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Flávia Borges 
Visto da 

Coordenação 

Ficha  - Aula Assíncrona de Língua Portuguesa - Descritores 

✓ Hoje, iremos realizar atividades, contemplando: Descritores Semanais D3 - D4 - D6 

✓ O aluno que copia: TEXTO APENAS PARA LEITURA. 

✓ O aluno que copia: Copie em seu caderno as atividades abaixo. Leia e responda. 

✓ O aluno que utiliza de impressão de fichas: Imprima, cole, leia com atenção e responda em seu caderno.  

✓ Tire uma foto das atividades respondidas e envie na plataforma ainda hoje (a foto precisa estar legível). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- D3 Leia o texto abaixo. 

MORADA DO INVENTOR 

A professora pedia e a gente levava, achando loucura ou monte de lixo: latas vazias de 

bebidas, caixas de fósforo, pedaços de papel de embrulho, fitas, brinquedos quebrados, xícaras 

sem asa, recortes e bichos, pessoas, luas e estrelas, revistas e jornais lidos, retalhos de tecido, 

rendas, linhas, penas de aves, cascas de ovo, pedaços de madeira, de ferro ou de plástico. 

Um dia, a professora deu a partida, e transformamos, colamos e colorimos.  

E surgiram bonecos (...), bichos (..) e coisas malucas (...)  

E a escola virou morada do inventor. 

Elias José. Nova Escola, junho 2000, n. 133. 

 

No trecho “Um dia, a professora deu a partida, e transformamos, colamos e colorimos.”, a 

expressão em destaque significa 

(A) saiu do local.     (C) ligou o carro. 

(B) quebrou um objeto.    (D) iniciou a atividade. 

 

2- D3 Leia o texto abaixo. 

Na frase “É hora de esquentar a briga conta o 

mosquito”, a palavra destacada significa 

(A) aumentar. 

(B) dividir. 

(C) por fogo. 

(D) por medo. 

 

 

 



3- D4 Leia o texto abaixo e responda. 

 

 
 

 

 

 

 

 Mafalda considera que a paz está na caixinha porque 

(A) precisa ser carregada.    (C) é delicada. 

(B) cabe na caixinha.      (D) está escondida.  

 

4- D4 Leia o texto abaixo e responda à questão.  

O feitiço do sapo 

Eva Furmari 

 

Todo lugar sempre tem um doido. Piririca da Serra tem Zóio. Ele é um sujeito cheio de 

idéias, fica horas falando e anda pra cima e pra baixo, numa bicicleta pra lá de doida, que só falta 

voar. O povo da cidade conta mais de mil casos de Zóio, e acha que tudo acontece, coitado, por 

causa da sua sincera mania de fazer “boas ações”. Outro dia, Zóio estava passando em frente à 

casa de Carmela, quando a ouviu cantar uma bela e triste canção. Zóio parou e pensou: que pena, 

uma moça tão bonita, de voz tão doce, ficar assim triste e sem apetite de tanto esperar um príncipe 

encantado. Isto não era justo. Achou que poderia ajudar Carmela a realizar seu sonho e tinha 

certeza de que justamente ele era a pessoa certa para isso. Zóio se pós a imaginar como iria achar 

um príncipe para Carmela. Pensou muito par encontrar uma solução e finalmente teve uma grande 

idéia de jerico: foi até a beira do rio, pegou um sapo verde e colocou-o numa caixa bem na porta 

da cada dela.  
FURNARI, Eva. O feitiço do sapo. São Paulo: Editora Ática, 2006, p. 4 e 5. Fragmento 

 

A intenção de Zóio ao colocar um sapo na porta da casa de Carmela foi: 

A) ajudá-la a encontrar um príncipe encantado. 

B) ajudá-la a cantar com voz mais doce ainda. 

C) encontrar alguém para cuidar do sapo que vivia no frio.  

D) fazer uma surpresa, dando-lhe um sapo de presente.  

 

5- D6 Leia o texto abaixo e responda à questão.  

CACHORROS 

Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. 

Depois os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa 

amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se 

alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles 

e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, 

a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava 

com o outro e a parceria deu certo.  

www.recreionline.com.br 

O assunto tratado nesse texto é a: 

(A) relação entre homens e cães.   (C) amizade entre os animais. 

(B) profissão de zoológico.    (D) alimentação dos cães.  

  


