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TEXTO I  
 

Minhas férias na praia 
 

Olá pessoal, meu nome é Rafael, tenho 11 
anos e estou muito ansioso para contar tudo o que 
vivi para vocês. No fim de 2017, meus pais 
decidiram que iríamos viajar à praia para passar as 
férias lá em Iparana. Eles alugaram uma casa 
durante duas semanas inteiras. Viajamos eu, 
minha irmã Diana que tem 5 anos, meu irmãozinho 
Carlos de 2 anos, meu pai, minha mãe e nosso 
cachorro Tangerina. 

 Tangerina é um poodle branco muito fofinho, Diana fala pelos cotovelos e adora suas 
bonecas e Carlos raramente chora. Sempre escuto mamãe comentar que ele é o mais calmo dos 
três. Na viagem de carro que durou cerca de 3 horas, papai foi na frente, eu e Diana fomos atrás, 
Tangerina, mamãe e Carlos foram no meio. O nosso carro é daqueles bem compridos. Ele ia todo 
cheio de bagagens em cima e atrás. Em cima, tinha de um bagageiro próprio para prender no teto. 
Atrás iam as bicicletas. Papai adora bicicletas. Mamãe distribuía do seu lugar, como podia, biscoitos 
e suco pra todo mundo. A viagem foi meio chata e cansativa. Não via a hora de chegar logo e poder 
ir brincar. No meio do caminho, paramos numa lanchonete para ir ao banheiro. Estávamos todos 
apertados. Mamãe foi na lojinha e comprou castanhas, mel e outros docinhos.  

Enfim chegamos. A casa de praia era enorme, tinha 2 andares. A maioria dos móveis era de 
madeira rústica. O sofá era cheio de almofadas. Eu gostei muito dos quadros das paredes. Papai 
gritou lá de cima: “Rafael e Diana, subam aqui, dá pra ver o mar”. Subi as escadas voando, meio 
que fazendo corrida com minha irmã. Lá de cima, numa varanda gigante que tinha depois do quarto, 
dava pra ver um mar imenso e algumas pessoas naquelas pranchas que tem um paraquedas. Papai 
as chamou de kitesurf. Pulei feito louco de alegria para ir brincar na praia, mas era hora do almoço e 
o sol estava “muito quente”. 

 Nos próximos 15 dias, brinquei até ficar cansado. O que mais gostei foi de ficar pulando as 
ondas do mar com meu pai. Tomei tanto sol que acho que até mudei de cor. Meus tios foram nos 
visitar alguns dias depois e meus primos trouxeram vários jogos de tabuleiros. São tantas coisas 
legais, que não cabem num relato só. Só sei que quero voltar nas próximas férias e fazer tudo de 
novo.  

                                                       
  https://ticyamora.wixsite.com/historias/blog/minhas-ferias-na-praia 
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01.O texto I é do gênero narrativa de viagem. Marque um V ou F nas afirmativas sobre esse gênero. 
 I.   (   ) Apresenta fatos inventados. 
 II.  (   ) O autor participa da história.  
 III  (   ) Os verbos são empregados no futuro.  
IV. (   ) Apresenta opiniões pessoais sobre temas polêmicos.  
V.  (   ) É uma história baseada em fatos reais.  
 
02. Após a leitura do Texto I, responda: 
  
2.1. Por qual motivo Rafael estava ansioso? Retire um trecho do texto que comprove sua resposta 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________ 
2.2. Quais personagens, além dos irmãos e pais de Rafael, aparecem na história? 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
  
2.3. Qual o momento que Rafael mais gostou de toda viagem? 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
  
2.4. O que mais chamou a atenção de Rafael ao olhar para o mar? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 2.5. Você gosta de viajar? Descreva o lugar de sua última viagem? 
________________________________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
 
03. Observe as frases abaixo e assinale a única opção em que podemos encontrar os sinônimos das palavras em 
destaque.  
 

(6) “Tangerina é um poodle branco muito fofinho, Diana fala pelos cotovelos e adora suas bonecas e Carlos 
raramente chora.”.  

 
                          (   ) fala pouco           (   ) fala alto         (   ) fala muito  
 
(B) “Estávamos todos apertados.”.  
 
                         (   ) sem espaço         (   ) precisando fazer xixi       (   ) com fome 
 
© “Tomei tanto sol que acho que até mudei de cor”.  
 
                         (   ) fiquei amarelo     (   ) fiquei verde de fome       (   ) fiquei bronzeado  
 
(D) “Pulei feito louco de alegria para ir brincar”. 
 
                         (   ) descontrolado     (   ) lentamente                     (   ) para trás  
 
04.Leia o trecho abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
(A) A palavra “casa” é um adjetivo……...........................................................................................................................(    )  
(B) A palavra “enorme” é um substantivo……………………………….............................................................................(    )  
(C) No trecho, podemos classificar “rústica” como adjetivo............................................................................................(    )     
(D) No trecho, podemos classificar “Eu” como pronome pessoal do caso reto .............................................................(    ) 
 

A casa de praia era enorme, tinha 2 andares. A maioria dos móveis era de madeira rústica. O sofá era cheio de 
almofadas. Eu gostei muito dos quadros das paredes.  
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 TEXTO II  
 

Manoel Feijão  
 

Era uma vez, um casal que vivia muito triste por serem já velhos e não 
terem filhos. Era tanta tristeza que a mulher disse uma vez: 

 - A coisa que eu mais queria neste mundo era ter um filho! Mesmo que 
ele fosse do tamanho de um feijão!  

Passou um tempo e, quando menos se esperava, a velha teve um filho. 
Mas era tão pequenininho, tão miudinho, que era mesmo do tamanho de um 
feijão. Mas o casal ficou feliz assim mesmo. 

 Criaram o menino e puseram o nome de Manuel Feijão. A mãe nunca 
tirava os olhos dele porque ele era muito pequeno. Mesmo assim, muitas vezes o 
perdia.  

Certa vez, estando ele no pasto, resolveu descansar numa folha de arbusto e adormeceu. Uma cabra, que 
pastava por ali, começou a comer as folhas desse arbusto e engoliu Manuel Feijão. A mãe ficou muito aflita porque o 
pequeno não aparecia.  

Na barriga da cabra, Manuel Feijão começou a dar chutes e socos. O pobre animalzinho, com muitas dores de 
barriga, corria por todo lado. Terminou indo dar na horta dos pais do Manuel. O lavrador tomou um susto ao ver aquele 
bicho correndo de um lado para outro. Achou que o animal estava louco e deu um tiro que matou a cabra de uma só vez. 
Depois jogou a pobre no meio da estrada.  

Veio de noite um lobo e comeu as tripas da cabra, e lá se foi Manuel Feijão aos tombos para dentro da barriga 
do lobo.  

Mas o pequeno era danado. Começou a dar voltas nas tripas do animal. O lobo com muitas dores subiu numa 
árvore sem saber o que fazer. Nisso vieram uns ladrões que puxavam um cavalo carregado com sacos de dinheiro. 
Manuel Feijão tanto buliu com o lobo que o animal se atirou lá de cima e veio arrebentar em pedaços no chão. Foi um 
barulho tão tremendo que os ladrões fugiram espantados deixando para trás o dinheiro. Manuel Feijão, meio tonto, saiu 
das tripas do lobo e subiu pelas pernas do cavalo. Entrou em sua orelha e começou a beliscá-lo. O pobre do bicho ficou 
desesperado e começou a correr sem destino. Com esforço, Manuel conseguiu guiar o animal para a casa dos pais. 
Chegou na porta ainda de noite e começou a fazer muito barulho. Os velhos assustados perguntaram de dentro da casa:  

- Quem é que está aí?  
- Tuím! Tuím! É Manuel Feijão!  
A mãe conheceu a voz de seu filho e correu para abrir a porta. Tirou Manuel da orelha do cavalo, abraçou e 

beijou o pequeno. Depois foi lavar sua sujeira. O pai tirou do cavalo os sacos de dinheiro e os três viveram felizes por 
muitos anos.  

Texto adaptado para fins pedagógicos  
Figura: http://anitamassa-formiga.blogspot.com.br/2013/04/blog-post_26.html 

 Texto: https://www.augustopessoa.com/contos-escandinavos 

 

05.Partindo do texto II, responda:   
 

(6) Qual o maior desejo do velho casal na história? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
(B) Escreva duas características que encontramos no texto que comprova que ele é um conto fantástico. 
________________________________________________________________________________________________
__ _____________________________________________________________________________________________ 
  
(C) Em quais animais Manoel andou? 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
  
(D) O tamanho pequenino de Manoel o impediu de resolver algum dos conflitos?  
 
 

 
      Justifique com alguma parte do texto. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

http://anitamassa-formiga.blogspot.com.br/2013/04/blog-post_26.html
https://www/
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06. De acordo com os trechos destacados a seguir, marque o item CORRETO: 
 
 6.1. No trecho: “Uma cabra, que pastava por ali, começou a comer as folhas desse arbusto e engoliu Manuel Feijão.”. O 
termo destacado trata-se de um:  
                              (   ) Substantivo Feminino   (   ) Substantivo Masculino    (   ) Adjetivo  
 
6.2. No trecho: “Achou que o animal estava louco e deu um tiro que matou a cabra de uma só vez”. O termo destacado 
pode ser classificado como:  
                             (   ) Pronome pessoal     (   ) Substantivo     (   ) Adjetivo  
 
6.3. No trecho: “A mãe nunca tirava os olhos dele porque ele era muito pequeno”. O termo destacado trata-se de um:  
                            (   ) Pronome pessoal    (    ) Substantivo      (   ) Adjetivo  
 
6.4. No trecho: “O pobre animalzinho, com muitas dores de barriga, corria por todo lado”. O termo destacado trata-se de 
um substantivo na seguinte flexão:  
                          (   ) gênero feminino    (   ) número plural     (   ) grau diminutivo   
 
6.5. No trecho: “puxavam um cavalo carregado com sacos de dinheiro”. O termo destacado trata-se de um substantivo 
na seguinte flexão:  
                         (   ) gênero feminino    (   ) número plural     (   ) grau aumentativo  
 
 6.6. No trecho: “e os três viveram felizes por muitos anos”. O termo destacado trata-se de um:  
                        (   ) Pronome pessoal   (   ) Substantivo    (   ) Adjetivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beijos da   
Tia!!! 


