
 
 
 
 
 
 

O Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa 
 
 No alto da Montanha Montanhosa, bem no fundo de uma caverna cavernosa, morava o Monstro 
Monstruoso. Era um monstro dos legítimos: tinha dois narizes, quatro braços, seis orelhas, duzentos 
e dezenove dentes. E era tão simpático! 
 Além de tudo, era louco por sorvetes; costumava dizer que a melhor hora do dia era a hora em 
que o Sorveteiro passava! 
 Por isso, cada vez que ouvia passos na estrada que subia a Montanha, o monstro corria para 
fora da caverna, balançando as seis orelhas. 
 - Oba! Lá vem o Sorveteiro! 
 Às vezes ficava decepcionado. Como no dia em que, ao sair da caverna (já sentindo o gostinho 
do picolé na boca), deu com o Carteiro, cansado por ter subido a montanha com sua sacola de cartas 
às costas. 
 - Bom dia, amigo - bufou o Carteiro - é por aqui a Caverna Cavernosa do Monstro Monstruoso? 
Tenho uma carta para ele. 
 O monstro sorriu com todos os duzentos e dezenove dentes. Uma carta! Seria de Mamãe 
Monstra? 
  - Eu sou o Monstro Monstruoso, e esta é a minha caverna. Pode me dar a carta... 
   Mas o Carteiro não parecia convencido. 
 - Como vou saber se você é o que diz? Preciso de provas comprovadas. Tem carteirinha de 
monstro? 
 O monstro piscou. 
 - Carteirinha não tenho não. Mas tenho coisa melhor! 
  

O que será que o monstro tinha para mostrar ao carteiro?  
Como será que ele comprovou que era um monstro? 

 
 E, abrindo uma enorme boca, soltou um berro assustador.  
 - GRRRRRRRAAAAAAAAUUUUUUUURRRRR!!! 
 Quando fechou a boca, não encontrou o Carteiro. 
 - Ué! Aonde ele foi?.. 
 O homem já estava longe, descendo a Montanha o mais depressa que podia. Não queria nada 
com monstros de boca aberta! 
 Mas havia deixado a carta, caída no chão. 
 O monstro abriu o envelope e leu a mensagem: 
 

 
 O monstro torceu os dois narizes e cruzou os quatro braços. 
 - Ora bolas, devorar princesas! Elas têm um gosto horrível! Por que não me deixam tomar 
sorvetes em paz? Ora bolas, bolas, bolas... 
 Monstro Monstruoso não queria ser expulso da Associação. Toda a sua família Monstruosa era 
sócia! Mamãe Monstra não ia gostar, se viesse a saber... Ficou muito chateado a pensar naquilo. 
Mesmo que concordasse em (argh!)  devorar uma princesa, onde iria arrumar uma? Princesas não 
nascem em árvores. Só se... 

"PREZADO SENHOR MONSTRO: FICAMOS SABENDO QUE O SENHOR NÃO TEM DEVORADO 
NENHUMA PRINCESA, COMO É A OBRIGAÇÃO DE TODOS OS MONSTROS. POR ISSO, 
PEDIMOS QUE DEVORE UMA LOGO, PARA CUMPRIR O REGULAMENTO; SENÃO TEREMOS 
QUE EXPULSÁ-LO DA ASSOCIAÇÃO. 
ASS. ASSOCIAÇÃO ASSOCIADA DOS MONSTROS MONSTRUOSOS" . 



 Com uma risadinha e uma idéia na cabeça, o monstro correu para casa, procurando por lápis 
e papel... 
 

Como será que ele resolveu isso com “lápis e papel”? 
 
Alguns dias depois, um anúncio estranho apareceu nos jornais da cidade mais próxima. Era assim: 
 

Será que alguma princesa compareceu à caverna? 
 

 Claro que nenhuma princesa foi tonta de responder a um anúncio desses. Cá entre nós, era 
justamente isso que o Monstro queria! Ninguém poderia dizer que ele não estava tentando cumprir o 
Regulamento da Associação... E ele continuaria feliz da vida na Caverna, tomando sorvete. 
 (...) 

 
(RIOS, Rosana. O Montro Monstruoso da Caverna Cavernosa.  

São Paulo: Santuário, 1992) 
 
1) Responda de acordo com o texto: 
a) Qual foi o motivo do Monstro Monstruoso ficar decepcionado com a chegada do carteiro?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Por que o autor diz que o Monstro Monstruoso era simpático?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Leia o trecho e responda: 

"MONSTRO MONSTRUOSO PROCURA PRINCESA PARA DEVORAR. 
AS INTERESSADAS DEVEM COMPARECER À CAVERNA CAVERNOSA, 

NO ALTO DA MONTANHA MONSTRUOSA". 
 

a) Qual era o objetivo do monstro quando colocou esse anúncio no jornal?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
b) O que você achou da atitude dele ao colocar esse anúncio? Por quê?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3) Se você tivesse que dar outro título para o texto, qual desses você daria? 
 
(   ) O Monstro Monstruoso e a Associação. 

(   ) A esperteza do Monstro Monstruoso. 

(   ) O monstro simpático. 

 

Justifique sua escolha.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

"MONSTRO MONSTRUOSO PROCURA PRINCESA PARA DEVORAR. AS INTERESSADAS 
DEVEM COMPARECER À CAVERNA CAVERNOSA, NO ALTO DA MONTANHA MONSTRUOSA". 



4) Dê a sua opinião: 

a) Se você fosse obrigado, assim como o Monstro Monstruoso, a fazer algo que não gostasse, como 
reagiria? Por quê?  
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
b) O monstro quis manter-se na Associação por causa do que a mãe pensaria. Você concorda com 
isso? Por quê? 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
5) Relacione os verbos em destaque com os modos verbais: 
 
 
 
 
(    ) Os professores promoveram um concurso de redação. 

(    ) Votem com consciência! Será melhor para nosso futuro. 

(    ) Se os alunos estudarem mais, não ficarão atrasados. 

(    ) Elas tomam banho na cachoeira. 

(    )  Se eles permitissem, nós entraríamos.  

(    ) Feche a porta agora! 

 

6) Complete com s ou ç: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Leia a lenda e retire dela o que se pede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
          É um menino negro e  muito levado, que tem uma perna só, fuma cachimbo e usa um gorro 
vermelho que tem poderes mágicos. O saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, 
espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar nós nas crinas dos cavalos.  

2 - Subjuntivo 3- Imperativo 1 - Indicativo 



 Dizem que para pegar um saci é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que 
ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente seu gorro vermelho, colocar o saci em uma garrafa e 
fechar bem com  
uma rolha. 
 Esta lenda é conhecida em todo o Brasil. 
 
a) Um substantivo: 

• Próprio: _________________________________ 

• Comum: ________________________________ 

b) Um adjetivo: ________________________________ 

c) Um verbo: 

• 1ª conjugação: ________________________________ 

• 2ª conjugação: ________________________________ 

• 3ª conjugação: ________________________________ 

d) Um pronome: ______________________________________ 
 

 

8) Observe as alternativas depois marque de acordo com o que se pede: 

I -  contexto – escorregão – experimentar   

II – excesso -  seiscentos  - desco 

III - adolescente - floresça - disciplina 

IV – paçoca – miça -  excelente 

V - infância – cosségas – paciência 

 
a) Agora assinale a opção correta: 
(   ) Em todas as alternativas as palavras estão escritas corretamente 

(   ) A única alternativa que tem palavra escrita errada é V. 

(   ) Apenas nas alternativas I e III  todas as palavras estão escritas corretamente. 

(   ) Todas as alternativas tem palavra escrita errada.  

 

 
 

9) Observe o trecho do texto e responda: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Em que tempo estão os verbos no 1º parágrafo? ____________________________  

b) E o segundo ?___________________________________ 

b) Reescreva-o passando para o futuro::  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) Agora copie o 2º parágrafo no presente: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12)Observe o trecho e reescreva-o no presente e modifique-o, escrevendo como se fosse mais 
de um monstro: Eu já comecei: 
 

       
Além de tudo, os monstros _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Além de tudo, era louco por sorvetes; costumava 
dizer que a melhor hora do dia era a hora em que o 
Sorveteiro passava! 
 Por isso, cada vez que ouvia passos na estrada que 
subia a Montanha, o monstro corria para fora da caverna, 
balançando as seis orelhas. 

 

Além de tudo, o monstro era louco por sorvetes; costumava 
dizer que a melhor hora do dia era a hora em que o Sorveteiro 
passava! 

 



 O coala Guilherme, filho adotivo da "rainha" Isabel, 
de Portugal, foi pela internet às distantes terras de 
Missoula, nos EUA.  
 Lá, foi recebido por Jannine e Eduardo, que 
cuidaram dele por uns dias, alimentando-o e contando-
lhe histórias na hora de dormir. Para entreter o pequeno 
coala, surgem outros personagens: o cachorro Barbieri, 
a tartaruga Maria José, a baleia Micaela e uma linda 
coalinha. Juntos, divertirão os leitores também! 

 

13) O texto abaixo traz informações de um livro. Leia e retire os verbos pedidos abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um verbo no particípio: _________________________  

Um verbo no gerúndio: ________________________ 

Um verbo no infinitivo: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça uma boa prova... 

Beijinhos. 

Tuia Adriana 


