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Interpretação de texto – Nariz em pé 
 

→ Responda as questões abaixo em seu caderno de Português. 

 

Nariz em pé 
 

Claudinha foi morar na rua das Palmeiras, naquela semana, e logo, logo procurou se tornar amiguinha de 

toda a criançada. 

Com as meninas não foi fácil, mas com os meninos... 

Numa sexta-feira, os garotos jogavam bolinhas de gude, num canto da rua. Claudinha apareceu como 

quem não queria nada, de saia vermelha, blusa da mesma cor e, na cabeça, um laço de fita. De mãos na cintura, 

apreciava a brincadeira. A cada gude dos garotos, ia ficando com mais vontade de participar do jogo. A vontade era 

tanta, que ela não aguentou. Tomou coragem e pediu para entrar. 

— Ah, Claudinha, não pode não — disse Rodrigo —, você não tem bolinhas para colocar na roda! 

— Quem disse que eu não tenho? — falou a menina batendo o pé. — Lá em casa tem uma sacola 

cheinha! 

Claudinha correu para casa e, logo depois, voltou com um monte de bolinhas de vidro. Daquelas bonitas, 

graúdas e coloridas. 

— E agora? Posso jogar? 

— Mas você usa laço de fita — falou André como pouco caso. — Eu nunca vi um jogador de bolinhas de 

gude com laço de fita! 

Sem pensar um só segundo, Claudinha tirou dos cabelos o laço. 

— Posso jogar agora? 

— Poderia se você não usasse saia — falou Dudu com uma enorme cara de deboche. 

Claudinha virou as costas e rumou para casa. Os meninos pensaram, então, que finalmente a tinham 

vencido. Mas enganavam-se redondamente. 

Minutos depois ela voltou usando sabe o 

quê? ... Calças compridas! 

Rodrigo, André e Dudu ficaram admirados 

com a teimosia da menina. Ela queria porque queria 

entrar na brincadeira. 

— Puxa! — exclamou Rodrigo. — Você não 

desiste mesmo, hem? Nunca vi uma menina de nariz 

mais em pé. 

— E sou mesmo. Não vou desistir. 

— Mas, desta vez, a garota, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva! — falou André. 

— Por quê? 

— Porque nós não vamos deixar você brincar com a gente — afirmou Dudu. 

— Não entendo por quê. Tenho as bolinhas, já tirei o laço de fita dos meus cabelos e até a saia, que era 

tão bonitinha. 
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Depois de um curto silêncio, os meninos responderam: 

— Não pode jogar, porque você é MENINA! 

Claudinha ficou vermelha de raiva, juntou suas bolinhas na sacola e voltou para casa. Vê se pode! Só 

porque era menina, não podia brincar com os meninos. 

Sentindo-se vitoriosos, Rodrigo, André e Dudu continuaram seu jogo, teco, teco, teco, lá num cantinho da 

rua. 

De repente, quando ainda estavam distraídos, quem apareceu bem na frente deles? Seria a mãe de 

Claudinha? Que nada! Nem tampouco a Mulher Maravilha. Era a própria Claudinha que, com saia, laço de fita e 

tudo, ajoelhou-se no chão e, com gudes e mais gudes, ganhou feliz da vida todas as bolinhas do jogo. 

Os meninos ficaram com cara de tacho, sem saber o que fazer. 

E lá foi Claudinha pela rua das Palmeiras. Ia toda rebolando, exibindo satisfeita a sacola e os bolsos da 

saia cheios de bolinhas: tlinc, tlinc, tlinc. 

SCHUELLER,Élcio. Nariz em pé. Belo Horizonte: Lê, 1997 
 

1) Responda: 

a) Qual é o título do texto? 

b) A que personagem o título se refere? 

c) Que característica o título destaca na personagem? 
 

2) A cada vez que os meninos recusavam a participação de Claudinha no jogo, ela reagia 

tomando uma atitude. Complete as respostas de Claudinha a cada afirmação dos meninos. 
 

a) Rodrigo: Você não tem bolinhas para colocar na roda! 

Claudinha: 
 

b) André: Mas você usa laço de fita. Eu nunca vi um jogador de bolinhas de gude com laço de fita! 

(Claudinha tira o laço de fita.) 

Claudinha: 
 

c) Dudu: poderia se você não usasse saia. 

(Claudinha vai até a sua casa, troca de roupa e volta para jogar.) 

Rodrigo: Puxa! Você não desiste mesmo, hem? Nunca vi uma menina de nariz em pé. 

Claudinha: 
 

d) André: Mas, desta vez, garota, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva! 

Claudinha: 
 

e) Dudu: Porque nós não vamos deixar você brincar com a gente. 

Claudinha: 

Depois de um curto silêncio, os meninos responderam: 

Os meninos: Não pode jogar, porque você é MENINA! 
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3) Esse diálogo indica que os meninos foram sinceros desde o início? Explique sua 

resposta. 

 

4) Qual foi a intenção do autor ao utilizar letras maiúsculas na palavra MENINA? 

 

5) Relacione a 1ª coluna de acordo com a 2ª. 
 

 

1- Desejava muito 

2- Desistir 

3- Ficaram sem graça 

(  ) Os meninos ficaram com a cara de tacho, sem saber o que 

fazer. 

(   ) Ela queria porque queria entrar na brincadeira. 

(   ) — Mas, desta vez, garota, pode ir tirando o seu cavalinho da 

chuva! — falou André. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 4° Ano  

Professoras: Bianca e Luanna 
 

Juiz de Fora, 13 de novembro de 2020 (sexta-feira) 

PORTUGUÊS 

 
 

Unidade 3 – A magia da leitura (Capítulo 1: A imaginação invade a sala) 
 

• Leitura de Imagem: É o processo pelo qual se analisa os conteúdos de uma imagem, ou seja, é 

interpretação da visualidade, sendo assim um ótimo meio para entendermos melhor o mundo ao 

nosso redor. Ao aprender a ler imagens, tornamos nossa percepção de mundo mais elaborada e 

amadurecemos nosso olhar. 

Capítulo 2 – Sonhos do ler, sonhos de ser 

 

• Poema: É um texto literário escrito em versos. Assim, estruturalmente, ele se opõe à prosa, já 

que ela não admite versos. 

 

• Abreviatura: é a representação de uma palavra através de suas sílabas (geralmente iniciais) ou 

de letras. 
 

Exemplos:  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

TV – Televisão 
 

Gênero textual – Notícia 
 

→ É um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo 

encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto 

informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios 

de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse 

motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao 

mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. 

 

Variedades lingüísticas – Linguagem formal e informal 

 

→ Linguagem formal: Também chamada de "culta" está pautada no uso correto das normas 

gramaticais bem como na boa pronúncia das palavras. 

→ Linguagem informal: Representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem 

espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. 
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Exemplo:  

 

 

Uso da letra ―g‖ e ―j‖ 
 

→ A letra g tem o som de ―gê‖, quando depois dela vêm as vogais e e i. A letra ―j‖ tem o som de 

―gê‖, quando ela vem antes das vogais, a, e, i, o e u. 

→ Nas palavras derivadas de outras que já apresentam a letra ―j‖. 
 

Exemplos: 

cereja – cerejeira    gelo - geleira 

laranja – laranjeira    gibi - gibizada 

 

• Grau do substantivo: Os substantivos podem variar quanto ao seu grau. Deste modo, eles 

podem apresentar-se com seu sentido diminuído ou aumentado. 

 

Exemplos: 
 

SUBSTANTIVO 
 

DIMINUTIVO 
 

AUMENTATIVO 

carro 

dente 

carrinho 

dentinho 

carrão 

dentão 

 

• Palíndromo: É uma palavra ou frase que tem o mesmo sentido quando lida da esquerda para a 

direita ou da direita para a esquerda. 

 

Exemplos:  

Roma, amor, osso,ovo. 
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• Onomatopeia: É uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os 

sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a 

expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em 

quadrinhos. 

 

Exemplo:  

O barulho do relógio – Tic-tac. 

 

• Pronomes Demonstrativos: São aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três 

pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. 

 
 

NÚMERO 
 

PESSOA 
 

PRON. DEMONS. VARIÁREIS 
 

PRON. DEMONS. INVARIÁVEIS 

 

SINGULAR 

 

1ª 
 

este, esta 
 

 
 

 

Isto 

Isso  

Aquilo  

 

2ª 
 

esse, essa 
 

3ª 
 

aquele, aquela 

 

PLURAL 

 

1ª 
 

estes, estas 
 

2ª 
 

esses, essas 
 

3ª 
 

aqueles, aquelas 
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Capítulo 3 – Eterno Maluquinho 

 

Gênero textual – Entrevista 
 

 → A Entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa veiculado, 

sobretudo, pelos meios de comunicação: jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. 

 

• Terminação – ISTA: Várias palavras da língua portuguesa terminam com –ista, como pianista, 

dentista, alpinista. Essas palavras são de uma atividade profissional. 

 

• Infográfico: Por info entendemos informação, e por gráfico entendemos imagem, ilustração etc. 

Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas 

sobre determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no 

meio jornalístico atual. 

 

Exemplo: 

 
 

• Sinônimos: São palavras que possuem significados idênticos ou bastante semelhantes a outra 

palavra. Embora sejam escritas de forma totalmente diferente, possuem exatamente o mesmo 

sentido. 
 

Exemplo: 

bonita – bela 
 

• Antônimos: São palavras que possuem significados exatamente opostos um do outro. 
 

Exemplo:  

dia – noite 
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• Locução adjetiva: É a união de duas palavras exercendo a função de um termo somente. E 

―adjetiva‖, corresponde ao adjetivo, que, como você já sabe, é a palavra que dá qualidade ao 

substantivo. Então, podemos dizer que: Locução adjetiva é a expressão formada por duas 

palavras, mas que exercem a função de um adjetivo. 

 

Exemplo:  

Pegou o bloco de gelo sem ajuda dos amigos. 

 

• Acentuação de palavras paroxítonas: São acentuadas palavras paroxítonas terminadas em l, 

i/is, r e ã/ão. 

 


