
    

 

 

 

 

Goiânia, 13 de maio de 2020 

Nome: _____________________________ 

Ano: 4º Turno: ______________ 2º Bimestre  

    

_____________________________________________________________________________________ 

 
             ATENÇÃO: ESTA ATIVIDADE SERÁ FEITA COM A PROFESSORA DURANTE A AULA. 
 
                                                                 Língua Portuguesa 

 

 Comprar roupa nova, o último CD de nosso cantor favorito, uma mochila diferente... fazer 

compras é gostoso, mas será que é só ir comprando tudo o que se quer?  

 Neste texto, você conhecerá Aninha, uma menina inteligente, que responderá a essa pergunta. 

 

Pedro compra tudo 

 

 Este é Pedro. Pedro é um cara superesperto. Com nove anos, já sabe se virar sozinho: toma 

ônibus para ir à escola e frita omelete para o almoço. Mas, como diz sua melhor amiga, a Aninha, o 

único problema é ser um menino consumista[...]. 

 Pois é. E nessa febre consumista, Pedro quer tudo que vê. Se a propaganda diz que é legal, 

está na moda, Pedro torra a mesada sem se preocupar com o preço e a qualidade, nem se vai ser útil. 

E vive fugindo dos conselhos da Aninha, que só compra um produto se realmente for usar.  

 Outro dia, Pedro comprou um cinto só porque achou legal. Acabou não usando, já que o cinto 

não combinava com calça alguma, não era do seu tamanho e ainda por cima estava com defeito: a 

fivela, amassada. Pedro tentou desamassar e... TREC PLIN PLOFT! – quebrou a fivela. Fez aquele 

beiço.  

 — Tudo bem — disse, chacoalhando os ombros. — Eu não queria mesmo! 

 — Tsc tsc tsc — cruza os braços Aninha. — Ah, se você me ouvisse! 

 Pedro é capaz de gastar toda a mesada num só brinquedo e ainda quer mais. Agora, ele queria 

o bonequinho do super-herói X, que em uma das lojas de brinquedos do shopping custava R$70,00. 

Não quis nem saber.  

 — Vou levar. 

 Foi até o caixa, pagou e saiu todo contente. Opa! Deu meia-volta: lembrou que o super-herói X 

não é nada sem o supercarrinho do super-herói X, que custava R$ 80,00. Só que com o restante da 

mesada — R$ 30,00 — não dava para comprar nem as rodinhas de titânio de plástico.  

 — Paiê, acabou meu dinheiro. Dá mais? 



  

— Não! Gastou, dançou. Não tem mais. 

 — Ah, papaizinho do coração, vaaaai. Só um pouquinho... 

 — Não, não e não.  

 — Sim, sim e sim. 

 — Tá bom, tá bom. Só desta vez, hein? Toma, e chega.  

 Eta, paizão! E lá foi Pedro de volta para o shopping. Agora, sim, o super-herói X vai acabar com 

todos os vilões do mundo!  

[...] Reparou que no shopping tinha outras lojas de brinquedo? Bem que Pedro poderia ter 

pesquisado um pouco. 

Na loja B (o Pedro comprou na A), o super-herói X estava em promoção, a R$ 45,00. Já na loja 

C, o carrinho custava R$ 55,00, mas, se levasse o bonequinho junto, tudo sairia a R$ 90,00. Da 

mesada do Pedro, ainda sobrariam R$ 10, 00, para tomar um lanche e um sorvete. E ele acabou 

gastando R$ 150,00! 

Maria de Lourdes Coelho. Pedro compra tudo (e Aninha dá recados). São Paulo: Cortez, 2010. 

  

Questão 01: Palavras que imitam os sons são chamadas de onomatopeias.  

           Quais onomatopeias há no texto e que som elas imitam?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 02: Segundo Aninha, Pedro é consumista.  

          Com a ajuda de um dicionário, defina as palavras consumidor e consumista. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 03: Leia o texto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

— Não pensa antes de comprar. 
— Preocupa-se com o que os outros vão 
pensar. 
— Compra mesmo sem ter o dinheiro, 
podendo até se endividar.  
— Quando vê um produto anunciado na 
televisão, tem vontade de sair correndo para 

comprá-lo.  

B 

 — Compra o que precisa. 
—  Planeja, pesquisa e compara antes 
de comprar.  
—  Usa tudo o que tem e doa o que não 
usa.  
— Compreende quando sua mãe diz 
que não tem dinheiro para comprar 

alguma coisa. 



 

a) Qual desses quadros se  refere ao consumidor consciente e qual  se refere ao consumista? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Qual dos quadros se relaciona mais com Pedro e qual se relaciona mais com Aninha?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 04: Copie o trecho do texto que indica que Aninha é consumidora, mas não é consumista. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 05: Marque as opções que estejam de acordo com o texto.  

Pedro é um consumista influenciado: 

(   ) pelos pais     (   ) pela moda 

(   ) pela propaganda    (   ) pelos colegas 

 

Questão 06: Segundo o texto, Pedro comprou um cinto.  

a) O menino fez uma boa compra? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Pedro comprou esse cinto por impulso ou por necessidade, isto é, porque estava realmente 

precisando de um cinto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) No final, o cinto teve alguma utilidade para Pedro? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

d) O cinto que Pedro comprou estava com defeito. Se ele tivesse solicitado a nota fiscal, o que ele 

poderia ter exigido da loja? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Explique o que Pedro deveria ter feito antes de comprar o cinto para não ter problemas depois. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 07: Em sua opinião, a atitude do pai de Pedro foi adequada? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 08: Ao visitar as lojas do shopping, quais atitudes Pedro poderia ter adotado para 

economizar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 09: Em sua opinião, quem agiu melhor, Pedro ou Aninha? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 10: Quanto às atitudes, você se parece mais com Aninha ou com Pedro? Comente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nota fiscal: comprovante de 
compra; documento que relaciona 
os produtos vendidos e os valores 

pagos.  


