
     

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
 

           Roteiro de Estudos- Língua Portuguesa 

                            ( 9° ano) Volume 4 

 
Prezado aluno, 
 
Como parte da população mundial se encontra em situação semelhante, no que diz 

respeito a quarentena, isolamento, distanciamento social, entre outras medidas preventivas 
relacionadas ao vírus, muitas pessoas buscam várias maneiras de seguirem adiante.  Seja 
cantando nas janelas, oferecendo ajuda com as compras dos idosos e de pessoas dos grupos 
de risco, batendo palmas para os profissionais da linha de frente da saúde e dos serviços 
essenciais, oferecendo dicas de exercícios on-line, confeccionando kit anti-corona, enfim, 
inúmeras demonstrações de solidariedade e carinho com o próximo. 

Diante disso, nós, professores do CEEJA Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo, 
como forma de contribuição à continuidade da rotina escolar, disponibilizaremos atividades, 
pelas quais você deverá praticar a leitura, interpretação de texto e exercícios diversos. 

Quando voltarmos a nos encontrar, de forma presencial, você poderá realizar as 
avaliações necessárias para a conclusão do curso. 

Espero que aproveite todo conteúdo disponibilizado, pois, foi preparado com muito 
carinho para você. 

Um grande abraço, muita saúde e bons estudos! 
 

Professores 
Atividade Inicial 
 

Produza um depoimento escrito ou oral sobre: Como está a sua nova rotina diante da 
pandemia; foi afastado ou não do trabalho; qual o sentimento em relação ao isolamento; 
quais os cuidados que aderiu para a sua proteção; como está se sentindo e como você 
acha que você e o mundo ficará daqui para a frente? 

- Não esqueça de compartilhar seu depoimento com o professor – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unidade 1- ( texto teatral ) 

- conhecer, interpretar e analisar um texto dramático e suas características (diálogos, 
rubricas, personagens, cenas, falas, ação e elementos cênicos). 

 Exercícios págs. 10 e 11; 13 a 22; 27 a 35 (livro do aluno). 

*Exercício de reforço. 

1- Leia o trecho apresentado a seguir. 

O texto dramático é escrito com o objetivo de ser diante de um público e pode ser escrito 
em prosa ou em verso, sendo usado o discurso direto para introduzir as falas das 
personagens. Logo, o texto dramático é predominantemente dialogal. A ação das 
personagens é apresentada num determinado tempo e espaço. Existem ainda as 
indicações cénicas, que nos dão informações sobre a caracterização, gestos, 
comportamento e/ou movimentação das personagens, bem como indicações sobre a 
iluminação, sons, adereços ou cenário. Estas indicações não são incluídas na 
representação teatral ou na leitura do texto. 

  



Depois de tudo (do jornalista, roteirista e dramaturgo Franz Keppler) 
Personagens: Noêmia, 50 anos, mãe de Júlio, 30 anos, e de Lúcia, 20 
anos. Local: São Paulo  
Época: atual 
CENA 1 
LUZ. É MANHÃ. JÚLIO DORME NA CAMA DE SOLTEIRO. NA CAMA DE CASAL, 

NOÊMIA REZA O TERÇO. AO LADO DELA, LÚCIA LÊ UMA REVISTA.  
LÚCIA: - Não acredito... ouve isso, mãe... a ex-BBB Julie recebeu amigas em sua 

casa ontem e serviu para elas uma deliciosa lasanha. Pode uma coisa dessas? 
NOÊMIA continua rezando. 
LÚCIA: - E ainda tem uma foto imensa dela segurando a travessa da lasanha. E as 

amigas todas em volta, olhando a lasanha com um sorriso no rosto.  
NOÊMIA continua rezando. 
LÚCIA: - Pensa que acabou? Não! Ouve essa: como Julie ama os animais e não se 

imagina comendo carne, ela preparou uma lasanha vegetariana. Abre aspas, receita 
da minha avó, fecha aspas, diz a gauchinha que sonha em ser artista de novela.  

NOÊMIA continua rezando. 
LÚCIA: - Não acredito nisso. Tem foto dela em tudo quanto é revista. E nada de útil. 

Só bobagem como essa.  Mas sabe o que é isso? A Lucicleide, aquela amiga que 
fazia minha unha, me contou que as pessoas famosas contratam um assessor de 
imprensa e ele que faz elas ficarem mais famosas ainda.  

NOÊMIA: - Assessor de quê? Ave Maria cheia de graça... 
LÚCIA: - Imprensa. Ele deve escrever estas notícias. Notícia é piada, né? Nunca 

soube que fazer lasanha pros amigos virava manchete. 
NOÊMIA: - Nem eu. (...) 
JÚLIO REVIRA-SE NA CAMA, COLOCA O TRAVESSEIRO NO OUVIDO. 

ACORDOU COM A CONVERSA, MAS TENTA DORMIR NOVAMENTE (...) DEPOIS 
LEVANTA-SE E VAI ANDANDO, MEIO SONOLENTO E IRRITADO, EM DIREÇÃO AO 
BANHEIRO (...) ENTRA. BATE A PORTA. (...) NOÊMIA VAI ATÉ A CAMA DE JÚLIO E 
COMEÇA A ARRUMÁ-LA. (...) JÚLIO SAI DO BANHEIRO  
ESCOVANDO OS DENTES. (...) DEPOIS, ENTRA NO BANHEIRO BATENDO A 
PORTA. OUVE--SE O SOM DO CHUVEIRO. (...) LÚCIA PEGA UMA OUTRA REVISTA 
E CONTINUA A LER. 

LÚCIA: - Nossa, nessa revista também tem foto da Julie (...), mãe, sabe aquela 
entrevista que eu dei pra TV falando do buraco? (...) NOÊMIA: - O que é que tem? 

LÚCIA: - Será que fica chato eu pedir a fita pra eles?  
NOÊMIA: - Pra quê? 
LÚCIA: - Eu podia mandar pra produção do BBB... quem sabe eles não ficam com 

pena de mim e me chamam! 
NOÊMIA: -Vê se cresce, Lúcia. (...) 
NOÊMIA ABRE AS CORTINAS DO QUARTO. PARA E OLHA PELA JANELA EM 

SILÊNCIO 
LÚCIA: - Para de olhar, mãe.  
NOÊMIA: - Bem que eu queria, mas não consigo. (...)   
JÚLIO SAI DO BANHEIRO COM UMA TOALHA ENROLADA NO CORPO. (...) 
JÚLIO: - Pediu o café, Lúcia? (...) ) 

 
 

 

 



O texto que você acabou de ler é um texto dramático. No início, há algumas indicações 
sobre os elementos da narrativa a ser desenvolvida. Responda, em seu caderno:  

a) Que tipo de informação é apresentada ao leitor?  

b) Em que época se passa a história? 
c) Quais são as personagens em cena? 

d) Como os fatos são apresentados ao leitor? 

e) Como o leitor identifica a personagem que está falando? 

2- Produza um texto narrativo sobre uma família que tenha passado pela pandemia com 
alguns parentes internados, porque haviam contraído o vírus. Não esqueça de colocar 
os elementos da narrativa.(tempo, espaço, personagens, conflito, clímax e desfecho) 

                                           
Recomendações: 
 
- Capriche na letra; 
- Coloque um título; 
- Acentue as palavras e use as pontuações adequadas; 
- Seu texto deverá ter no mínimo 15 e até 30 linhas escritas, dividido em pelo menos 3 
parágrafos.   
 

Bibliografia: 

- http://colegiodomhelder.com.br/wp-
content/uploads/2012/07/228_02_12_Texto_dramatico.pdf 
- https://portuguesnalinha.blogs.sapo.pt/texto-dramatico-5862 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Unidade 2- ( argumentos e tipos, questão polêmica, conectivos, artigo de opinião e 
editorial) 

- Refletir, opinar e aprender a defender um ponto de vista através dos diferentes tipos e 
estratégias argumentativas; reconhecer e identificar a questão polêmica e o uso dos 
conectivos num texto. 

 Exercícios págs. 39 a 42; 45 e 46; 48 a 55 (livro do aluno). 

- Ler, conhecer e analisar e um artigo de opinião e um editorial 

 Exercícios págs. 60 a 71 (livro do aluno). 

*Exercício de reforço. 

Todo e qualquer texto argumentativo, visa ao convencimento de seu ouvinte/leitor. Por 
isso, ele sempre se baseia em uma tese, ou seja, o ponto de vista central que se pretende 
veicular e a respeito do qual se pretende convencer esse interlocutor. 

Por que eles bebem e dirigem? 

        A adoção de uma lei seca mais rigorosa no Estado de São Paulo não bastou. Os 
dados da Secretaria de Segurança Pública revelam uma redução de quase 20% de 
acidentes com mortes no trânsito nos primeiros meses de 2012 para 2013 no Estado 
depois da lei, mas, no mesmo período dois acidentes impressionaram. Um deles amputou 
o braço de um jovem ciclista em plena Avenida Paulista, uma das principais artérias de 
São Paulo. O outro matou um garoto de 15 anos que andava de skate numa rua de 



Guarulhos, na grande São Paulo. Ambos foram vítimas de motoristas alcoolizados. O 
convívio de motoristas com ciclistas, motoqueiros, skatistas e pedestres nas ruas, cada 
vez mais estranguladas pelo trânsito nas médias e grandes cidades do país, se tornou 
insano. Quando a bebida entra nessa relação tensa, os efeitos são ainda mais 
catastróficos. 
        Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. 
Em muitos países, ela é a principal causa de mortes entre os jovens. Entre as medidas, 
aumentar a carga tributária (e, por tabela, o preço das bebidas), diminuir os pontos de 
venda de álcool à noite, regulamentar a publicidade, fiscalizar com mais rigor e impor 
penas mais duras. Tudo isso parece causar um impacto inicial nos números. O grande 
desafio é aprimorar os resultados e torná-los permanentes. 
       Há questões estruturais importantes que devem, também, ser destacadas. Nas 
grandes cidades, transporte público de qualidade e barato, estendido madrugada adentro, 
que garanta um meio tranquilo de o jovem chegar em casa, é um deles. Criar áreas 
seguras nas ruas (com ciclovias protegidas) também pode ser uma medida importante. 
Alguns países estudam a instalação de detectores de álcool (uma espécie de bafômetro 
pessoal) acoplados a caminhões, ônibus e até carros particulares. Para ligar o motor, o 
próprio carro exige um controle do consumo de bebida. 
        Além desses fatores, não se pode esquecer do comportamento. Mais que ensinar a 
guiar e a respeitar quem está nas ruas, a educação pelo trânsito deveria passar pela 
percepção do risco envolvido no ato de guiar embriagado ou sob efeitos de outras drogas. 
É aí que se esbarra numa das questões mais difíceis. Como sensibilizar o condutor do 
veículo, principalmente o jovem motorista, do risco que ele corre e, pior, que ele pode 
oferecer aos outros? Sem mexer nesse componente humano, de noção de 
responsabilidade e limite, será difícil solidificar as conquistas deste início de ano. 
BOUER, Jairo. Época, p.81, 1º abr.2013. 
  
Questões 
 
1- O  texto traz dois temas relevantes  relacionados ao trânsito. Quais são eles ? Comente. 
 
2- De acordo com o texto, a adoção de uma lei seca mais rigorosa no Estado de São Paulo 
não bastou, mesmo tendo havido uma redução nos acidentes de trânsito. Explique por quê? 
  
3- Algumas propostas  têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. 
Cite algumas medidas,  que de acordo com o texto podem contribuir com essa redução. 
  
4- Cite alguns fatores que se colocados em prática irão contribuir para a diminuição de 
acidentes no trânsito. 
  
5- De acordo com o texto, qual questão é a mais difícil de ser tratada em relação a 
diminuição de uso excessivo de álcool e consequentemente a violência no trânsito? 
 
 Uma questão polêmica gera confronto entre diferentes pontos de vista sobre um mesmo 
tema. Capaz de motivar a escrita de um artigo de opinião, ela envolve, necessariamente, 
um assunto de interesse público, ou seja, uma demanda em que ao menos uma 
determinada comunidade esteja envolvida, e diferentes soluções ou respostas, cada uma 
das quais reunindo posições favoráveis e contrárias. Assim, trata-se de estabelecer – e 
sempre por meio do debate – qual delas deverá ser assumida pela comunidade afetada. 

  



6- Assinale um X nas frases polêmicas: 

a) Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o 
passado.( George Orwell ) 
b) O general que vence uma batalha, fez muitos cálculos no seu templo, antes de ser 
travado o combate.( Sun Tzu ) 
c) Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela.( Paulo Coelho ) 
d) Se minha poesia pretende atingir alguma coisa, é libertar as pessoas dos limites em que 
se encontram.( Jim Morrison ) 
e) Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida.( Platão ) 
 
Os conectivos são aquelas palavras que dão sentido em uma frase longa, em que 
queremos unir e/ou repelir diferentes ideias. Os conectivos é que nos ajudam a dar coesão 
e sentido às nossas frases. Quando escolhemos de forma errada os conectivos que 
usaremos podemos acabar com todo o sentido da frase que queríamos comunicar. 

7- (PUC-SP) Assinale a alternativa que possa substituir, pela ordem, as partículas de 
transição dos períodos abaixo, sem alterar o significado delas. 

"Em (primeiro lugar), observemos o avô. (Igualmente), lancemos um olhar para a avó. 
(Também) o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. (Consequentemente), a 
filha também será morena e alta." 

a) primeiramente, ademais, além disso, em suma 
b) acima de tudo, também, analogamente, finalmente 
c) primordialmente, similarmente, segundo, portanto 
d) antes de mais nada, da mesma forma, por outro lado, por conseguinte 
e) sem dúvida, intencionalmente, pelo contrário, com efeito. 
 
O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como 
intencionalidade apresentar o ponto de vista do(a) articulista — locutor(a) do texto — 
acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula, em especial, em jornais, revistas 
e sites da internet, e pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, 
dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. 

8- Assinale as alternativas corretas: 

I. Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de textos? 

a) Jurídicos 
b) Religiosos 
c) Publicitários 
d) Jornalísticos 
e) Científicos 
 
II. A tipologia textual predominante no gênero textual Editorial corresponde à 
 
a) Narrativa. 
b) Descritiva. 
c) Injuntiva. 
d) Expositiva. 
e) Argumentativa. 
 
  



III. Não é característica do artigo de opinião: 

a)    Linguagem culta. 
b)    Título subjetivo. 
c)    Utilização de argumentos. 
d)    O autor não se posiciona criticamente. 
e)    Reflete sobre temas atuais. 
 
IV. Não faz parte da estruturação de um artigo de opinião: 

a)    Contextualização do tema abordado. 
b)    Deixar claro a posição defendida do autor. 
c)    Utilizar argumentos de autoridade. 
d)    Na conclusão, apontar uma sugestão. 
e)    Utilizar exemplos, dados estatísticos sem apresentar a fonte de onde foram retirados. 
 
9- Produza uma dissertação sobre: "Os desafios do necessário isolamento social no Brasil 
em casos de pandemia" 

 

(Não esqueça que seu texto deverá conter: a tese ou o ponto de vista expostos no primeiro 
parágrafo e definido nos demais parágrafos, o desenvolvimento no qual deverá 
conter  argumentos convincentes em defesa de seu ponto de vista e, finalmente  a 
conclusão.) Dê um título e deverá conter de 15 a 20 linhas. 

Bibliografia: 

-https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-producao-de-texto-
argumentativo-8o-ou-9o-ano 
-https://www.significados.com.br/resumo/ 
-https://www.mensagenscomamor.com/frases-polemicas 
-https://www.colegioweb.com.br/portugues/o-que-sao-conectivos.html 
-https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-conjuncoes/ 
-https://decifrandotextosecontextos.blogspot.com/2016/06/atividade-de-compreensao-
e.html 
-https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/artigo-opiniao.htm 
-http://professorjeanrodrigues.blogspot.com/2014/06/atividade-sobre-o-genero-artigo-
de.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Unidade 3- ( literatura de cordel) 

- Conhecer e aprender sobre origens, temas, cordelistas, características da literatura e a 
estrutura dos poemas (estrofes, versos e rimas) orais e escritos. 

 Exercícios págs. 76 a 80; 85 a 89; 91 a 96. (livro do aluno). 

*Exercício de reforço. 

A literatura de cordel é entendida como uma poesia popular que é impressa e divulgada 
em folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Esta chegou ao Brasil no século 
XVIII, através dos portugueses e, aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. 
Vendidos em pequenas lojas de mercados populares, o cordel ganhou esse nome, pois 
eram expostos ao povo amarrados em cordões. 

Cordel do 11 de setembro  

 
Era onze de setembro; 
Dois mil e um foi o ano, 
E quem gosta de morrer 
Faz por debaixo do pano 
É a mão suprema da morte 
Pra matar americano. 
 
Foi sequestrando aviões 
Quatro ou cinco na parada, 
Voos lotados de gente 
Tudo com hora marcada, 
Com alvos pré-definidos 
A sorte estava lançada. 
 
E Nova York coitada 
Sendo o centro financeiro, 
World Trade Center escolhido, 
Pra sentir a dor primeiro, 
As torres gêmeas tombadas 
Por aviões de passageiro. 
 
1-Qual o gênero literário do cordel (lírico, narrativo ou dramático)? 
 
2-Identifique na primeira estrofe do cordel: 
a) quantidade de versos: 
b) localização das rimas – versos ....................... 
 
3- Qual o tema do poema? 

4- Onde e o que ocorreu no dia 11 de setembro?  
 
5- Elabore um cordel com 1 estrofe, sobre um fato que marcou sua vida ou outro que 
você quiser contar. Precisa ter 6 linhas, rimas nos versos 2, 4 e 6  
 
Bibliografia: 

-http://diogoprofessor.blogspot.com/2012/03/aula-sobre-o-genero-cordel.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



Unidade 4- ( artigos de divulgação científico, aspas e esquemas) 

- Ler e identificar os textos e artigos de divulgação científica e o uso das aspas.  

Exercícios págs. 101 a 111  (livro do aluno). 

- Aprender a elaborar esquemas e como utilizá-los em uma exposição oral.  

Exercícios págs. 115 a 126  (livro do aluno). 

*Exercício de reforço. 

O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais 
elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de 
investigações sobre determinado tema. 

POR QUE SALIVAMOS DIANTE DE UMA COMIDA APETITOSA? 
 
 

 
 
 

A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras 
de saliva 

 
   Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a 
digestão. 
   A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que, por sua vez, aciona as glândulas 
produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a 
decompor a comida ingerida. 
  Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo 
Ivan Pavlov (1849-1936) em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão 
com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado: sempre 
que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir 
seu cheiro, prova de que havia sido criada, em seu cérebro, uma associação entre a 
campainha e a hora em que o alimento era servido. 
   O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional 
da pessoa. “Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida 
do que alguém com menos fome”, afirma a fisiologista Sara Shammah Lagnado, da 
Universidade de São Paulo (USP). 
 

(https://super.abril.com.br/ciencia/por-que-salivamos-diante-de-uma-comida-
apetitosa/) 

 
 
  



1. Após a leitura do texto acima, responda: 
 
a) Que gênero textual é esse? 
b) Em que meio de comunicação esse texto é veiculado para o leitor? 
c) Qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? 
d) Que explicação o texto mostra ao fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? 
e) No fragmento: 

“Um indivíduo faminto tende a salivar muito 
mais diante de um prato de comida do que 
alguém com menos fome”, afirma a 
fisiologista Sara Shammah Lagnado, da 
Universidade de São Paulo (USP). 

 

As ASPAS são usadas para: 

a) explicar, por meio do discurso direto, a preocupação da autora em relação à fome no 
Brasil. 
b) destacar, de forma indireta, a explicação da especialista sobre o fenômeno da salivação. 
c) acentuar, por meio do discurso indireto livre, que a salivação acontece em pessoas que 
estão com menos fome. 
d) reproduzir o discurso do outro, de forma indireta, sobre como acontece a salivação nas 
pessoas a depender do grau de fome. 
e) citar o discurso alheio, de forma direta, reproduzindo literalmente a fala da fisiologista da 
USP. 
 
2. Produza um esquema do texto POR QUE SALIVAMOS DIANTE DE UMA COMIDA 
APETITOSA? (O esquema é uma representação gráfica ou simbólica de uma série de 
ideias ou conceitos ligados entre si em diferentes áreas de estudo. É chamado de esquema 
à representação visual de conceitos frequentemente abstratos ou imateriais que se 
relacionam formando uma figura simbólica.) 

Bibliografia: 

-http://professorjeanrodrigues.blogspot.com/2018/09/atividade-sobre-o-genero-artigo-
de.html 
-https://queconceito.com.br/esquema 
-https://www.todamateria.com.br/texto-de-divulgacao-cientifica/ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Unidade 5- ( resumo ) 

- Aprender a identificar as ideias principais, temas, título de um texto, para fazer um resumo; 
conhecer as etapas para fazer um resumo escolar 

Exercícios págs. 131 a 137; 141 e 142; 144 a 149  (livro do aluno). 

*Exercício de reforço  

Resumo é uma exposição abreviada de um acontecimento, obra literária ou artística. 
Um resumo é ato de resumir alguma coisa através de uma síntese ou sumário. 

 

 



LEIA O TEXTO ABAIXO PARA EM SEGUIDA RESPONDER AS PERGUNTAS 

Leia o texto abaixo feito a partir do livro "O Guarani", de José de Alencar: 
O guarani foi escrito e publicado na forma de folhetins, em 1857. Cheio de ação e lirismo, 
divide-se em quatro partes que descrevem uma natureza exuberante, habitada por povos 
indígenas. 
Na primeira parte de O guarani há a descrição do ambiente em que dom Antônio de Mariz, 
fidalgo português que, nos fins do século XVI – fiel ao projeto colonizador da coroa 
portuguesa, submetida naquele período ao domínio espanhol —, instala uma fazenda às 
margens do rio Pequequer. 
Sua família era composta de quatro pessoas: a mulher, dona Lauriana, o filho, dom Diogo 
de Mariz, a filha, dona Cecília (18 anos) e dona Isabel, tida como sobrinha, mas que, de 
fato, era filha natural e ilegítima de dom Antônio. 
A casa-forte de dom Antônio de Mariz, às margens do Pequequer, torna-se abrigo de 
ilustres portugueses, mas acolhe também, inadvertidamente, bandos de mercenários, como 
o aventureiro Loredano, ex–padre que assassinara um homem desarmado, para se apossar 
de um mapa de famosas minas de prata. 
Ceci e Peri 
Nessa primeira parte já se apresenta também o valente índio Peri, dedicado à Cecília, a 
quem chama de Ceci. Ela fora atacada em vingança pela morte de uma índia aimoré, 
causada por Diogo durante uma caçada, e Peri – sempre atento – salva sua amada. 
Fonte: coladaweb.com 
 
1. Esse texto é um exemplo de 

a) conto. 
b) crônica jornalística. 
c) resenha. 
d) resumo. 
e) roteiro de filme. 
 
2. Qual a finalidade desse texto? 

a) descrever sobre certo assunto 
b) apresentar de forma breve o conteúdo de uma obra 
c) expor uma análise de algum tema 
d) apresentar diálogos de uma história 
 

3. Qual a linguagem empregada nesse texto 

a) formal   
b) informal   
c) coloquial   
e) técnica 
 

4. Faça o resumo da fábula abaixo: 



 

O burro que vestiu a pele de um leão 

Um burro encontrou uma pele de leão que um caçador tinha deixado largada na floresta. 

Na mesma hora o burro vestiu a pele e inventou a brincadeira de se esconder numa moita 
e pular fora sempre que passasse algum animal. Todos fugiam correndo assim que o burro 
aparecia. 

O burro estava gostando tanto de ver a bicharada fugir dele correndo que começou a se 
sentir o rei leão em pessoa e não conseguiu segurar um belo zurro de satisfação. 

Ouvindo aquilo, uma raposa que ia fugindo com os outros parou, virou-se e se aproximou 
do burro rindo: 

– Se você tivesse ficado quieto, talvez eu também tivesse levado um susto. Mas aquele 
zurro bobo estragou sua brincadeira! 

Moral: Um tolo pode enganar os outros com o traje e a aparência, mas suas palavras logo 
irão mostrar quem ele é de fato. 

(Fábulas de Esopo) 

 

Bibliografia: 

- https://www.significados.com.br/resumo/ 
- https://diogoprofessor.blogspot.com/search/label/Resumo 
- https://www.refletirpararefletir.com.br/fabulas-pequenas 

 

Atenção alunos, todos os exercícios de reforço deverão ser compartilhados com o 
professor para serem corrigidos. 


