
    

 

 

 

Goiânia, 20 de abril de 2020 
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Atividade de Língua Portuguesa 

 
Negócio de menino com menina 

 
O menino, de uns dez anos, pés no chão, vinha andando pela estrada de terra da fazenda com a 

gaiola na mão. Sol forte de uma hora da tarde. A menina de uns nove anos ia de carro com o pai, novo 
dono da fazenda. Gente de São Paulo. Ela viu o passarinho na gaiola e pediu ao pai: 

— Olha que lindo! Compra pra mim? 
O homem parou o carro e chamou: 
— Ô, menino. 
O menino voltou, chegou perto, carinha boa. Parou do lado da janela da menina. O homem: 
— Este passarinho é pra vender? 
— Não, senhor. 
O pai olhou para a filha com uma cara de deixa pra lá. A filha pediu suave como se o pai tudo 

pudesse: 
— Fala pra ele vender. 

O pai, mais para atendê-la, apenas como intermediário: 
— Quanto você quer pelo passarinho? 
— Não tou vendendo não, senhor. 
A menina ficou decepcionada e segredou: 
— Ah, pai, compra. 
Ela não considerava, ou não aprendera ainda, que negócio só se faz quando existe 

um vendedor e um comprador. No caso, faltava o vendedor. Mas o pai era um homem de negócios, 
águia da Bolsa, acostumado a encorajar os mais hesitantes ou a virar a cabeça dos mais 
recalcitrantes: 
       — Dou dez mil. 
       — Não, senhor. 
       — Vinte mil 

— Vendo não. 
O homem meteu a mão no bolso, tirou o dinheiro, mostrou três notas, irritado. 
— Trinta mil. 
— Não tou vendendo, não, senhor. 
O homem resmungou “que menino chato” e falou pra filha: 
— Ele não quer vender. Paciência. 
A filha, baixinho, indiferente às impossibilidades da transação: 
— Mas eu queria. Olha que bonitinho! 
O homem olhou a menina, a gaiola, a roupa encardida do menino, com um rasgo na manga, o 

rosto vermelho de sol. 
— Deixa comigo. 
Levantou-se, deu meia-volta, foi até lá. A menina procurava intimidade com o passarinho, dedinho 

nas gretas da gaiola. 
O homem, maneiro, estudando o adversário: 
— Qual é o nome deste passarinho? 
— Ainda não botei nome nele, não. Peguei ele agora. 
O homem, quase impaciente: 
— Não perguntei se ele é batizado não, menino. 
É pintassílgo, é sabiá, é o quê? 
— Aaaah. É bico-de-lacre. 



 
A menina, pela primeira vez, falou com o menino: 
— Ele vai crescer? 
O menino parou os olhos pretos nos olhos azuis. 
— Cresce nada. Ele é assim mesmo, pequenininho. 
O homem: 
— Canta? 
— Canta nada. Só faz chiar assim. 
— Passarinho besta, hein? 
— É. Não presta pra nada, é só bonito. 
— Você pegou ele dentro da fazenda? 
— É. Aí no mato. 
— Essa fazenda é minha. Tudo que tem nela é meu. 
O menino segurou com mais força a alça da gaiola, ajudou com a outra mão nas grades. 
O homem achou que estava na hora e falou já botando a mão na gaiola, dinheiro na outra mão. 
— Dou quarenta mil! Toma aqui. 
— Não, senhor, muito obrigado. 
O homem, meio mandão: 
— Vende isso logo, menino. Não tá vendo que é pra menina? 
— Não, não tou vendendo não. 

       — Cinquenta mil! Toma! — e puxando a gaiola. Com cinquenta mil se comprava um saco de 
feijão, ou dois pares de sapatos, ou uma bicicleta velha. 

O menino resistiu, segurando a gaiola, voz trêmula. 
— Quero não, senhor. To vendendo não. 
— Não vende por que, hein? Por quê? 
O menino, acuado, tentando explicar. 
— É que eu demorei a manhã todinha pra pegar ele e to com fome e com sede, e queria ter ele 

mais um pouquinho. Mostrar pra mamãe. 
O homem voltou para o carro, nervoso. Bateu a porta, culpando a filha pelo aborrecimento. 
— Viu no que dá mexer com essa gente? É tudo ignorante, filha. Vam’bora. O menino chegou 

pertinho da menina e falou baixo, pra só ela ouvir: 
— Amanhã eu dou ele pra você. 
Ela sorriu e compreendeu. 

                            (Ivan Ângelo. O ladrão de sonhos e outras histórias. São Paulo: Ática, 1994,p. 9-11) 

 
águia (figurado): pessoa de grande talento e perspicácia, notável. 
encorajar: dar coragem a, animar, estimular. 
greta: fenda, abertura estreita. 
hesitante: que hesita, indeciso, vacilante. 
intermediário: que está de permeio, que intervém, mediador, árbitro. 
maneiro: hábil, jeitoso. 
recalcitrante: obstinado, teimoso. 
transação: combinação, ajuste, operação comercial. 
Procure no dicionário outras palavras que você desconheça. 
 
 
Questão 1 
 
 O texto trata de uma “negociação” entre pessoas de nível social diferente: o menino, de um 

lado, e o homem e a menina, de outro. 
a) Que dados do texto comprovam que o menino é pobre? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 
b) Que dados do texto comprovam que o homem e sua filha são ricos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) Supostamente, quem tem mais força para vencer na negociação? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 

  

 Mesmo diante das negativas do menino, a menina insiste em que o pai compre o passarinho. 

Que esse comportamento revela sobre o tipo de mundo em que ela vive? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 

 

 O pai, homem experiente do mundo dos negócios, usa estratégias para convencer o menino e, 

nessas tentativas, vai ficando cada vez mais irritado. 

a) Quais são as primeiras estratégias? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Já desistindo da compra, diante da insistência da filha, o pai tenta novamente.  
    Que novas estratégias ele usa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) Com que argumento o pai da menina pretendia encerrar a negociação? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 

 Que revela em relação ao menino e à sua gente essa fala do homem? 



  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 

 

 O passarinho tem um valor ou um significado diferente para cada uma das personagens. 

a) Que valor o passarinho tem para o pai da menina? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) E que valor ele tem para o menino e para a menina? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 

 

 Na última oferta de compra, o homem ofereceu ao menino cinquenta mil, quantia suficiente 

para comprar um saco de feijão, ou dois pares de sapato, ou uma bicicleta usada. 

Considerando que o passarinho era “besta”, não cantava, não prestava para nada, era só 

bonitinho, você, no lugar do menino, teria ou não vendido o passarinho? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 

 Que adjetivos são usados pela menina para caracterizar o passarinho? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 

 Observe a fala do narrador do texto: “O menino, de uns dez anos, pés no chão, vinha andando 
pela estrada de terra com a gaiola na mão”. 
 

 Circule todos os substantivos na fala do narrador e sublinhe a locução adjetiva. 



 

Questão 9 

 Observe a coluna da esquerda e reflita sobre o uso dos pronomes interrogativos. Faça a 

correspondência correta entre as duas colunas. 

 
1 - Que                                                     (    ) me empresta um lápis? 

2 - Quantas                                              (    ) amigos convidaste para o teu aniversário? 

3 - Qual                                                    (    ) queres comer ao lanche? 

4 - Quem                                                  (    ) horas são? 

5 - Quais                                                  (    ) são as tuas preferências musicais? 

6 - Quantos                                              (    ) dos exercícios queres realizar em primeiro lugar?                                       

7 - Que                                                     (    ) te ajudou a trazer as compras para casa? 

8 - Qual                                                    (    ) dos filmes preferes ver no cinema? 

9 - Quem                                                  (    ) queres fazer no próximo sábado? 

10 - Que                                                   (    ) anos tem? 

 
 

Questão 10 
 
 Observe a charge ao lado. 

 
a) Qual a ideia central que a charge 
 transmite?  
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Individualmente, que se pode fazer em relação à problemática do texto ou essas ações são de 
caráter coletivo? Argumente. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
Questão 11 
 
 Leia as notícias abaixo e circule as palavras escritas com sc e xc, depois, explique o significado 

de cada uma. 
 

   

 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

       
 
Questão 12 
 

 MAL ou MAU. 
 Reescreva as frases, substituindo a estrela por: MAL - MALES, MAU - MAUS, MÁ - MÁS . 

 

a) A firma possuía um       administrador. 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) O      está sempre à nossa volta. 

__________________________________________________________________________________ 

 

c)     saímos de casa, quase fomos assaltados. 

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Ela sempre foi uma pessoa   .  

__________________________________________________________________________________ 

 

e) Dos       de nossa época, o pior é a violência. 

__________________________________________________________________________________ 

ÁGUA EM EXCESSO CAUSA MAIS 
DANOS QUE SUA FALTA. 

VERÃO IMPULSIONA VENDA 
DE PRODUTOS PARA 
TRATAMENTO DE PISCINA. 
A CRESCENTE PROCURA 
TEM AUMENTADO ATÉ 10% 
NAS VENDAS EM RELAÇÃO 
AO ANO PASSADO. 



 

f) Era       atriz, mas boa cantora no palco. 

__________________________________________________________________________________ 

 

g)      humorados de todo o mundo, uni-vos! 

__________________________________________________________________________________ 

 

h) Os       costumes causaram problemas. 

__________________________________________________________________________________ 

 

i) Os bons vencerão os   .  

__________________________________________________________________________________ 

 

j) Não seja pessimista. Nem todo político é   .  

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
                                                                     Sucesso! 


