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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto – Viagens de sementes  

 

→ Responda as questões abaixo em seu caderno de Português 
 

 

Viagens de sementes 
 

Sou uma sementinha vaidosa. Vim para este canteiro pelas asas de um passarinho. Ainda bem 

que caí em uma terra fofa e estercada e sei que em breve vou inchar, minha casca vai se romper e de 

mim sairão raízes que me prenderão à terra. Serei uma planta que crescerá, dará flores, frutos e novas 

sementes. 

Que sorte a minha! Há sementinhas que vêm com o sopro do vento e não caem em terra boa. 

Caem em terreno arenoso e em pouco tempo secam e morrem. 

Há aquelas também que são engolidas pelos pássaros e quando são eliminadas junto com as 

fezes, se caírem em terra boa, podem também germinar. Elas crescem, transformam-se em plantas 

viçosas, mas nunca se esquecem de que fizeram parte do organismo de um animal. 

Outro dia, achei muito interessante como várias sementinhas, de uma mesma planta, chegaram 

até aqui. Elas vieram agarradas no macacão e no chapéu de um horticultor. Caíram quase todas num dos 

canteiros vizinhos. Algumas escaparam e caíram na pedreira. Foram logo tocadas pelo vento que levou 

para o mar. 

Bom mesmo é ser semeada em sementeiras. Elas vão caindo numa pequena cova coberta por 

terra fresca para cobri-las e recebem um jato d’água para umedecê-las. Assim é bom! Recebem todos os 

cuidados e em pouco tempo já se tornam mudas. É até bonito ver todas enfileiradas umas ao lado das 

outras, salientando um verde bem clarinho. 

Viajar é bom! Seja pelo vento, seja presa nas penas dos pássaros, seja agarrada em roupas ou 

chapéu de palha; é muito bom viajar. Contanto que caiamos em terra boa, viajar é bom... 

Graça Batituci 

 

 

 



                             Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 4° Ano  

Professoras: Bianca e Luanna 
 

Juiz de Fora, 04 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Compreensão do texto 

 

1) Faça a leitura do texto acima com atenção e responda as questões: 

a) Qual o título do texto?  

b) Numere os parágrafos e escreva aqui quantos são:  

c) Nome da autora:  

 

2) Pesquise no dicionário o significado das palavras, depois numere de acordo: 

( 1 ) estercada      (    ) vegetação exuberante, bela 

( 2 ) arenoso       (    ) viveiro de plantas  

( 3 ) viçosas                 (    ) que tem areia     

( 4 ) horticultor      (    ) jardineiro 

( 5 ) sementeira      (    ) terra com esterco (adubo) 

 

3) Marque um ( X ) no que está sendo pedido: 

a) Quem narra (conta) o texto é... 

(     ) uma mudinha   (     ) uma florzinha 

(     ) uma sementinha  (     ) uma folhinha 
 

b) O texto tem... 

(     ) seis parágrafos  (     ) cinco parágrafos  (     ) sete parágrafos 
 

c) A sementinha do primeiro parágrafo chegou ao canteiro... 

(     ) tocada pelo vento.      (     ) pelas penas de um passarinho.      (     ) por um agricultor. 
 

d) O terceiro parágrafo trata-se de sementes que... 

(     ) são jogadas pelo horticultor. 

(     ) caem em terreno alagado. 

(     ) são engolidas e eliminadas pelo organismo dos animais. 
 

e) Por que é bom ser semeada por sementeiras? 

(     ) Porque é mais cômodo. 

(     ) Porque caem numa pequena cova  e recebem terra fresca para cobri-las. 

(     ) Porque poucas caem em terreno arenoso. 

(     ) Porque elas não precisam viajar. 
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f) Todas as afirmativas estão no quarto parágrafo, menos uma, qual seria? 

(     ) Chegaram várias sementinhas no canteiro. 

(     ) Todas caíram no mesmo canteiro. 

(     ) Algumas caíram em lugares pedregosos. 

(     ) Elas vieram agarradas na roupa e no chapéu de um horticultor. 

(     ) O vento tocou em algumas, levando-as para o mar. 

 

• Que tal fazer uma hortinha de pet? 

Hortinha de Pet 

1 tampa caixa de ovo (dúzia) 

1 garrafa pet 

1 tesoura sem ponta 

Terra 

Semente de muda 

Hortelã ou manjericão. (pode usar qualquer 
semente ou muda de sua preferência) 

 

 

 

 

Como Montar:  

1) Deite a garrafa plástica e corte um 
retângulo na parte superior. Faça pequenos 
furinhos em sua base. 

 

2) Coloque terra dentro da garrafa e coloque 
seu vaso sobre a tampa da caixa de ovo. Ela 
vai absorver a água que escorre. 

 

3) Agora é hora de plantar! 

Enterre as sementinhas ou plante sua muda, 
cobrindo bem as raízes ou as sementes com 
terra. 

 

4) Prontinho! Você já tem sua própria horta 
em casa! Para a planta crescer bastante, é 
importante regar duas vezes ao dia e deixá-la 
em um lugar bem arejado. 

 

 


