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CONTEÚDO: LINGUAGEM LITERÁRIA E NÃO LITERÁRIA 
 
1. Sobre a linguagem não literária é correto afirmar, exceto: 
a) É utilizada, sobretudo, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. 
b) Sua principal característica é a objetividade. 
c) Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas 
realmente possuem. 
d) Utiliza a linguagem denotativa para expressar o real significado das palavras, sem metáforas ou 
preocupações artísticas. 

 
TEXTO I 
 
O açúcar 
 
O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor 
que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 
Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. 
Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 
Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 
Em lugares distantes, onde não há hospital 
nem escola, 
homens que não sabem ler e morrem de fome 
aos 27 anos 



plantaram e colheram a cana 
que viraria açúcar. 
Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 
e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Fonte: “O açúcar” (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980) 
 
TEXTO II 
 
A cana-de-açúcar 
 

Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores 

portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar 

no Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis solos de massapé, além da menor distância 

em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. Atualmente, o 

maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em parte é exportado e em parte abastece 

o mercado interno, a cana serve também para a produção de álcool, importante nos dias atuais 

como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente 

em São Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível. 

 
Com relação aos textos I e II, assinale a opção incorreta: 
a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real, ou de produzi-lo, a expressão literária é 
utilizada principalmente como um meio de refletir e recriar a realidade. 
b) No texto II, de expressão não literária, o autor informa o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, 
os lugares onde é produzida, como teve início seu cultivo no Brasil, etc. 
c) O texto I parte de uma palavra do domínio comum – açúcar – e vai ampliando seu potencial 
significativo, explorando recursos formais para estabelecer um paralelo entre o açúcar – branco, 
doce, puro – e a vida do trabalhador que o produz – dura, amarga, triste. 
d) No texto I, a expressão literária desconstrói hábitos de linguagem, baseando sua recriação no 
aproveitamento de novas formas de dizer. 
e) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da realidade, e 
não da imaginação. 
 

 
CONTEÚDO: CONTO 

O pulo do gato 
    A raposa andava maluca para pegar o gato. Mas ela sabia, como todo mundo sabe, que gato é o 

maior mestre pulador e nem adiantava tentar agarrá-lo. Com um salto de banda, o danado sempre 

se safava. 

    Decidiu então a raposa usar a esperteza. Chegou-se para o gato e propôs a paz: 

    – Chega de correr um atrás do outro, mestre gato. Vamos agora viver em paz! 

    – Não é bem assim, comadre raposa – corrigiu o gato – Não é um que corre atrás do outro, é 

“uma”, que é a senhora, que corre atrás do “outro”, que sou eu… 

    – Bom, de qualquer forma, vamos fazer as pazes, amigo gato. Como o senhor é mestre em 

pulos, proponho que, para celebrar nosso acordo de amizade, o senhor me dê um curso de pulos, 

para eu ficar tão puladora como o senhor. Pago-lhe cada lição com os mais saborosos filés de rato 

que o senhor já experimentou! 



    O gato aceitou e começaram as lições no mesmo dia. A raposa era aluna dedicada e o gato, 

ótimo professor. Ensinou o salto de banda, o salto em espiral, o cambalhota-simples, o cambalhota-

com-pirueta, o duplo-mortal, o triplo-mortal e até o saca-rolha-composta. A raposa todos eles 

aprendia, praticava depois das aulas e, logo, já estava tão mestre em pulos quanto o gato. 

    Decidiu então que já era chegada a hora de colocar em prática seu plano sinistro. No começo de 

outra aula, esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, caprichando no salto mais certeiro que o 

mestre lhe tinha ensinado! 

    E o gato? Deu um volteio de banda, rolou no ar, e a raposa passou chispando por ele, indo 

esborrachar-se num toco de aroeira. 

    Ainda meio tonta da queda, a raposa voltou-se para o gato e protestou: 

    – Mas mestre gato, esse pulo o senhor não me ensinou! 

    – Não ensinei, nem ensino! – riu-se o gato – Esse é o segredo que me salva de malandros como 

a senhora, comadre raposa. Esse é o pulo do gato! 

(Paulo Bandeira. “O pulo do gato”. In: Nova Escola, p. 48. São Paulo, Abril, 1991.) 

 
Questões 
 
1. Identifique o gênero do texto lido: _____________________________ 
 
2. Cite os personagens da história: __________________________________________ 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo da raposa: 
a) pegar o gato. 
b) fazer as pazes com o gato. 
c) aprender a pular tão bem quanto o gato. 
d) demonstrar que era esperta. 

  
4. Aponte o fato que impedia a raposa de atingir o seu objetivo: 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Qual foi a atitude tomada pela raposa para atingir o seu objetivo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
6. A frase que caracteriza o clímax da história é: 
a) “Decidiu então a raposa usar a esperteza.” 
b) “– Não é bem assim, comadre raposa – corrigiu o gato […]” 
c) “A raposa … já estava tão mestre em pulos quanto o gato.” 
d) “[…] esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, caprichando no salto mais certeiro […]” 
 
7. “Esse é o pulo do gato!”. A que pulo do gato o desfecho da história se refere? 
a) o duplo-mortal. 
b) o triplo-mortal 
c) o saca-rolha-composta 
d) um volteio de banda 
  
8. Para o gato, qual a importância do pulo identificado na questão anterior? 
_______________________________________________________________________________ 
 
9. Sublinhe os termos que retomam o referente “o gato” nas frases a seguir: 
a) “[…] e nem adiantava tentar agarrá-lo.” 
b) “Com um salto de banda, o danado sempre se safava.” 
c) “Pago-lhe cada lição com os mais saborosos filés de rato que o senhor já experimentou!” 
d) “[…] caprichando no salto mais certeiro que o mestre lhe tinha ensinado!” 
 



 
O JUMENTO 

          Era uma vez, numa fazenda muito distante da cidade, um fazendeiro que possuía um 

jumento que sabia falar. Esse animal era muito sabido, tudo que o dono dele pedia, ele 

prontamente fazia. 

         Mas o pobre do animal, apesar da sua capacidade de falar e entender o que seu dono dizia, 

não era valorizado, alimentava-se da pior comida e dormia no relento da noite fria. 

        Certa vez, o fazendeiro precisava ir à cidade, uma viagem muito longa, que demoraria dois 

dias para chegar. Levou consigo seu jumento para trazer as mercadorias que compraria. Durante o 

percurso, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco, mas logo conseguiu se levantar. O 

jumento começou a caçoar do seu dono, rindo e relinchando sem parar. 

       O fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre, além de batê-lo, falava muitos 

palavrões com o desprovido animal. Não demorou em chamar a atenção das pessoas que por ali 

transitavam. Um camponês que passava por perto se admirou da sabedoria do animal em 

compreender toda aquela situação e se encantou com o bicho. O fazendeiro, com muita raiva do 

jumento, foi até onde estava aquele pobre camponês e disse: 

        - Você quer comprar este jumento? 

        - Quero, mas só tenho dez moedas. Respondeu o homem. 

        - Tá bom, você leva o jumento e eu fico com suas dez moedas! Disse o fazendeiro. 

        Assim, o fazendeiro vendeu seu animal pelas míseras dez moedas de tão pouco valor que não 

davam para comprar nem sequer um saco de milho. Retornou para sua casa e desistiu da sua 

viagem. 

        Dias depois, o fazendeiro estava despreocupado, deitado em sua rede feliz, pois não 

precisava alimentar o jumento, quando de repente chegou seu amigo, outro fazendeiro, e lhe 

apresentou o jornal que destacava um camponês que possuía um jumento que sabia falar, muito 

feliz e rico, pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. 

          - Minha nossa senhora, olha onde está meu jumento!!! Admirou-se o fazendeiro. 

          - Como é que é seu jumento, se você o vendeu? Ponderou seu amigo. 

       O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Então, quando na 

rua passava, as pessoas perguntavam a razão de ter vendido seu animal, já que ele era diferente e 

sabia falar. Mas nem ele compreendia a burrice que havia feito. 

         E assim o fazendeiro ficou sem o jumento, na pobreza, todo o resto da sua vida. Não 

aproveitou a sabedoria do bicho. Agora, dizem que o jumento vive comendo da melhor comida e 

bebendo do melhor vinho. 

(De Sousa, Raylane Furtado. 6º ano,2018. Escola João Moreira Barroso. Adaptado pelo professor Francisco Araújo.) 

 
1) O gênero do texto é: 
a) crônica, porque apresenta fatos do cotidiano. 
b) conto, porque narra uma história ficcional, criada pela imaginação da autora. 
c) fábula, pois apresenta personagens animais e uma moral. 
d) relato, porque o narrador apenas apresenta fatos vividos por ele. 
 
2) O jumento foi vendido porque: 
a) estava dando muito prejuízo para o fazendeiro. 
b) caçoou do dono ao cair no buraco. 



c) o camponês ofereceu uma boa quantia pelo animal. 
d) relinchava todos os dias, fazendo um barulho ensurdecedor. 
 
3) A finalidade do texto é: 
a) informar algo ocorrido no passado. 
b) noticiar um fato inusitado sobre um jumento. 
c) entreter o leitor com uma história ficcional. 
d) criticar as pessoas que maltratam os animais. 
 
4) O trecho abaixo que apresenta uma linguagem informal é: 
a) “- Tá bom, você leva o jumento...”. 
b) “... o fazendeiro precisava ir à cidade...”. 
c) “Era uma vez, numa fazenda muito distante da cidade...”. 
d) “...o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco...”. 
 
5) No trecho: “... e eu fico com suas dez moedas...”, a palavra destaca se refere 
a) ao fazendeiro. 
b) ao camponês. 
c) ao jumento. 
d) ao amigo do fazendeiro. 
 
6) “- Minha nossa senhora, olha onde está meu jumento!!!”, a repetição do ponto de exclamação foi 
usado com intuito de 
a) provocar humor. 
b) tornar a admiração da personagem mais expressiva. 
c) advertir o leitor durante a leitura do texto. 
d) mostrar a felicidade da personagem ao descobrir o que aconteceu com seu jumento. 
 
PRODUÇÃO DE CONTO: 
Observe, atentamente, a sequência de imagens do Garfield: 
 

 
 
Produza o conto, a partir da sequência observada. Dessa forma, o seu texto deverá apresentar a 
seguinte estrutura: 
 - Início, meio e fim. 
Crie um título interessante para o seu conto.  
Faça a revisão e as correções. 
 

 



CONTEÚDO: LENDAS 

A Lenda da Iara - Amazônia 

A Iara é uma moça linda, que vive na água. É tão bonita, que ninguém resiste ao seu 

encanto. Aparece à noite e costuma cantar com uma voz tão doce, que atrai as pessoas e estas, 

quando se dão conta, já estão sendo arrastadas para o fundo da água. Tem um palácio no fundo de 

um lago, todo construído com pedras preciosas. Suas paredes são feitas de rubis, as janelas de 

águas-marinhas e a porta é de ouro maciço, fechada por um enorme diamante.  Dizem que seu 

canto é mágico e atrai como um ímã. Não se pode fugir dele por mais que se queira. Diz a lenda, 

que Jaguarari foi atraído por esse canto...            

Jaguarari era um índio muito forte, corajoso e bom. Gostava de remar e o fazia tão bem que 

até as aves esticavam o pescoço para vê-lo. Um dia, Jaguarari partiu muito cedo da aldeia para 

caçar. Como era um belo dia, resolveu passá-lo na floresta. Encontrou um lago muito bonito e 

resolveu mergulhar. Depois de nadar bastante, deitou-se à beira do lago e admirou o céu. Só 

quando sentiu fome, saiu para caçar e preparou uma das caças ali mesmo. Comeu e adormeceu 

profundamente. Jaguarari despertou quase ao anoitecer e apressou-se em retornar para a aldeia. 

Mal havia começado a andar, ouviu um canto maravilhoso, mais bonito que o do uirapuru. Sem 

perceber, foi em direção à origem da melodia e quando percebeu estava novamente no lago onde 

havia nadado.  De repente, deparou-se com a Iara, tão linda que nem conseguia tirar seus olhos 

dela. Já estava quase entrando na água, quando se lembrou do que os mais velhos contavam 

sobre a Iara. Conseguiu agarrar-se num tronco de árvore na beira do lago. Como era muito forte, 

segurou alguns cipós próximos e conseguiu se afastar.   

Quando chegou à aldeia, sua mãe percebeu que ele estava diferente, mas Jaguarari não 

contou à ela o que tinha acontecido... Disse que era cansaço. Nos dias seguintes, continuava 

preocupado e triste, o que não era comum nele. Quando saía para pescar, passava a maior parte 

do tempo junto ao lago, esperando ver a Iara, que não aparecia.   

Com o passar dos dias, foi ficando mais impaciente e resolveu voltar ao lago. Como ele 

demorou a voltar para a aldeia, alguns índios foram procurá-lo. Perto do lago, um dos índios o 

avistou, em pé numa canoa, acompanhado por uma linda moça. Essa foi a última vez em que 

alguém o viu...  

                               (Adaptado de ‘Histórias e Lendas do Brasil’ – Editora Apel)  

Atividades 

1.      Há muitas lendas sobre a Iara no Brasil. A lenda que você leu pertence à qual lugar?  

_______________________________________________________________________________  

2.     Como era a casa de Iara, de acordo com a lenda? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

3.     Quem era Jaguarari? 

_______________________________________________________________________________

__ _____________________________________________________________________________  

4.     Como Jaguarari sabia que era Iara quem o atraía ao lago? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  



5.  Jaguarari conseguiu fugir da Iara, mesmo hipnotizado por seu belo canto. Pode-se dizer que 

isso é realmente verdade? Por quê?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6.  Lendas são narrativas inventadas pela cultura local e transmitidas de geração para geração. São 

sempre baseadas em algum fato ou fenômeno. Seu objetivo é explicar por que algo acontece. Por 

que você acha que os índios criaram a Lenda da Iara?  

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7.  Imagine como Iara ficaria furiosa ao ver a condição degradante que se encontram os nossos 

rios. Escreva uma carta para ela pedindo ajuda na recuperação dos rios, usando argumentos que a 

convençam de realizar essa missão.  

 

8.  Releia: “A Iara é uma moça linda, que vive na água. É tão bonita, que ninguém resiste ao seu 

encanto. Aparece à noite e costuma cantar com uma voz tão doce, que atrai as pessoas...” O que 

se observa neste trecho?  

(   ) O autor apresenta o enredo da história.  

(   ) O autor apresenta o cenário.  

(   ) O autor apresenta a personagem principal.  

9.  Como ficaria o trecho citado na questão 8 na fala da própria personagem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

A LENDA DA VITÓRIA RÉGIA 

Estava uma noite muito quente. O luar era tão claro, que se enxergava quase como se fosse 

de dia. Perto da lagoa havia uma importante tribo de índios, que hoje já não existe. Entre os índios, 

havia um velho chefe, muito procurado pelas crianças, que gostavam de ouvir as suas histórias.         

Como a noite estava quente e o luar muito lindo, o velho cacique tinha-se sentado muito perto da 

lagoa, para descansar e apreciar aquela beleza. Logo que as crianças descobriram que ele estava 

ali, foram sentar-se perto dele. Pediram que lhes contasse uma história. O cacique, porém, estava 

tão distraído, admirando a vitória-régia, que nem se apercebera da chegada das crianças.  

(...) Por fim sorriu-lhes.                    

- O que estava a ver com tanta atenção? - perguntou uma.                  

- Aquela estrela! Aquela bonita estrela - respondeu o cacique, apontando para a vitória-

régia.                     

As crianças ficaram admiradas e trocaram um olhar significativo. A vitória-régia era uma 

estrela? Pobre cacique! Ele percebeu o espanto das crianças e disse-lhes:                     

- Não tenham medo! Não fiquei doido, não. Não acreditam que a vitória-régia seja uma 

estrela? Então ouçam: "Há muitos e muitos anos, nem eu sei quantos, na nossa tribo vivia uma 

índia, muito jovem e muito bonita, a quem tinham contado que a lua era um guerreiro forte e 

poderoso. A moça apaixonou-se por esse guerreiro e não quis casar-se com nenhum dos índios da 



tribo. Não fazia outra coisa senão esperar que a lua surgisse. Aí, então, punha os olhos no céu e 

não via mais nada. Só o poderoso guerreiro. Muitas vezes, ela saía a correr pela floresta, os braços 

erguidos, procurando agarrar a lua. Todos na tribo tinham pena da índia, pena de vê-la dominada 

por um sonho tão louco. E o tempo foi passando... Contudo, o sonho não deixava a pobre moça em 

paz. Queria ir para o céu. Queria transformar-se numa estrela, numa estrela tão bonita, que fosse 

admirada pela lua. Mas a lua continuava distante e indiferente, desprezando o desejo da jovem.    

Quando não havia luar, a rapariga permanecia aborrecida na sua oca, sem falar com ninguém. 

Eram inúteis os esforços dos amigos e parentes para que ela ficasse com as outras moças. 

Continuava recolhida, silenciosa, até a lua aparecer novamente.                     

Numa noite em que o luar estava mais bonito do que nunca, transformando em prata a 

paisagem da floresta, a moça repetiu a sua tentativa. Chegando à beira da lagoa, viu a lua refletida 

no meio das águas tranquilas e acreditou que ela tinha descido do céu para se banhar ali. 

Finalmente, ia conhecer o famoso e poderoso guerreiro. Sem hesitar, a índia atirou-se às águas 

profundas e nadou em direção à imagem da lua. Quando percebeu que tinha sido ilusão, tentou 

voltar, mas as forças faltaram-lhe e morreu afogada.                     

            A lua, que era, como eu disse, um guerreiro forte e poderoso, uma espécie de deus, viu o 

que tinha acontecido e ficou compadecida. Sentiu remorso por não ter transformado a formosa 

índia numa estrela do céu. Agora era tarde. A moça ia pertencer, para sempre, às águas profundas 

da lagoa. Porém, já que não era possível transformá-la numa estrela do céu, como ela tanto 

desejara, podia transformá-la numa estrela das águas. Uma flor que seria a rainha das flores 

aquáticas. E, assim, a formosa índia foi transformada na vitória-régia. À noite, essa maravilhosa flor 

abre-se, permitindo que a lua a ilumine e revele a sua impressionante beleza.” 

       Histórias e Lendas do Brasil (adaptação)  

Desenvolvimento:  

1 - Leitura silenciosa do texto, anotando todas as palavras, expressões ou partes que não tenha 

entendido no caderno. Consultar o dicionário e anotar o significado dessas expressões.  

2 – Que características possui esse texto para ser considerado uma lenda?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3 - Esse texto pode ser dividido em duas partes, pois ele nos conta, na verdade duas histórias. Em 

que parte podemos fazer essa divisão?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4 – Em sua opinião, o que pode ser considerado fantástico nessa história?  

_______________________________________________________________________________ 

5 - O que você achou do final da história? Se tivesse que mudá-lo, o que mudaria?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6- Produção de texto 

 a)     Listar no caderno personagens folclóricos conhecidos.  



b)      Escolher personagens da lista e redigir um rascunho de uma narrativa, seguindo o roteiro:  

Título;  

Tipo de narrador (narrador – observador ou narrador – personagem); 

O lugar onde acontece a história;    

Elementos para deixar a história emocionante. 

 

Texto informativo  

A VERDADE 

Na verdade, a Vitória Régia é uma planta aquática da família das ninfeáceas, encontrada 

muito na flora Amazônica, principalmente nas várzeas, onde são vistas flutuando nos lagos de 

pouca profundidade e sem muita correnteza. Sua gigante folha verde chega a medir dois metros de 

diâmetro e tem as suas margens levantadas até quinze centímetros. Chega a pesar até 45 kg. e 

serve de pouso a muitas aves cansadas depois de uma longa jornada. Flutuam nos lagos como 

uma enorme bandeja verde, trazendo em sua extremidade, como uma oferenda, uma única, bonita 

e exótica flor que se abre no crepúsculo vespertino e fecha-se no crepúsculo matutino. Essa for é 

muito aromática e tem de 25 a 35 cm de diâmetro quando aberta. Suas raízes fixam-se no fundo 

das águas e suas folhas e flores, são revestidas de espinhos na parte inferior, numa defesa natural 

contra a ação predadora dos peixes. As sementes, que se parecem com grãos de ervilha, podem 

ser comidas torradas.                

Além dos lagos da Amazônia, a Vitória Régia pode ser encontrada também em Mato Grosso 

e nas Guianas. É cultivada como raridade nos Jardins Botânicos de todo o mundo, devido ao 

tamanho descomunal de suas folhas e flores. Dizem que um naturalista Inglês, querendo 

homenagear a sua soberana, a Rainha Vitória, foi quem deu o nome a esta flor de Vitória Régia.  

 
 

Produção de texto 
Proposta 1  
Criem uma lenda urbana. Para isso, você deve usar as dez palavras sugeridas abaixo para compor 
o texto, que deverá fazer sentido.  
 
MONSTRUOSO           CRIANÇAS             DECAPITADO                FUTEBOL              VÍRUS 
OBESO                        TAÇA  VAGALUMES                ÁRVORES           MULETA       
                       
Proposta  2  
Transformar algum fato real que aconteceu com você ou algum familiar em uma lenda, levando em 
conta que nela contenham as características anteriormente estudadas. 

 



 

CONTEÚDO: MITO 
 

ZEUS E A CABRA - MITO GREGO 
Zeus é o filho caçula de Crono, o deus do tempo, e de Reia. 

Mas nenhum de seus irmãos estava presente quando ele nasceu, 

pois não tinham visto a luz do Sol por muito tempo. Crono soube por 

um oráculo que um de seus filhos tomaria seu lugar no trono. O 

oráculo é uma previsão do futuro que nunca falha, porque é feita por 

um deus. Mesmo assim, o pai tentou evitar que a profecia se 

cumprisse. Para isso devorava cada criança que nascia, uma a uma. 

Reia não podia mais suportar ver seus filhos tratados desse jeito. Então, quando Zeus 

nasceu, deu ao marido uma pedra, enrolada em um pano, para que ele a engolisse, e escondeu o 

bebê no fundo de uma caverna, na ilha de Creta, longe dos olhos de todos. 

Lá, a criança cresceu sob os cuidados das Ninfas, divindades que protegem e representam 

a natureza. Como todo menino, Zeus adorava brincar. Adrasteia, uma de suas mães de criação, fez 

para ele uma bola especial: quando projetada no ar, ela deixava atrás de si um rastro azulado. 

Era esse o seu brinquedo favorito. Mais tarde, quando adulto, sua diversão era atirar raios 

em direção à Terra durante as tempestades. Também eles riscavam o céu de azul. A criança Zeus 

era alimentada por abelhas, que produziam mel só para ele, e por uma cabra, Almateia, que lhe 

dava de mamar. O menino apegou-se ao animal e eles se tornaram inseparáveis. Quando ela 

morreu, Zeus fez de seu couro um escudo, com o qual enfrentou seu pai e libertou seus irmãos. 

Foi assim: Zeus fez com que Crono tomasse uma poção e cuspisse os filhos, um por um. 

Eles estavam todo o tempo vivos, dentro do estômago do pai. Já do lado de fora, ajudaram o irmão 

caçula a tomar o poder e a vigiar Crono, para que não voltasse a ameaçá-los. Como se vê, Crono 

era esperto, mas Zeus era mais. 

Bem que se diz que filho de peixe peixinho é!  

                                                           (Adriane Duarte. O nascimento de Zeus e outros mitos) 

 
1. Qual a profecia que o oráculo fez sobre Crono? Como Crono evitou que ela se cumprisse? 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2.  
a) Observe o trecho do terceiro parágrafo:  
“Lá, a criança cresceu sob os cuidados das Ninfas”. Quem era esta criança? 
_______________________________________ 
 

b). Ainda sobre o terceiro parágrafo, observe o trecho:  

“quando projetada no ar, ela deixava atrás de si um rastro azulado.”  

A quem o “Ela” se refere?_____________________________________ 

 

c) Observe o trecho do terceiro parágrafo: 

 “...para que não voltasse a ameaçá-los.”  

A quem se refere a parte sublinhada no trecho? ____________________________________ 



 
Produção textual de Mito: 

 
 Observe os seres mitológicos abaixo e elabore um mito: 

 

    
 

            MINOTAURO                            MEDUSA                                       PEGASUS 
 

Atenção: 
a. As personagens acima deverão aparecer na sua produção. 

b. O espaço onde a história acontece será o Reino de Hades. 

c. Tempo da narrativa é passado e a duração é de dois dias. 

d. Minotauro e Medusa se enfrentaram, devido a uma antiga causa. Um deles venceu, pois era 

amigo de Pegasus. 

 
 
 
CONTEÚDO: CARTA 
 

A carta pessoal é um tipo de correspondência que enviamos a amigos e familiares quando 
queremos tratar de um assunto particular. 

 
Leia um exemplo de carta pessoal: 
 

 
Volta Redonda, 15 de dezembro de 2011 
 
Alô, Carlinhos, tudo bem? 
 

Você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? 
Você sempre sabia o que queria, só que toda hora mudava: médico, arquiteto, escritor. 
Eu não. Lembra? Eu nunca sentia muita vontade de ser nada. 
Mas agora você vai ficar bobo: essa semana – até que enfim!! – eu descobri o que que eu quero. 
Adivinha. 
Pensa bem. 
Eu nunca tinha pensado que ia gostar de ensinar, mas sabe? Quando ajudo meu irmão nos 
estudos, eu sinto uma sensação assim... sei lá. Só sei que é bom. 
Então eu resolvi que vou ser professor. 
E você? Continua mudando de profissão a toda hora? 
Vê se escreve, viu, cara? 
           Abração...  
 

Rodrigo 
 

 



Exercícios sobre a carta acima: 
 
1. Identifique os elementos essenciais na carta: 
a) remetente 
 
b) destinatário 
 
c) local e data 
 
d) palavra que inicia o contato 
 
2. Ainda há o assunto e a despedida. 
a) Qual o assunto? 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Como é a despedida? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Sobre a formalidade da carta: 
a) É mais para formal ou informal? Justifique sua resposta. 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Sobre o envelope de uma carta. 
a) O que se escreve na frente? 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) E no verso? 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Escreva uma carta pessoal para um amigo (da mesma ou de outra turma), comentando um 
assunto e convidando-o a dar uma resposta. 

 
 

6. Produção de texto  -  Carta  

A sua escola costumava promover uma divertida colônia de férias. Esse ano não vai haver. 

A colônia foi cancelada porque não houve muitas crianças inscritas no ano passado. Escreva uma 

carta para a DIREÇÃO DA SUA ESCOLA pedindo para que a escola volte a oferecer a colônia de 

férias. Exponha suas ideias, argumentos, dê sugestões de atividades e de divulgação para que haja 

mais inscrições. Enfim, tente convencer a direção da escola com sua carta. Mínimo de 15, máximo 

de 20 linhas. Assine como "alunos da turma xxxx". Atenção!! Você não tem muita intimidade com o 

diretor, então, escreva com certa formalidade. 

 
 

 

CONTEÚDO: NOTÍCIA 
 

Bom exemplo 

Mãe chama a polícia após filhos furtarem bicicletas em Santa Luzia 

Elaine Resende – Portal Uai, 14/04/08 

 

          Uma mãe deu um bom exemplo à sociedade ao não acobertar um furto cometido pelos 

próprios filhos e um sobrinho em Santa Luzia, na Grande BH. No fim da noite desse domingo, as 

três crianças – uma de nove e duas de 12 anos – chegaram em casa, no bairro Duquesa, com duas 

bicicletas levadas de uma chácara. A dona de casa Maria das Graças Rodrigues Hebert, de 36 



anos, estranhou a atitude dos garotos e começou a questioná-los sobre a origem dos objetos. 

Como os meninos se recusavam a dizer a verdade, ela acionou a Polícia Militar para relatar o 

delito. 

         Com a chegada dos militares, as três crianças recuaram e confessaram que haviam furtado 

as bicicletas. Os meninos indicaram localização do sítio, no bairro Palmital, para onde os dois 

policiais do 35º Batalhão se dirigiram. A dona do imóvel não sabia do roubo e achou estranha a 

movimentação de pessoas no quintal de sua casa, durante a madrugada. O sargento Daniel 

Marques disse que ela não queria abrir a porta, acreditando se tratar de um assalto. “Falei que era 

policial militar e iluminei minha farda com uma lanterna. Ainda assim, ela ficou insegura. Pedi então 

para ela acender a luz da varanda porque o lugar à noite é um breu”, contou. 

         No entanto, o caseiro da chácara chegou neste momento e começou a atirar, também 

acreditando se tratar de uma ação de marginais. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. 

Um cão da raça rottweiler avançou no policial por duas vezes, sendo necessário atirar contra o 

animal. O cachorro ficou ferido na pata. 

        O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Santa Luzia. O caseiro João Batista 

Soares, de 36 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de armas. Para o sargento Daniel 

Marques, atitudes com a da mãe são louváveis e servem como exemplo. “Não é todo dia que tem 

alguém disposto a dar uma lição nos filhos dessa forma. Mas essa é uma maneira de evitar que as 

crianças se tornem marginais”, comentou.            (Fonte: www.uai.com.br). 

 
 Questões 
1) Explique, com suas palavras, o porquê de a notícia ser intitulada “Bom Exemplo”: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
  2) Na frase “(….) atitudes como a da mãe são louváveis (…)”, a palavra destacada poderia ser 
substituída por: 
a) tranquilas   
b) elogiáveis   
c) desinteressantes   
d) desprezíveis 
  
3) Justifique o emprego do sinal de aspas no texto: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 4) Identifique os referentes dos termos destacados: 
 
a) “[…] começou a questioná-los sobre a origem dos objetos.”. ____________________ 
b) “Como os meninos se recusavam a dizer a verdade, ela acionou a Polícia Militar para relatar o 
delito.”.____________________________ 
c) “[…] para onde os dois policiais do 35º Batalhão se dirigiram.”._______________ 
d) “[…] sendo necessário atirar contra o animal.”. __________________________ 
 
 
5) Qual é o objetivo do texto lido? 
a) informar   
b) criticar   
c) persuadir     
d) ironizar 

 
 



 
Menino salva primo de 4 anos de ataque de cão 

 
            Crianças jogavam futebol quando cão de vizinha escapou, em Santa Maria (RS). Garoto de 

11 anos foi mordido na perna e na cabeça, onde levou 30 pontos. 

            O garoto Rafael da Rosa Bachmann, de 11 anos, salvou o primo de 4 anos do ataque de 

um cão vira-lata no domingo (2), em Santa Maria (RS). Ele jogava futebol com outras crianças em 

frente a sua casa, quando o cachorro de um vizinho fugiu e tentou atacar seu primo, Gabriel da 

Rosa Pereira. 

            Para protegê-lo, Rafael saltou entre o menino e o cão. O garoto tentou se defender e o 

animal começou a mordê-lo na cabeça. Depois de ouvir os gritos das outras crianças, a mãe de 

Rafael, Patrícia da Rosa, conseguiu espantar o cão e socorrer o filho. Ela está grávida de sete 

meses. 

            Rafael foi medicado no Pronto Atendimento Municipal, levou 30 pontos na cabeça e sete na 

perna. Ele não corre risco de morte e garante que, apesar da dor, não se arrepende de ter 

defendido o primo. “Se ele não me atacasse, ia ser uma das outras crianças. Todas eram menores 

do que eu”, afirma Rafael. O dono do cachorro não foi localizado. 

(03/12/2007. Disponível em:<http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL202734-5598,00.htm>.)  
 
Identifique as características do texto: 
a) O fato principal.   

b) As pessoas envolvidas no caso. 

c) Quando aconteceu. 

d) Onde aconteceu. 

e) Como aconteceu. 

f) Por que aconteceu. 

 
 

Com calor de quase 40ºC, Bataguassu registrou nesta quarta-feira a nona maior 

temperatura do Brasil. 

 
           Com os termômetros registrando quase 40ºC, Bataguassu registrou nesta quarta-feira dia 22 

de fevereiro de 2017 a nona maior temperatura do Brasil e juntamente com outras sete cidades de 

Mato Grosso do Sul liderou o ranking entre as 10 cidades mais quentes do país. 

          Além de Bataguassu que registrou 36, 4ºC, os municípios de Bela Vista, Porto Murtinho, 

Água Clara, Aquidauana, Juti, Jardim e Sete Quedas também ocuparam as dez primeiras posições 

no ranking de temperaturas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Nestes locais, 

os termômetros registraram entre 38ºC e 36ºC nesta terça-feira. 

 ( Fonte: http://cenarioms.com.br/noticia/geral/4204/com-calor-de-quase-40oc–bataguassu-registrou-nesta-quartafeira-a-
nona-maior-temperatura-do-brasil) 

 
     Após a leitura, responda os elementos estruturais que compõem o gênero notícia: 
    1º) Que fato aconteceu? 

     2º) Com quem? 

     3º) Quando aconteceu? 

     4º) Onde aconteceu? 



     5º) Como aconteceu o fato? 

     6º) Por que aconteceu? (causas do fato) 

 
 

Produção de texto: Notícia 

O gênero notícia consiste em um texto jornalístico, de cunho informativo, que tende a relatar 

fatos condicionados ao interesse do público em geral, de modo exato e imparcial. Diariamente, 

interagimos com notícias relacionadas aos mais variados temas: política, esporte, economia, 

educação etc. Dessa forma, a linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, 

evitando qualquer possibilidade de múltiplas interpretações por parte do leitor; por isso, há a 

predominância da terceira pessoa no relato dos fatos. 

Assim, a partir dessas informações e de seus conhecimentos sobre esse gênero, elabore 

uma notícia em que o fato central esteja relacionado ao meio ambiente. Abaixo, segue uma 

imagem de apoio que poderá auxiliá-lo no desenvolvimento do tema. 

 
 
 
CONTEÚDO: RESUMO CRÍTICO 
 

Contos de Tolstói para crianças estão reunidos em livro 
                                                  Bruno Molinero de São Paulo 

 
Um rato vivia embaixo de um celeiro e se alimentava de restos de comida que caíam por um 

buraquinho no chão. Certo dia, ele decidiu aumentar o tamanho do furo. Um camponês, porém, 

percebeu o grande buraco e decidiu tapá-lo.  



Essa é uma das histórias que o escritor russo Liev Tolstói (1828-1910) contava para crianças 

que estudavam na escola que ele mantinha em sua propriedade. Os textos agora estão reunidos em 

"Contos da nova cartilha - segundo livro de leitura", que tem também um outro volume a ser lançado.  

Mas o que a história do rato quer dizer? Que é ruim ter o olho maior que a barriga? Ou que é 

melhor não chamar a atenção? As histórias não trazem uma conclusão. Ao contrário: inundam a 

cabeça de dúvidas. É da troca de ideias que o escritor acreditava nascer a educação.  

E tudo isso sem ser cansativo. Tolstói para as crianças é bem diferente do que os adultos estão 

acostumados: suas fábulas são curtinhas, ao contrário de seus romances famosos, que podem ter 

mais de mil páginas.  

Os alunos de uma escola da Rússia que o digam. Após lerem os contos, mais de cem anos 

depois de escritos, eles os ilustraram. São esses desenhos que dão cor às páginas do novo livro.  

                                          (Folha de S.Paulo. Folhinha. Disponível em: <http://goo.gl/ApGXZ7>) 

 

 
1. Quem escreveu esse resumo e onde ele foi publicado?  

_______________________________________________________________________________ 
 

2. Que obra foi resumida? Esse é um resumo simples ou um resumo crítico? Justifique. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
3. Quem é o autor da obra resumida?  

_____________________________________________________ 
 
4. No resumo crítico de um livro, há informações sobre o autor da obra apresentada e sobre outras 
obras do mesmo autor. No resumo crítico em estudo, identifique:  
 
a) informações sobre o autor. 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) informações sobre outras obras do autor.  
__________________________________________________________________________________ 
 
5. O resumista faz avaliações positivas sobre a obra "Contos da nova cartilha - segundo livro de 
leitura"? Quais?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Segundo o resumista, o que essa obra tem de diferente que vale a pena o leitor conhecer? Por que 
o próprio Tolstói achava positiva essa característica de seus contos?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Você já assistiu ao filme Malévola? Responda algumas questões sobre o filme e depois 

faça um resumo crítico sobre o filme. O resumo deve ter no mínimo dez linhas. 
 
1. No início do filme Malévola é uma menina: 
a) (   ) alegre e feliz             b) (   ) amarga e triste 
 
2. O reino Moors onde a menina Malévola mora: 
a) (   ) possui uma vegetação colorida, animais diversificados e todos parecem ser muito felizes 
com a vida que levam. 
b) (   ) possui um ar sombrio, a vegetação é cheia de arbustos espinhosos e os animais vivem em 
profunda escuridão. 
 

http://goo.gl/ApGXZ7


3. Malévola conhece o menino Stefan, logo de início os dois fazem uma linda amizade. A menina se 
apaixona, porém Stefan tem um sonho, ou seja, uma ambição de: 
a) (   ) tornar-se rei do reino em que Malévola é líder. 
b) (   ) tornar-se líder do reino vizinho ao de Malévola. 
 
4. Stefan após muito tempo procura Malévola. Os dois reatam a amizade, porém ele adiciona uma 
poção na bebida da Malévola para praticar um ato que muda completamente a vida da fada. Que 
atitude foi essa? Qual foi a intenção dele ao praticar esse ato? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5. Malévola se torna uma pessoa amarga e vingativa após a traição de Stefan, então: 
a) (   )  ela transforma o reino Moors em um lugar sombrio envolto a uma cerca de espinhos e fica a 
espera do momento ideal para realizar uma vingança contra seu amado. 
 
b) (   ) ela transforma o reino Moors em uma fortaleza e fica a espera de Stefan para vingar-se dele. 
 
6. Stefan é consagrado rei; casa-se e em pouco tempo sua esposa dá a luz a uma linda menina 
chamada Aurora. Malévola vê nesse momento uma oportunidade perfeita para: 
a) (   ) realizar seu desejo de vingança contra o rei Stefan. 
b) (   ) roubar a filha do rei Stefan. 
 
7. Após Malévola amaldiçoar Aurora o rei: 
a) (   ) encarrega três fadas atrapalhadas de criarem a menina e a esconderem até  que a maldição 
possa ser quebrada. 
b) (   ) deixa Malévola levar Aurora para ser criada no reino Moors. 
 
8. Porque o beijo da Malévola salva Aurora do sono profundo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9. Você gostou do final do filme ou você gostaria de dar um final diferente para as personagens? 
Comente. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
10. Faça agora seu resumo crítico: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


