
Inerte – sem vida 
Ciclo – fase, etapa 

Indagar – perguntar  

    

 

 

 

 

 

Goiânia, ____ de____________ de 2020. 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 4º Turno: ______________   

    

________________________________________________________________________________________ 

 

                   Atividade de Língua Portuguesa 

 

    Em qualquer parte da Terra 

    Um homem estará plantando, 

    Recriando a vida. Recomeçando o mundo. 

 

. Questão 01 

. Leia o texto. 

VERDE 

 Estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez, em São Paulo, morei numa 

rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, o ipê-

amarelo enchia a calçada de flores; esquecíamos o cinza que nos envolvia e 

vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos desta 

cidade. Percebi, certo dia, que a árvore começava a morrer. Secava lentamente, 

até que amanheceu inerte, sem uma folha. É um ciclo, ela renascerá, 

comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que 

analisasse a árvore, e o técnico concluiu: fora envenenada. 

 Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos 

a nos lembrar de uma vizinha de meia-idade que, todas as manhãs, estava ao pé da árvore com um 

regador. 

 Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos, e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, 

agressivos e irritados:  

 –– Matei mesmo essa maldita árvore. 

 –– Por quê? 

            –– Porque na época de flor ela sujava minha calçada, eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. 

                 Manifesto verde. São Paulo, Círculo do Livro, 1985. P. 16-7. 

 

       a) No primeiro parágrafo do texto, encontra-se a frase: “Estranha é a cabeça dessas pessoas” e, 

no final do texto, encontramos um triste desfecho, que poderá ajudá-lo a fazer um comentário que 

justifique a frase inicial.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

     



 b) A rua coberta de flores faz contraste com outros detalhes da cidade.  

     Que detalhes são esses?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

    c) Espera-se que as pessoas mais velhas tenham mais “sabedoria” que as mais novas, pois elas são 

“fontes” vivas para explicar nosso passado com otimismo e alegria. 

 À primeira vista, que poderia significar esse gesto da mulher?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Explique qual era a verdadeira intenção daquela senhora.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Como você caracterizaria essa senhora? Responda, utilizando argumentos que 

convençam.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02: Leia o fragmento de texto a seguir.  

 

 

 

 

 

 

a) Observe as palavras que estão em negrito no fragmento acima. Separe-as em dígrafos e 

encontros consonantais. 

Dígrafos______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Encontros Consonantais_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b) Observe as palavras retiradas do texto acima. Circule os encontros vocálicos e classifique-os em 

ditongo, tritongo ou hiato:  

Criaram __________________________________________________________________________ 

Dormiu ___________________________________________________________________________ 

Noite ____________________________________________________________________________ 

Questão 03:  

 Um casal de idosos mora sozinho numa casa. Já criaram os filhos, os netos já estão 
grandes, só lhes resta implicar um com o outro. Retomam uma discussão antiga.  
 –– Não dormi nada essa noite, você ronca demais! – reclama a mulher. 
 Irritado, ele responde: 
 –– Você não dormiu?! Roncou a noite inteira e não me deixou dormir! E fala que eu ronco!!! 

 
Comédia para se ler na escola – Luiz Fernando Veríssimo 

 

 Joãozinho chega à sala de aula com um enorme galo na cabeça. A professora 
pergunta: 
 –– Que aconteceu, Joãozinho? 
 –– Atiraram duas ervilhas em mim, professora. 
 –– Mas duas ervilhas, tão pequeninas, conseguiram fazer um estrago tão grande? 

 –– Elas ainda estavam na lata, professora! 



 

a) As anedotas têm traço humorístico causado pela quebra da expectativa.  

Qual foi a sua reação ao terminar de ler o texto? Copie o trecho do texto em que fica evidente 

esse traço de humor.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

      b) Por que o autor empregou o adjetivo “pequeninas” e não “pequenas”?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

     c) Defina a classe gramatical das palavras relacionadas abaixo: (0,8) 

 de aula ____________________________________ 

 lata _______________________________________ 

 Joãozinho __________________________________ 

 duas ______________________________________ 

 

 

 Cite dois substantivos derivados da palavra lata ______________________________                                    

                                                                             ______________________________ 

 

Questão 05: Complete as palavras com ç, ss, s ou c. Antes de responder, consulte as regras nas 

páginas 89 e 90 do livro Descobrindo a Gramática.  

 

Ge___o                     

cabe__a 

pre___a 

a__úcar 

cal__a 

__igana 

__imento 

__oberana 

man__o 

su__urrar 

ouri__o 

mor__ego 

gan__o 

gar__a 

jararacu__u 

__ino 

o__o 

  

                                                            Bom trabalho! 



                                                         


