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Ninguém é igual a ninguém
Moro em uma rua que não é grande nem pequena e

tem gente de todo jeito. Paulinho, meu vizinho da esquerda,
é gorducho. Alguns meninos vivem gritando pra ele [...]. Ele
chora e chora. [...]

Davi, que mora em frente, é ruivo e fica furioso
quando o chamam de cabeça de fogo. É fogo mesmo. Eu sou
magrelo porque é assim que sou. Antes não gostava que
ninguém mexesse comigo. [...] Agora nem dou bola mais
pros apelidos, pois não sou linguiça, nem palito, nem
vareta. Sou um menino chamado Danilo que não é gordo,
nem médio, sou magro e bom das pernas. Não perco uma
corrida.

OTERO, R.; RENNÓ, R. Ninguém é igual a ninguém. 
Editora do Brasil, 2009

.
1. No trecho “não sou linguiça, nem palito, nem vareta”, as
palavras destacadas referem-se ao fato de o menino ser
muito
a. gordinho.
b. alegre.
c. magro.
d. forte.
-------------------------------------------------------------------
2. O narrador-personagem do texto é um menino chamado
a. Danilo.
b. Paulinho.
c. Davi.
d. Otero
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Chapeuzinho vermelho: uma história atrapalhada
Nuno A. C. Teixeira

Era uma vez uma menina que gostava de passear pela floresta. Um dia, a
sua mãe pediu-lhe que levasse um cestinho com lanche à casa de sua avó que
morava na floresta. Mas, avisou-a que tivesse cuidado com o Lobo Mau que
costumava caçar na floresta.

Assim, lá partiu o Chapeuzinho Vermelho, com o cestinho na mão, toda
feliz e contente. Estava tão distraída com os passarinhos que ficou horas e horas
entretida com eles.

Enquanto isso, Cinderela andava perdida pela mesma floresta. Estava
muito triste porque a sua Madrasta e suas meias-irmãs a tratavam como escrava.
Andava tão cansada e esfomeada que ficou extremamente feliz quando viu, ao
longe, uma pequena casinha. Ao aproximar-se, verificou que a casinha era feita
de chocolate e bala. Tinha tanta fome, tanta fome, que comeu a casinha toda. A
Cinderela ficou tão gorda, tão gorda, que quando o Príncipe Encantado chegou
com o sapatinho de cristal este não lhe serviu. O Príncipe ficou muito desolado,
ao ponto de jogar o sapatinho no meio da floresta.

Horas depois deste ocorrido, no mesmo local onde havia caído o
sapatinho, por milagre, nasceu um pé de feijão que cresceu tanto, tanto que
chegava às nuvens. E era tão alto que derrubou o Aladim quando viajava no seu
tapete voador. Com a queda, Aladim, coitado, ficou desmaiado bem em frente
da casa da vovozinha.

Quando o Lobo Mau chegou e viu o Aladim ali deitado, não hesitou e
devorou-o de uma vez só.

E, assim, a Chapeuzinho pode entregar o lanche à vovozinha sem
problemas.
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1. A história que você leu é
(A) ( ) uma fábula.
(B) ( ) uma biografia.
(C) ( ) um conto moderno

2. Quem é o autor?

3. Qual é o título da história?

4. Procure no texto e circule 10 palavras que nomeiem:

Pessoas                             Animais

Sentimentos                        Seres em geral

Coisas Lugares

COMPREENSÃO DO TEXTO
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NOME:___________________________

DATA:_____/_____/______
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NOME:________________________________________

PROFESSORA:_______________DATA:____/____/_____



Leia o texto a seguir.

1. No trecho “se a resposta for” sim” bata palmas...”, as 
reticências dão ideia de que, no quadro seguinte

a. a minhoca cansou de falar.
b. a minhoca espera uma resposta do lagarto.
c. o lagarto está muito assustado.
d. a escritora ficou sem ideia para a fala.
---------------------------------------------------------------
2.No final da tirinha, a minhoca

a. fica brava com o lagarto.
b. grita com o lagarto.
c. imita a expressão de tristeza do lagarto.
d. se conforma com a falta de expressão do lagarto
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A imagem a seguir mostra os caminhos por onde as
pessoas podem se deslocar em um parque.
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Estou no portão do parque e quero ir até o
restaurante. Seguindo o caminho que tracei, quantos
metros vou andar até chegar ao meu destino e voltar
ao ponto inicial?
a. 540 m b. 270 m
b. c. 360 m d. 560 m
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1. Observe a altura dos três primos. 

Que número devo adicionar à diferença da altura de Alex com a da 
Ana para obter a altura do André?
a. 170                           b. 122 
c. 134                            d. 156 

Lia vai fazer oito anos e a sua mãe resolveu fazer uma linda festa.
A mãe da menina decidiu decorar a casa com bexigas coloridas,
então, foi à loja de festas e comprou 112 bexigas coloridas.

Ela fez enfeites maravilhosos e
utilizou em cada um 8 bexigas.
O total de enfeites feitos pela
mãe de Lia foi de

a.192 enfeites.
b.10 enfeites.
c.104 enfeites.
d.14 enfeites.


