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Lista de Português 

 Faça essa lista em seu caderno de português. Caso o seu caderno esteja 

na escola, fazer em uma folha para que você possa colá-la depois. 

 Faça com muito capricho e atenção. 

Quem cai em conversa de raposa? 

 

A moda é ficar bronzeado o ano inteiro, comentava a bicharada. 

 A raposa Vivaldina, raposa muito ladina, planejou: 

 ─ É a minha chance de ganhar dinheiro. 

 E deu um jeito de misturar líquido de tudo que era cor. No outro dia, saiu 

anunciando: 

 ─ Recebi o mais poderoso bronzeador, o que dá cor dourada até no inverno. É 

passar no corpo, ficar deitado meia hora e sair bem amorenado. 

 

 Com isso, só se via bicho espichado por todo lado. Os bichos peludos saíam 

com o pelo torrado. Os bichos sem pelo ficavam assados. Os bichos de pena ficaram 

engraçados. Pareciam um espanador chamuscado. 

 Vendo tanto estrago, a raposa Vivaldina se assustou: 

 ─ Loção pra embelezar por dentro ─ disse ela, pra não perder o jeito. 

 

 ─ Puxa! Acho que exagerei na minha mistura... 

 Mas acalmou a bicharada, dizendo: 

 ─ Pra pele sensível, existe uma loção protetora. 

 Desesperados, os bichos compraram todo o estoque. 

Só a macaca Doroteia derramou 10 litros pelo corpo. 

 ─ Fiquei com o pelo grudado! ─ disse, muito aflita. 

 Vivaldina nem se perturbou. 

 ─ Pelo grudado é o mais usado. 

 O sapo Maneco aplicou a loção da cabeça aos pés. 

 ─ A minha pele está toda empipocada! ─ gritou preocupado. 

 ─ Pele embolotada é a mais invejada ─ declarou Vivaldina, tentando convencer o 

freguês.  

 A avestruz Iracema passou a loção pena por pena. 

 ─ Agora fiquei peluda! ─ berrou, toda assustada. 

 Vivaldina só falou: 

 ─ A onda é ser cabeluda. 

 Depois deste susto, cada bicho aprendeu a lição: só doutor pra receitar uma loção. 

 Vivaldina foi chamada pelo rei Leão. 

 ─ Ela vai pra prisão, garantiu a bicharada. 

 Mas o rei Leão achava que todo bicho deve ter oportunidade de corrigir um erro. E 

disse para a raposa que o melhor é trabalhar sem fazer asneira. 

 Vivaldina seguiu o conselho do rei Leão. 

 Devolveu todo o dinheiro pra bicharada vendendo limonada. 

 

O astro da adivinhação, de Eunice Canini. Belo Horizonte, Lê, 1990. 
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Lendo o texto  

 

1) Por que a raposa Vivaldina resolveu inventar um bronzeador? 

 

2) O que aconteceu com a bicharada ao usar a loção bronzeadora?  

 

3) Como a raposa Vivaldina tentou resolver o problema? 

 

4) Qual foi a reação da raposa diante das reclamações dos bichos contra a loção 

protetora? Justifique sua resposta com um trecho da história. 

 

5) Como o rei Leão resolveu o problema? 

 

6) No início do texto, está escrito que a raposa Vivaldina era ladina. O que essa 

palavra significa? 

 

7) Como é caracterizada a raposa Vivaldina? 

 

8) Segundo o texto, o rei Leão acha que todo bicho deve ter oportunidade de 

corrigir um erro. 

a) Qual é a sua opinião sobre isso? 

b) E como agiria numa situação como essa se estivesse no lugar do “rei da floresta”? 

 

9) O narrador que conta a história da raposa Vivaldina é um personagem do 

conto?  

 

10) Quais são as personagens dessa história? 

 

11) Onde se passa a história da raposa Vivaldina? 

12) Complete a frase:  Esse texto tem ______ parágrafos. 

 

13) Retire do texto um parágrafo que possui um pronome possessivo. 

 

14) No texto, há vários travessões em início de parágrafo. O que o primeiro 

travessão introduz?  

 

15) Escreva duas diferenças entre carta pessoal e carta de reclamação. 

 

16) Preencha a lacuna usando o pronome possessivo na mesma pessoa em que 

aparece o pronome pessoal destacado: 

a) Nós reformamos ____________casa. 

b) Ela arrumou ______________mala. 

c) Eu explique aos funcionários o ______________projeto. 

d) Tu derramaste ____________lágrimas? 

 

17) Observe a tirinha: 

 

 Por qual motivo, Chico Bento seria castigado? 

 Há pronomes pessoais? Quais? 
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18) Circule os pronomes demonstrativos presentes nas frases abaixo: 

a) Aquele menino é inteligente. 

b) Isto não estava combinado. 

c) Não comprei aquela camisa. 

d) Esta bola aqui é minha. 

 

19) Leia o trecho com muita atenção: 

 

 

 

 

 

 Agora, reescreva o trecho, passando para o presente às formas verbais. 

 

 

 

20) Identifique os verbos das frases a seguir e verifique se eles estão no presente, 

passado ou futuro. 

a) As alunas passearão no Museu. 

b) O sol irradia o dia. 

c) As crianças dormem na casa da Juju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [...] 

 O circo estava lotado. 

 E anunciava uma novidade, um palhaço DIFERENTE! 

 E o palhaço Fagulha entrou no picadeiro. Cumprimentou o respeitável 

público. Virou cambalhotas, levou tombos, perdeu as calças, fez palhaçadas [...] 
 
 

Sonia Junqueira. Um palhaço diferente. São Paulo: Ática, 1987 

 


