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Texto I.  
Férias na Antártica 

 

Em fevereiro de 2006 realizei uma viagem incrível 

até a Antártica!  Eu cresci em uma família que adora viajar 

e que construiu o seu próprio veleiro, o Parati 2. Pessoas 

que nunca tinham visto um barco antes também 

participaram de sua construção, que aconteceu devagar, 

longe do mar e com muito esforço.  Quando ficou pronto, 

tornou-se famoso pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo.  

  Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades. Viajamos para um 

lugar que muitas pessoas nem imaginam como é. Para chegarmos lá, balançamos para cima e para 

baixo, para um lado e para o outro, com movimentos nem um pouco agradáveis, nada parecidos 

com os que experimentamos em terra firme. Na Antártica, o tempo muda muito rápido, e um lugar 

paradisíaco, com sol, mar calmo e bem lisinho, pode, de repente, se transformar totalmente com a 

chegada de uma grande tempestade!  

(...) 

 Durante a viagem conheci um novo ecossistema e animais que nem em sonho imaginaria ver 

tão de perto.  Aprendi que para manter preservado um lugar tão incrível como a Antártica, tenho que 

manter uma atitude que preserve e respeite o meio ambiente.   

 
Laura, Tamara e Marininha Klink. Férias na Antática. Livro disponível no aplicativo Árvore de livros. Texto adaptado para 

fins pedagógicos 
 

01.  Após a leitura do texto I, responda:  
 

a) Como foi a viagem de ida até a Antártica? Use trechos do texto para descrevê-la.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Faça sua tarefa com atenção! 
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b) Explique o motivo do veleiro da família ter se tornado famoso. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Como você imagina que seja a Antártica?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

02.  Retire do texto: 

2.1 Dois substantivos comuns. 

______________________________________________________________________________ 

2.2 Dois substantivos próprios. 

______________________________________________________________________________ 

2.3 Pronomes pessoais do caso reto. 

______________________________________________________________________________ 

 

03.  Reescreva as frases abaixo passando-as para o singular. Realize as modificações 
necessárias.  

 
 
a)  
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) 

 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
c)  
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

“Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades”. 

“Viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginam como é”. 

“Para chegarmos lá, balançamos para cima e para baixo, para um lado e 
para o outro, com movimentos nem um pouco agradáveis, nada parecidos 
com os que experimentamos em terra firme”. 


