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UMA HISTÓRIA MEIO AO CONTRÁRIO 
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01. Com base na leitura do livro, responda:  
 
(A) No livro, o rei afirma que é feliz para sempre. Encontre um trecho que comprove essa afirmação. 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 
(B) Quais as dificuldades que o rei enfrentou para casar com a rainha? Cite dois. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

(C) Ao fim da tarde, quando o dia mudou de cor e o rei observava aquela paisagem, ele desesperou-se ao 

perceber que tinha sido roubado. O que roubaram naquele dia? E que providências o rei mandou que 

tomassem para que o ladrão não fugisse? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

(D) O rei mandou chamar o Primeiro-Ministro para lhe orientar no que fazer. Resumidamente, descreva como 

o primeiro ministro explicou para o rei o que acontecia todos os dias com o sol. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

... E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio 
de sol e viveram felizes para sempre... 

Tem muita história que acaba assim. Mas este é o começo de 
nossa história. Quer dizer, se a gente tem que começar em algum lugar 
pode muito bem ser por aí. Vai ser a história da filha desses tais que se 
casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa na 
história dos pais. Ou na dos avós, bisavós, tataravós ou requetatataravós 
– se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de todos essas 
pessoas.(...) 

Ana Maria Machado. História meio ao contrário. São Paulo.Ática1986.p4. 
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(E) Quando todo o povo estava reunido e o rei fez seu real discurso e depois o Primeiro-Ministro descobriu o 

que acontecia através de um soldado. Quem roubava o sol? Descreva-o. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

(F) O que o rei prometeu como prêmio para o cavaleiro que conseguisse matar o dragão? Você acha que foi 
justa a promessa? Justifique sua resposta. 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  

(G) Depois da promessa do Rei para quem matasse o ladrão, a chegada de um príncipe espalhou-
se pela aldeia. Quem o viu chegar primeiro? Como o príncipe foi descrito? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

(H) Quando todos resolveram se juntar para impedir que o príncipe matasse o dragão a Tecelã ainda 

hesitou um pouco, mas o ferreiro resolveu a questão. Que argumento ele usou para convencê-la a 

juntar-se a todos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

02. Leia o fragmento a seguir e substitua os termos destacados por outros sem modificar o sentido do 

trecho. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

03. Você concorda com a atitude da princesa de não querer casar com o príncipe sem amor? 

Como você agiria nessa situação? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                         

Bom desempenho! 

De repente, o Rei entre aos gritos, fazendo um escândalo real: 

- Socorro! Acudam! Ladrões! Biltres! Facínoras! Bandidos! 


