicaram sem cessar, trazendo 

conforto e riqueza para todos os moradores da caverna. Passaram os homens a 

avaliar o bem-estar dos habitantes da caverna pelo número de velas que gastavam. 

Ter velas acesas dava status... Os que queimavam muitas velas eram ricos; os que 

queimavam poucas velas ou nenhuma eram pobres... Milhares de velas, milhões de 

velas, bilhões de velas foram queimadas. 

Mas, a caverna, que era muito grande, tinha limite. Era uma caverna fechada, 

sem saídas. Fechada, nada podia sair de dentro dela. As nuvens de fumaça 

produzidas pelo fogo aumentavam, sem parar. Quanto mais fogo, mais calor, mais 

riqueza, mais fumaça. E os moradores da caverna começaram a sofrer com o 

excesso de calor. 

A solução era simples: bastava que os ricos apagassem metade das suas 

velas. Reuniram-se todos aqueles que queriam pôr fim a essa situação para chegar 

a um acordo sobre a diminuição de velas. Mas ninguém queria apagar as suas 

velas... "O progresso não pode parar. Crescer, crescer sempre..." 

Só tarde demais os homens se deram conta de que a sua caverna, a nossa 

linda Terra, se transformara num forno. Mas já era tarde demais. Morreram, então, 

como leitões no forno que eles próprios haviam construído com o seu progresso... 

Rubem Alves (Adaptação). 
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01. Leia a frase. 

“Os deuses sempre acharam que os homens tinham inteligência, mas não 
tinham juízo.” 

 

a) RISQUE, no quadro abaixo, o  significado mais adequado para a palavra juízo 
nessa frase. 

1 - capacidade intelectual que compara e julga; 

2 - apreciação, conceito; 

3 - opinião, voto, parecer; 

4 - quem tem bom senso, ajuizado, prudente. 

b) RISQUE, nos parênteses, o melhor significado para a palavra sublinhada em cada 
frase. 

  “... teve pena dos mortais que tiritavam de frio.” 

(pulavam – tremiam – corriam) 

  “Pelo poder do fogo, as invenções se multiplicavam sem cessar.” 

(parar – apagar – continuar)  

 

02. “Os deuses prenderam os mortais numa caverna escura, muito grande, tão 
grande que parecia não ter fim. Caverna fechada, sem entradas e sem saídas.” 

a) A quem o autor se refere como “os mortais”? 

 

 

 A quem o autor se refere como “a caverna”? 

 

 

b) Por que os mortais foram presos dentro dessa caverna? EXPLIQUE. 

 

 

03.  “Foi então que Prometeu teve pena dos mortais que tiritavam de frio.” 

a) Como Prometeu ajudou os mortais? 

 

 

b) Qual foi o aviso de Prometeu aos mortais?  

 

 

c) Qual foi a justificativa sobre esse aviso dado por Prometeu? 
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04.  De acordo com o texto, os mortais eram inteligentes e curiosos. 

CITE uma situação em que você considera que os seres humanos demonstram essas 
características. 

 Inteligentes: 

 

 

 Curiosos: 

 

 

05.  “Aí todo mundo queria possuir fogo.” 

a) CITE três benefícios que o fogo trouxe para os moradores da caverna. 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

b) Vivemos num mundo em que as invenções se multiplicam, trazendo conforto e 
riqueza para os habitantes do planeta. 

 CITE duas invenções que, na sua opinião, trouxeram benefícios para a 
humanidade. 

     

 

     

 

06. Leia a tirinha e a frase em destaque. 

TEXTO II 

 
“O progresso não pode parar. Crescer, crescer sempre.” 

No último quadrinho, Papa-Capim diz que o que eles veem chama-se PROGRESSO. 
Você concorda com ele? JUSTIFIQUE sua resposta, escrevendo um texto em folha 
avulsa. 
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07.  “Só mais tarde os homens se deram conta de que a sua caverna, a nossa 
linda Terra, se transformara num forno.” 

a) O texto nos alerta sobre um problema que vem ocorrendo no nosso planeta. 

 Qual é esse problema? 

 

 

 CITE três consequências desse problema para o nosso planeta. 

 

 

b) Se o nosso planeta pudesse falar, qual seria o conselho que ele daria para que a 
vida nele fosse melhor? ESCREVA-o no balão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZICS/gmf 

 


