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Por que sentimos água na boca? 

 Entenda a importância da nossa saliva na hora de comer  

 “Chiquinha, o almoço está pronto! Fiz a batata frita que você pediu!” Só de ouvir essas palavras, 

sua boca se enche d’água – de saliva –, antecipando se à comida que já vai entrar na boca e 

precisar ser digerida. De fato, a digestão começa na boca, onde os alimentos são picados, 

triturados e esmagados, tudo isso antes de serem conduzidos ao estômago. E pasme: se a boca 

não se enchesse de saliva, não seria possível nem engolir o alimento, nem saber o que você tem 

sobre a língua!  

Todo mundo produz uma pequena quantidade de saliva o tempo todo, mas a produção aumenta 

quase dez vezes quando uma pessoa vê, cheira ou pensa em comida. A saliva que enche a boca 

nessas horas é essencial por várias razões. Primeiro, somente quando dissolvidos na saliva é 

que pedaços microscópicos desprendidos dos alimentos chegam até as papilas gustativas, que 

sinalizam ao cérebro o tipo de comida que você tem na boca: água, sal, ácido, doce, proteína, ou 

algo amargo e, portanto, potencialmente nocivo, nada bom de ser engolido. Assim, além de 

reconhecer o alimento pelo gosto, o seu cérebro já vai preparando o corpo para a digestão. 

Segundo, a saliva contém enzimas que começam a partir em pedaços menores os carboidratos, 

grandes moléculas de açúcar como o amido do pão.  

Além disso, é a saliva que umedece e dá liga aos alimentos triturados e permite que eles sejam 

transformados em um grande “bolo” compacto e lubrificado, que pode ser engolido sem risco de 

engasgos. Se você não acredita que comida seca não desce sem saliva, experimente o famoso 

Teste da Bolacha: comer três biscoitos em menos de um minuto, sem apelar para um copo 

d’água. É simplesmente impossível! A razão é que, mesmo trabalhando dez vezes mais rápido, 

as glândulas parótidas e salivares não conseguem produzir saliva com a rapidez necessária para 

que os pedaços de biscoito passem em menos de um minuto de paçoca a uma massa umedecida 

que possa deslizar até o seu estômago. A boa notícia é que a produção de saliva é automática, 

comandada pelo sistema nervoso autônomo sempre que o cérebro detecta a presença de comida 

na boca. O interessante é que, por associação, também funciona pensar em comida, sentir o 

cheiro bom do almoço no fogo e até ouvir que ficou pronto aquele prato de que você gosta. O 

caso mais famoso de água na boca por associação, claro, é o já lendário cão do fisiologista russo 

Ivan Pavlov. De tanto ouvir um sino tocar antes de receber sua comida todos os dias, o animal 

passou a salivar em resposta ao tocar do sino, mesmo que o prato demorasse a chegar. E eu, de 

tanto escrever sobre comida, já fiquei com água na boca...  

Suzana Herculano-Houzel, Departamento de Anatomia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Revista CHC | Edição 199. 



Interpretação escrita do texto: 

1)O texto “Por que sentimos água na boca?” Pertence a que gênero?  

_______________________________________________________________ 

2.Onde foi publicado esse texto? E quem o escreveu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Qual é o público-alvo do texto? ____________________________________ 

 4. Por que o título do texto está em forma de pergunta?  

_______________________________________________________________ 

5. Leia o segundo parágrafo do texto e localize uma explicação dada pela autora..  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Leia o quarto parágrafo do texto e localize uma exemplificação dada pela autora. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. A resolução ou explicação da questão apresentada no título do texto se concentra em quais 

parágrafos?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. É próprio do gênero textual Artigo de Divulgação Científica o autor interagir com o leitor, como 

se estivesse dialogando com este. Localize, no segundo parágrafo, esse “diálogo” com o leitor. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 10. Qual a intenção do estabelecimento desse “diálogo” com o leitor?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Apesar de o texto apresentar uma linguagem informal, o autor não dispensa o uso de termos 

técnicos científicos. Localize-os no texto e escreva.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Qual a finalidade do texto lido? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1)Leia o folheto e responda as questões a seguir: 

 

2)Qual é o tema do folheto? 

______________________________________________________________________________ 

 

 



3)Qual é a função desse texto? 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4)Por que é tão importante lavar sempre as mãos com água e sabão? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5)Quem é o público alvo desse folheto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6) De acordo com folheto, como é transmitido o vírus do COVID-19? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7) Escreva três tópicos de como se proteger do COVID-19: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8) Para você, qual é a importância da Quarentena imposta pelos governos a toda população? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
A COVID-19 mudou a vida de todos nós, com a imposição de Quarentena total a população e 
restringido a visita de netos aos avós e vice/versa,com a intenção de protege-los do vírus é fatal 
principalmente aos idosos.  
E para você como está sendo ficar sem ir à escola, ver os colegas, os avós, andar na rua, fazer 
tudo que gosta livremente?   
Escreva um texto relatando sua vida e da sua família na quarentena. (seu texto deverá conter: 
título, começo, meio e fim). Faça uma ilustração bem bonita do seu texto. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 



Escola Municipal de Educação Infantil e 

         Ensino Fundamental Pedrinhas 

NOME:________________________________________________________ 

DATA:_________________________________________SÉRIE: 5ANO 

PROFª GINALVA A L TEIXEIRA                                                 2020                          

 
Leia a notícia:  

ASSEMBLEIA DE SP APROVA REGRAS PARA CÃO CONSIDERADO 

“VIOLENTO” 
 

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou projeto de lei que estabelece regras de 

segurança para a posse e condução de cães considerados “violentos”. A votação ocorreu em 

sessão extraordinária na noite de ontem. 

Conforme o projeto, de autoria do Executivo, os cães das raças pitbull, rottweiler e mastim 

napolitano deverão sair às ruas com guia curta de condução, enforcador e focinheira. Quem não 

cumprir a medida estará sujeito a multa no valor de R$ 111,49. No caso de reincidência, o valor 

da multa será dobrado. 

Conforme o projeto, qualquer pessoa poderá acionar a polícia ao ver um cão dessas três raças 

sem os devidos “equipamentos”.  A proposta também obriga os proprietários dos animais em 

mantê-los em condições adequadas de segurança que impossibilitem a evasão dos cães. 

Fonte: Folha Online – 23 de outubro de 2003 – 13h 37min 

 O texto informa sobre: 

a) Passeio de cães de guarda sem focinheira. 

b) Comercial de produtos para cães. 

c) Como prender um cão. 

d) Cães ferozes. 

2) Preencha o quadro com informações da notícia lida acima. 

Qual é a manchete?    

 
O que aconteceu? 

 

 

 

 

 
Com quem aconteceu? 

 

 

 

  



 

3) Qual a fonte da Notícia? _______________________________________________________ 

4) Escreva quais as raças de cães ferozes relatadas na notícia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Qual o valor da multa em caso de reincidência? 

_____________________________________________________________________________ 
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Quando aconteceu? 

 

 

  
 
Onde aconteceu? 

 

 

  
 
Como aconteceu? 

 

  

 
Por que aconteceu? 
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Leia a poesia abaixo: 

Poesia: Chapeuzinho Amarelo 
 
“Era a Chapeuzinho 
Amarelo. 
Amarelada de medo. 
Tinha medo de tudo, 
aquela Chapeuzinho. 
 

Já não ria. 
Em festa, não aparecia. 
Não subia escada, nem descia. 
Não estava resfriada, mas tossia. 
Ouvia conto de fada, e estremecia. 
Não brincava mais de nada, nem de 
amarelinha. 
 

Tinha medo de trovão. 
Minhoca, pra ela, era cobra. 
E nunca apanhava sol, porque tinha medo da 
sombra. 
 

Não ia pra fora pra não se sujar. 
Não tomava sopa pra não ensopar. 
Não tomava banho pra não descolar. 
Não falava nada pra não engasgar. 
Não ficava em pé com medo de cair. 
Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, 
com medo de pesadelo. 
Era a Chapeuzinho Amarelo… 
 

E de todos os medos que tinha 
O medo mais que medonho era o medo do 
tal do LOBO. 
Um LOBO que nunca se via, 
que morava lá pra longe, 
do outro lado da montanha, 
num buraco da Alemanha, 
cheio de teia de aranha, 
numa terra tão estranha, 
que vai ver que o tal do LOBO 
nem existia. 
 

Mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada vez 

Mas o engraçado é que, 
assim que encontrou o LOBO, 
a Chapeuzinho Amarelo 
foi perdendo aquele medo: 
o medo do medo do medo do medo que tinha do 
LOBO. 
Foi ficando só com um pouco de medo daquele 
lobo. 
Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. 
O lobo ficou chateado de ver aquela menina 
olhando pra cara dele, só que sem o medo dele. 
Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e 
branco-azedo, 
porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de 
lobo. 
É feito um lobo sem pêlo. 
Um lobo pelado. 
O lobo ficou chateado. 

 

LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO 

BO LO BO LO BO LO BO LO 

Aí, Chapeuzinho encheu e disse: 

“Para assim! Agora! Já! Do jeito que você tá!” 

E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, 

já não era mais um LO-BO. 

Era um BO-LO. 

Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, 

com medo de Chapeuzim. 

Com medo de ser comido, com vela e tudo, 

inteirim. 

Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, 

porque sempre preferiu de chocolate. 

Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de 

sapato. 

Não tem mais medo de chuva, nem foge de 

carrapato. 

Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no 

http://lh3.ggpht.com/-CatN_ei0w2Q/T6s5VLq3fzI/AAAAAAABS34/rspDppXVYxk/s1600-h/pag5%5b6%5d.jpg


 
1)Responda as questões a seguir com bastante atenção  
 -  O texto acima é do gênero: 
a) carta 
b) convite 
c) anúncio 
d) poético 

 - Quem é o autor da história?  

a) Rita Azevedo 

b) Carlos Holanda 

c) Chapeuzinho 

d) Chico Buarque 
 - Qual é o título do texto?  

a) Amarelinha  

b) Medo  

c) Chapeuzinho Vermelho  

d) Chapeuzinho Amarelo 

 - De que fala o texto?  

 a)Fala de músicas 

 b)Fala de coragem 

 c)Fala de crianças  

 d)Fala de medo  

 

 - Marque as opções de acordo com as coisas de que chapeuzinho tinha medo:  

a) conto de fada  

b) trovão  

mais medo do medo do medo do medo de 
um dia encontrar um LOBO. 
Um LOBO que não existia. 
E Chapeuzinho amarelo, 
de tanto pensar no LOBO, 
de tanto sonhar com LOBO, 
de tanto esperar o LOBO, 
um dia topou com ele 
que era assim: 
carão de LOBO, 
olhão de LOBO, 
jeitão de LOBO, 
e principalmente um bocão 
tão grande que era capaz de comer duas 
avós, 
um caçador, rei, princesa, sete panelas de 
arroz… 
E um chapéu de sobremesa. 

mato, 

Trepa em árvore, rouba fruta, depois joga 

amarelinha,com o primo da vizinha, com a filha do 

jornaleiro,com a sobrinha da madrinha e o neto do 

sapateiro. 

Mesmo quando está sozinha, inventa uma 

brincadeira. 

E transforma em companheiro cada medo que ela 

tinha. 

HOLLANDA, Chico Buarque de. In: 

Literatura comentada. São Paulo: 

Abril Cultural, 1980. 



c) rir  

d) pesadelo  

e) escada  

f) chorar  

g) escrever  

h) palhaço  
 
- Qual  é  o tema  do  texto? 
 
a) As  dificuldades  de  uma  menina. 

b) Os  desejos  de  criança. 

c) O  dia a dia  de  uma  menina. 

d) Os  medos  de  Chapeuzinho  Amarelo. 

 
2 – Chapeuzinho Amarelo ouvia conto de fada e estremecia. A palavra estremecia indica 
que Chapeuzinho Amarelo: 
 
a) ficava resfriada com a história 

b) não dormia pra não fazer xixi  na cama 

c) tremia de medo com a história 

d) dormia a noite inteira porque a história era boa 

 
 – O livro em que foi publicado este texto é o: 
a) de contos que Chapeuzinho conheceu 

b) Literatura comentada 

c) Abril Cultural 

d) Chico Buarque de Hollanda. 

 
– A função deste texto é: 
a) informar ao leitor sobre uma notícia 

b) promover um momento de lazer através da leitura 

c) ensinar como vencer seus medos 

d) ensinar como se deve deitar e dormir 

 

 

 

 

 

3- Comparando as versões Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Amarelo:  

Marque V para VERDADEIRO e F para FALSO: 



• Sobre a história da “Chapeuzinho Vermelho”: 

( ) O lobo come a vovó da Chapeuzinho. 

( ) A Chapeuzinho sonhava com o lobo? 

( ) Chapeuzinho vai levar picolés à vovó? 

( ) Chapeuzinho encontrou com o lobo a caminho da casa da vovó. 

( ) O lobo é muito sabido. 

( ) O lobo se disfarçou de vovó da Chapeuzinho. 

( ) A vovó foi resgatada pelo Corpo de Bombeiro. 

( ) Chapeuzinho era uma menina muito sabida e não tinha medo do lobo. 

( ) O lobo insiste com Chapeuzinho que é um lobo para ela ficar com medo dele. 

( ) A Chapeuzinho é uma menina muito custosa. 

• Sobre a história da “Chapeuzinho Amarelo”: 

( ) O maior medo da Chapeuzinho era o lobo. 

( ) A Chapeuzinho foi levar doces para sua vovó. 

( ) O lobo morava num buraco da França. 

( ) Não se sabe como Chapeuzinho encontrou com o lobo. 

( ) A boca do lobo era muito grande. 

( ) Assim que Chapeuzinho encontrou o lobo, foi perdendo o medo. 

( ) O lobo gostou de saber que Chapeuzinho não tinha medo dele. 

( ) O lobo da Chapeuzinho acabou se transformando num bolo. 

( ) Chapeuzinho deixou de ter medo do lobo depois que encontrou com uma lebre. 

( ) A vovó de Chapeuzinho foi engolida pelo lobo. 
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Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões: 

Superlua é vista em vários lugares da Terra; 

entenda o fenômeno. 
Há 68 anos ela não ficava tão perto da Terra. Fenômeno acontece por causa da órbita 

irregular da Lua. 

Em todo o planeta, nesta segunda-feira (14) tem um motivo a mais pra gente olhar pro céu. Como nós 

já falamos na previsão do tempo, tem Superlua. Há 68 anos ela não ficava tão perto da Terra. E o 

resultado dessa proximidade é um espetáculo. Além de enorme, a Lua está mais brilhante. 

Por todos os continentes está encantando milhões de pessoas. Começando pelo Oriente, onde 

anoitece primeiro, ela aparece com toda sua beleza majestosa. 

Esse fenômeno acontece por causa da órbita irregular da Lua - às vezes ela se aproxima mais, as 

vezes ela se afasta mais. Nesta segunda, ela está cerca de 30 mil quilômetros mais perto que o 

normal. A 356 mil quilômetros da gente. 

Em Roma uma bola laranja iluminou o céu. Em Berlim, a Lua pairou sobre o Portão de Brandenburgo 

e o parlamento. Na Grécia, até os monumentos da antiguidade ficaram mais bonitos e iluminados. 

Uma outra Superlua como essa só vai acontecer em 2034. Então, é bom tentar aproveitar. 
  

G1- Globo.com Edição do dia 14/11/2016 (14/11/2016 21h39 - Atualizado em 14/11/2016 21h39). 

 

Responda: 

Esse texto é: 

(  ) uma poesia  

(  ) Texto informativo   

 (  ) um conto de fadas   

(  ) uma fábula 



B) Preencha o quadro abaixo com dados do texto lido. 

Interpretação escrita do texto: 

 

Qual é o título do texto? 

 

 

 

 

 

 Qual é o assunto principal do texto 

lido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a função desse texto?  

Onde e quando foi publicada essa 

notícia?  

    

 

 

Por que a noticia da internet 

apresenta um texto mais curto? 

 

 

 

De acordo com a notícia em quais 

foram as cidades iluminadas pela 

superlua? 

 

Em que ano teremos uma nova 

superlua? 

 

 

a)Volte a notícia lida e retire três adjetivos dados a superlua:______________________ 
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Leia o texto: 

OS TRÊS PORQUINHOS 

                         

Era uma vez três porquinhos que moravam com a mãe numa casinha na floresta. Um dia, a mamãe disse:  

– Vocês já estão bem grandinhos... Podem sair e construir suas próprias casas. Mas façam casas fortes, 

para se protegerem do Lobo.  

O Porquinho mais velho colheu plantas secas no caminho e rapidamente fez sua casinha de palha. Ele 

não via a hora de poder tocar sua flautinha.  

O Porquinho do meio achou gravetos pela floresta e também não demorou a construir sua casinha de 

madeira. Logo saiu correndo para jogar bola.  

O Porquinho mais novo, porém, não esqueceu a recomendação de sua mãe e construiu sua casinha com 

tijolos.  

Cansado, terminou seu trabalho quando a noite chegou. 

No dia seguinte, o Lobo, faminto, andava pela floresta... Encontrou a casinha de palha, bateu na porta e foi 

logo dizendo:  

– Deixe-me entrar, senão vou soprar até derrubar!  

O Porquinho, tremendo de medo, não abriu a porta. Então, sua casa voou. Assustado, correu para a casa 

de madeira do irmão do meio e lá se escondeu.  



O Lobo, bem depressa, chegou à casa de madeira e falou:  

– Abram, senão vou soprar até derrubar!  

Os dois Porquinhos gritaram “SOCORRO,” e a casa voou. Correram em disparada para a casa de tijolos 

do 

 irmão mais novo...  

Quando o Lobo lá chegou, insistiu:  

– Abram a porta, senão vou soprar até derrubar!  

Os três Porquinhos ficaram quietos, e o Lobo soprou, soprou e... Não derrubou.  

ATIVIDADES: 

1)Na história de “Os Três Porquinhos’, os personagens são animais que têm características parecidas com 

os humanos, pois agem como nós, têm sentimentos como nós. Volte ao texto e encontre as características 

para os personagens: 

 

 

Porquinho mais velho 

 

 

 

Porquinho do meio 

 

 

Porquinho mais novo 

 

 

Lobo 

 

 



 

 

2) Numere corretamente os trechos às partes da história 

 

1 

Era uma vez três porquinhos que moravam com a mãe numa casinha na 

floresta. (...)  

 

 

(      ) situação inicial 

 

 

(      ) desenvolvimento 

  

 

 

(      )desfecho 

 

2 

No dia seguinte, o Lobo, faminto, andava pela floresta... Encontrou a 

casinha de palha, bateu na porta e foi logo dizendo: (...)  

 

 

3 

O Lobo desceu e sua cauda se queimou numa enorme chama.  

Correndo e gritando, o Lobo se foi pela floresta, deixando no ar grandes 

rastros de fumaça. (...) 

 

 

3)Releia o seguinte trecho.  

“Era uma vez três porquinhos que moravam com a mãe numa casinha na floresta”. Um dia, a mamãe 

disse:  

– Vocês já estão bem grandinhos... Podem sair e construir suas próprias casas. “Mas façam casas 

fortes, para se protegerem do Lobo.” 

a) Por que a mãe alertou os filhos sobre o Lobo?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Características Físicas  Características Físicas Características Físicas Características Físicas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Características 

emocionais  

Características emocionais Características 

emocionais 

Características 

emocionais 

  

 

 

 

 

 

 

 



b) Quando esta história ocorreu? Retire do texto as expressões que dão ideia do tempo e do 

lugar em que se passou a história. 

                     Tempo            Lugar  

 

 

 

 

 

4)Leia os trechos e em seguida responda as questões sobre as casinhas dos três Porquinhos: 

 

Porquinho mais velho Porquinho do meio 

 

O Porquinho mais velho colheu plantas secas no 

caminho e, rapidamente, fez sua casinha de palha. 

Ele não via a hora de poder tocar sua flautinha. 

 

O Porquinho do meio achou gravetos pela 

floresta e também não demorou a construir sua 

casinha de madeira. Logo saiu correndo para 

jogar bola. 

 

O Porquinho mais velho e o do meio tiveram atitude semelhante ao construírem suas casas.  

a) Transcreva do texto a atitude de cada um a seguir:  

Porquinho mais velho: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Porquinho do meio: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b)  Qual a semelhança existente na atitude de ambos? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Escolha a parte do texto que mais gostou e faça um desenho bem caprichado! 
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS PERGUNTAS: 

Bruxas não existem 

 Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que 

passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também 

acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que 

morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana 

Custódio, mas nós só a chamávamos de "bruxa". 

 Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era 

comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando 

sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se 

fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. 

 Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno 

pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer 

compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando "bruxa, 

bruxa!".                                                                                               

                                                                                                                      (Moacyr Scliar) 

1) Segundo o texto, podemos afirmar que: 

a) bruxas existem ainda nos dias de hoje. 

b) bruxas já existiram um dia. 

c) bruxas são ótimas pessoas. 

d) bruxas são bonitas. 

e) bruxas têm um nariz comprido.  

2) O nome da mulher que era chamada de bruxa é: 



a) Maria da Silva. 

b) Ana Custódio. 

c) Ana Lúcia Custódio. 

d) Genoveva Ourives. 

e) Ane Custódio.  

3) Leia o trecho: “Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas 

que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas”. O que significa o trecho 

sublinhado “maquinando coisas perversas” ?  

a) significa planejar ações e atitudes malvadas ou ruins. 

b) significa utilizar máquinas para fazer coisas ruins. 

c) significa planejar boas ações aos outros. 

d) significa usar computadores para suas ações. 

e) significa utilizar máquinas para fazer coisas legais.   

4) A bruxa tinha uma enorme verruga em que lugar? 

a) no braço. 

b) na perna. 

c) no queixo. 

d) na testa. 

e) na boca.  

5) A bruxa estava sempre falando com quem?  

a) com ela mesma. 

b) com os meninos. 

c) com as meninas. 

d) com os vizinhos. 

e) com suas amigas.  

6) Qual característica o texto não menciona sobre a bruxa?  

a) feia 

b) enorme 

c) nariz comprido 

d) gorda 

e) alta  

7) Quando entravam no pátio da bruxa, o que pegavam de lá?  

a) roupas 

b) frutas 

c) caixa 



d) flores           

 e) doces  
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A Galinha Ruiva 

Era uma vez uma galinha ruiva, que morava com seus pintinhos numa fazenda.  

Um dia ela encontrou umas espigas de milho e pensou que se o semeasse e quando 
estivesse maduro, pronto para colher, podia virar um bom alimento.  

A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso pão de milho. Todos iam gostar!  

Era muito trabalho: ela precisava de bastante milho para o pão.  

Quem podia ajudar a semear o milho?  

Quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé?  

Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho?  

Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o pão?  

Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos:  

- Quem pode me ajudar a semear o milho para fazer um delicioso pão?  

- Eu não, disse o gato. Estou com muito sono.  

- Eu não, disse o cachorro. Estou muito ocupado.  

- Eu não, disse o porco. Acabei de almoçar.  

- Eu não disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora.  

A galinha semeou, colheu, debulhou, moeu, amassou e cozeu o pão sozinha.  

Aquele cheirinho bom de pão foi fazendo os amigos chegarem. Todos ficaram com água 
na boca.  

Então a galinha ruiva disse:  

- Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho, para fazer o pão?  



Todos ficaram bem quietinhos. (Ninguém tinha ajudado.)  

- Então quem vai comer o delicioso pão de milho sou eu e meus pintinhos. Vocês podem 
continuar a descansar olhando.  

E assim foi: a galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa, e nenhum dos preguiçosos foi 
convidado. 

Interpretação de texto 

1) Qual é o título do texto? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

2) Quais são os personagens da história? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) Onde se passa esta história? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

4) O que foi que a galinha encontrou?  

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5) O que ela resolveu fazer com isso? E por quê? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6) Por que a galinha pediu a ajuda dos amigos? O que aconteceu? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7) Quando a galinha fez seu pão ela o que aconteceu? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8) Você concorda com a atitude da galinha? Justifique sua resposta. 

R.: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

1) Faça uma ilustração da história. 
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1) LEIA ATENTAMENTE O TEXTO E RESPONDA AS PERGUNTAS 

                        
A coruja e a águia 
 

Coruja e águia, depois de muita briga resolveram fazer as pazes. 
— Basta de guerra — disse a coruja.  
 
— O mundo é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. 
 

— Perfeitamente — respondeu a águia.  
 
— Também eu não quero outra coisa. 
 

— Nesse caso combinemos isso: de agora em diante não comerás nunca os meus filhotes. 
 

— Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? 
 

— Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, 
cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os 
meus. 
 

— Está feito! — concluiu a águia. 
Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que 
piavam de bico muito aberto. 
 

— Horríveis bichos! — disse ela. — Vê-se logo que não são os filhos da coruja. 
E comeu-os. 
Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou amargamente o desastre e 
foi ajustar contas com a rainha das aves. 
 

— Quê? — disse esta admirada. — Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha não se 
pareciam nada com o retrato que deles me fizeste… 
 

 Moral da história: Quem ama o feio, bonito lhe parece.  
                                                         Em: Fábulas, Monteiro Lobato, São Paulo, Brasiliense, s/d, 20ª edição.  

http://lh6.ggpht.com/-22mtmPc9BAw/T6VnhrACZVI/AAAAAAABR-w/j0ePeD0wGQg/s1600-h/a%20coruja%20e%20a%20aguia%5b4%5d.jpg


 

2) Numere os parágrafos do texto. O  texto tem,________ parágrafos.  

Esse texto é: 

(a) uma poesia   

(b) Texto informativo   

 (c) um conto de fadas  

 (d) uma fábula 

3) Preencha o quadro abaixo com dados da fabula lida. 

Titulo do texto? 

 

 

Personagens do texto? 

 

 

Onde se passa a história? 

 

 

 

Como terminou a história? 

 

 

Qual é o assunto principal do texto?  

 

Qual é a função desse texto?  

Qual é a moral?  

 

 

4)Escreva qual é a situação inicial e o problema enfrentado pelos personagens do texto. 

 

SITUAÇÃO  INICIAL CONFLITO /PROBLEMA APRESENTADO 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 



5)Descreva as características: 
 

Águia Emocional  Física  

 

 

 

 

 

Coruja  Emocional Física  

  

 

 

  
6) Leia novamente o texto A coruja e a águia e assinale as alternativas corretas 
 Um dia quando a águia estava caçando encontrou um ninho com: 

a) dois filhotinhos lindos                               c) dois filhotinhos horríveis 

b) três filhotinhos lindos                                d) três filhotinhos horríveis 

 7)A coruja disse para a águia que seus filhotes eram: 

a) lindos e tristes                                              c) lindos e alegres 

b) alegres e feios                                               d) feios e tristes 

 8)A águia quando encontrou os filhotes da coruja e não os reconheceu por que: 

(a) achou-os muito bonitos                               (c) eles estavam dormindo                

(b) eles eram horríveis para a águia                (d) eles estavam piando muito alto 

9) A moral “ Quem ama o feio, bonito lhe parece”, nos ensina que: 

a) Não devemos amar as pessoas feias 

b) Quando gostamos de alguém, mesmo que ela seja feia nos parecerá ser bonita. 

c) O amor torna as pessoas mais feias 

d) A beleza não é tudo. 

10)A razão para a coruja considerar seus filhotes muito bonitos é por que: 

(a) era cega               

(b) era muito convencida 

(c) não enxergava muito bem 

(d) era a mãe deles 

11) Essa história trata especialmente de: 

a) incompreensão   (b) mentira         ( c) esperteza          (d) ingratidão 

 


