
PORTUGUÊS 
 
Vamos ler? 

Eu NUNCA na vida comerei tomate. 
(Lauren Child) 

 
 Tenho uma irmã mais nova, a Lola. É pequena e é muito engraçada. Às vezes, tenho de 
tomar conta dela. Às vezes, a mãe e o pai pedem-me que seja eu a dar-lhe o jantar. Essa é uma 
tarefa muito difícil porque a Lola não gosta de comer. 
 A Lola não come cenoura, claro. Diz que cenouras são para os coelhos.  
 Eu pergunto:  
 - E que tal ervilhas? 
 A Lola diz: 
 - As ervilhas são excessivamente pequenas e demasiado verdes. 
 Só que um dia preguei-lhe uma boa partida. 
 Ela estava à mesa, à espera do jantar e disse: 
 - Eu não como ervilhas nem cenouras nem batatas nem cogumelos nem espaguete nem 
ovos nem salsichas nem couve-flor nem repolho nem feijões nem bananas nem laranjas. Eu não 
aprecio maçãs nem arroz nem queijo nem barrinhas de peixe. E, definitivamente, eu NUNCA na 
minha vida comerei tomate. (A minha irmã odeia tomate). 
 E eu digo: 
 - Estás com sorte, porque hoje não há nenhuma dessas coisas para o jantar. Não vamos 
comer ervilhas, nem cenouras, nem batatas, nem cogumelos, nem espaguete, nem ovos, nem 
salsichas. Também não temos couve-flor, nem repolho, nem feijões, nem bananas nem laranjas. E 
não há maçãs, nem arroz, nem queijo, nem barrinhas de peixe e, evidentemente, não há tomate. 
 A Lola olha para a mesa... 
 - Mas por que é que estão aqui estas cenouras, Charlie? EU NUNCA, JAMAIS, COMEREI 
CENOURAS! 
 E eu digo: 
 - Oh, tu pensas que são cenouras? Mas não são cenouras. São gomas de laranja vindas de 
Júpiter. 
 - A mim parecem-me cenouras – diz a Lola. 
 - Mas como é que podem ser cenouras – digo eu – se em Júpiter não há cenouras? 
 - Lá isso é verdade – diz Lola. 
 - Bom, já que fizeram todo esse caminho desde Júpiter, vou provar ao menos uma. Humm, 
nada má! – diz ela, servindo-se de mais. 
 Então, a Lola vê as ervilhas. 
  - Eu não como ervilhas – diz a Lola. 
 Eu digo: 
 - Isto não são ervilhas; nada disso! São rebuçados verdes da Verdelândia. São feitos de 
clorofila e caem do céu. 
 - Mas eu não como coisas verdes – diz a Lola. 
 - Ótimo! – digo eu – Então eu fico com a tua parte; os rebuçados verdes são extremamente 
raros. 
 - Bom... Nesse caso, talvez eu prove um ou dois. – Humm... – diz Lola – são deliciosos! 
 A seguir, a Lola descobre as batatas. 
 - Eu não como batatas e por isso nem vou prová-las, nem mesmo disfarçadas de purê. 
 - Mas isso não é purê. As pessoas geralmente pensam que é purê, mas não; é uma nuvem 
do pico mais alto do Monte Fuji. 
 - Oh, nesse caso, eu quero uma grande porção, fico encantada por poder provar nuvens. 
 - Charlie – diz ela – isso parece-me barrinhas de peixe, e eu jamais comerei barrinhas de 
peixe. 
 - Eu sei, mas não são barrinhas de peixe. São petiscos oceânicos dos supermercados que 
existem no fundo do mar. As sereias passam o tempo todo a comê-los.  



 - Ah! Eu já estive nesse supermercado com a mãe. Sim, conheço esses petiscos, acho que 
já os provei – diz a Lola com a boca cheia – Ainda há mais? 
 Depois, a Lola diz: 
 - Charlie, podes passar-me um desses? 
 E eu digo: 
 - De quais? 
 E a Lola diz: 
 - Um desses, Charlie. 
 E eu não quero acreditar, porque... adivinhem para o que ela está a apontar: para um tomate! 
 E eu digo: 
 - Tens certeza? Mesmo? Um destes? 
 E ela diz: 
 - Sim! Claro! Os pedaços de lua são os meus preferidos! Não estavas a pensar que eram 
tomates, pois não, Charlie? 
 
VOCABULÁRIO: 

✓ Pregar uma boa partida = pregar uma peça, fazer uma pegadinha, uma brincadeira. 
✓ gomas = jujubas 
✓ rebuçados = balas 
✓ Monte Fuji = é a mais alta montanha da Ilha de Honshu e de todo arquipélago japonês. 

Localiza-se a oeste de Tóquio próximo da costa do oceano Pacífico. Altitude: 3776m 
(informações retiradas do Wikipedia) 

✓ barrinhas de peixe = um tipo de nuggets 
 
ENTENDENDO O TEXTO 
 

1- Responda de acordo com o texto que você leu: 
 
a) Qual o título do texto? __________________________________________ 
b) Por que no texto a palavra “nunca” está escrita em letras maiúsculas? 

(   ) Pra enfatizar que a pessoa ama tomate. 
(   ) Pra enfatizar que a pessoa não gosta de tomate. 
 

c) Quem são os personagens do texto? _______________________________ 
d) Onde acontece a história? 

(   ) em um restaurante  (   ) na casa de Charlie e Lola 
(   ) no Mc Donald’s   (   ) na escola 
 

e) Quando acontece a história? 
(   ) no café da manhã  (   ) no almoço 
(   ) no lanche da tarde  (   ) no jantar 
 

2- Charlie diz no primeiro parágrafo que “Essa é uma tarefa muito difícil”.  
 
a) Qual tarefa Charlie se refere? 

(   ) Ele se refere a ajudar Lola nos deveres da escola. 
(   ) Ele se refere a dar o jantar para Lola. 
(   ) Ele se refere a ajudá-la a dar banho no cachorro. 
(   ) Ele se refere a colocá-la para dormir. 
 

b) Por que esta tarefa é muito difícil? 
(   ) Porque Lola é comilona. 
(   ) Porque Lola só come frango. 
(   ) Porque Lola é vegetariana. 
(   ) Porque Lola não gosta de comer nada. 



 
c) Qual palavra pode substituir “muito difícil” sem mudar o sentido da frase? 

(   ) dificuldade  (   ) dificilmente   
(   ) dificilzinho  (   ) dificílimo 
 

3- Copie a frase que explica por que a Lola não come: 
a) Cenouras: ___________________________________________________ 
b) Ervilhas: _____________________________________________________ 

 
4- Para convencê-la de comer as cenouras, as ervilhas e o purê de batata, o que Charlie faz? 

(   ) Ele mente para que a Lola coma os alimentos 
(   ) Ele transforma tudo em uma grande brincadeira para que a Lola coma os alimentos. 
 

5- Observe os alimentos que aparecem no texto: 
 

ervilha – cenoura – batata – cogumelo – espaguete – ovos – salsicha – couve-flor – repolho – 
feijão – banana – laranja – maçã – arroz – queijo – barrinha de peixe – tomate 

 
a) Quais desses alimentos você gosta? _________________________________ 
b) Quais desses alimentos você não gosta? ______________________________ 
c) Coloque os alimentos em ordem alfabética: 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

6- Observe as palavras abaixo: 
 

evidentemente – nunca – extremamente – não 

 
a) Quais palavras dão ideia de negação? _____________ e _________________ 
b) Quais palavras dão ideia de modo? _______________ e _________________ 

 

 

Palavras homônimas – são aquelas que possuem a mesma grafia e o 
mesmo som, mas o significado é diferente:  

Eu caminho todos os dias. 
O ônibus faz este caminho. 

 
Palavras homógrafas – são aquelas que possuem a mesma grafia, mas o 
som e o significado são diferentes: 

Eu almoço ao meio-dia. 
O almoço atrasou, hoje. 

 
Palavras homófonas – são aquelas que são iguais na pronúncia, mas a 
grafia e o significado são diferentes. 

O preso foi levado à cela. 
A sela do cavalo caiu durante a corrida. 
 

7- Qual o significado das palavras sublinhadas? 
 

a) Fellipe serra a madeira pra fazer uma mesa.  (   ) homem nobre, educado 
b) Luiz subiu a serra de Petrópolis.    (   ) o mesmo que costurou 
c) Comprei cem laranjas.     (   ) ausência, falta 
d) Maryana está sem dinheiro.    (   ) o mesmo que cortar 
e) Rodrigo adora chupar manga!    (   ) desequilíbrio econômico 
f) Daniel sujou a manga da blusa.    (   ) desobediência 
g) Eu canto no coral da igreja.    (   ) roupa 
h) A mesa está no canto da sala.    (   ) verbo cantar 
i) O menino cerrou os olhos para não ver o filme. (   ) montanha 



j) O cavaleiro caiu do cavalo.    (   ) fruta 
k) Aquele rapaz é um verdadeiro cavalheiro.  (   ) aquele que anda a cavalo 
l) Os preços subiram muito por causa da inflação. (   ) o mesmo que cozinhou 
m)  O motorista recebeu a multa porque cometeu  (   ) número 

uma infração de trânsito. 
n) Dona Benta coseu a calça do Visconde.  (   ) local 
o) Tia Nastácia cozeu um delicioso pudim.  (   ) o mesmo que fechou 

 
8- Complete as frases com o verbo comprar no presente: 

 
a) Eu _______________ a bola. 
b) Gabi _______________ o livro. 
c) João Felipe e Thiago _______________ biscoitos. 
d) Nós _______________ bandeirinhas para a Festa Junina. 
e) Ketlen _______________ um vestido novo. 

 
9- Complete as frases com o verbo comer no passado: 

 
a) Renan e Rian _______________ o bolo todo. 
b) Eu _______________ bananada. 
c) Thayla _______________ pipoca. 
d) Nós _______________ pamonha. 
e) Gustavo _______________ paçoca. 

 
10-  Complete as frases com o verbo brincar no futuro: 

 
a) Rafaelen e Sarah _______________ de corda. 
b) Mikael _______________ de bola. 
c) Eu _______________ de dominó com Lucas. 
d) Nós _______________ no balanço. 
e) Lohan e Miguel _______________ de esconde-esconde. 
 
Vamos brincar? 
 

    


