
  
 

             Goiânia, 05 de agosto de 2020 

              Nome: ____________________________________________  

              4º Ano  -  Turno ______________________ 

 

                                                             

                                                Atividade de Língua Portuguesa       
                                               
                          Atenção – Esta atividade será feita na aula on-line 

    O conto maravilhoso que você vai ler foi registrado em livro pelos irmãos Grimm e narra a história 
de um sapateiro. Personagens mágicos, conhecidos como elfos, surgem na narrativa e modificam 
a vida desse homem. 
 

                                                        Os elfos 

    Era uma vez um sapateiro que, a despeito de seus esforços, ficou tão pobre que tudo que lhe 

restou foi apenas um pedaço de couro para um par de sapatos. Ele os cortou à noite, para trabalhar 

neles na manhã seguinte. E, como tinha a consciência tranquila, deitou-se silenciosamente na 

cama, rezou e adormeceu. 

   No outro dia, após fazer suas orações matinais e prestes a entregar-se ao trabalho, ele encontrou 

o par de sapatos prontos em sua mesa. Ficou espantado e, sem saber o que pensar, pegou os 

sapatos para examiná-los mais de perto. E eles eram tão bem-feitos que cada costura estava em 

seu lugar, como se tivessem sido obra de um mestre no ofício. 

   Um cliente entrou na loja e, após os sapatos lhe servirem bem, pagou por eles mais que o preço 

regular. Assim o sapateiro ganhou dinheiro suficiente para comprar couro para fabricar mais dois 

pares de sapato. Ele os cortou à noite e pretendia começar o trabalho na manhã seguinte com o 

espírito renovado. Mas isso não aconteceu, porque ao se levantar os sapatos estavam prontos, e 

não faltaram clientes. Eles deram tanto dinheiro ao sapateiro que ele conseguiu comprar couro para 

quatro novos pares. Cedo, na manhã seguinte, ele encontrou os quatro pares prontos, e assim 

continuou a acontecer. O que ele cortasse à noite estava pronto pela manhã, de modo que logo ele 

começou a melhorar de vida, e finalmente ficou rico. 

   Uma noite, perto do Natal, quando o sapateiro havia terminado os cortes, e antes de ir para casa, 

ele disse à sua esposa: 

   — Que tal ficarmos acordados esta noite e descobrirmos quem faz todo o serviço? 

   A esposa concordou e acendeu uma vela. Então, os dois se esconderam no canto do cômodo, 

atrás de alguns casacos que estavam pendurados, e começaram a observar. À meia-noite, eles 

viram entrar dois homenzinhos sem roupa, que se sentaram diante da mesa do sapateiro, 

apanharam o material que já estava preparado e começaram a coser, a perfurar e a martelar tão 

hábil e rapidamente com seus dedinhos que o sapateiro quase não conseguia acompanhá-los com 

os olhos, tamanho era seu encantamento. E eles não pararam até que tudo estivesse pronto na 

mesa e então foram embora correndo. 

   Na manhã seguinte, a esposa do sapateiro disse: 

   — Nós enriquecemos graças àqueles homenzinhos e precisamos expressar nossa gratidão. Com 

todo esse vaivém e sem terem nada com que se cobrir, eles devem passar muito frio. Já sei.  

 



Vou fazer pequenas blusas, casacos, coletes e calças para eles, e costurarei um par de meias para 

cada um deles, enquanto você fará um par de sapatos para cada um deles. 

   O marido concordou de bom grado e, à noite, quando o trabalho havia acabado, eles colocaram 

na mesa os presentes, em vez do material para fazer sapatos, e se esconderam para observar a 

reação dos homenzinhos. 

   À meia-noite, eles entraram apressados, prontos para começar o trabalho. Ao encontrarem as 

pequenas vestes em vez dos pedaços preparados de couro, ficaram paralisados por um momento, 

tamanha a surpresa, e então se encheram de enorme alegria. Com a maior rapidez, pegaram os 

trajes e os vestiram cantando: 

  “Somos rapazes bem-vestidos e elegantes. 

   De sapateiros não temos nem mais o semblante.” 

   Então comemoraram, pulando sobre mesas e cadeiras e, finalmente, saíram dançando porta 

afora. 

   Desde então eles nunca foram vistos novamente. Mas, até o dia de sua morte, tudo deu certo para 

o sapateiro e tudo o que tomou em suas mãos prosperou. 

                                                                                                                                       Irmãos Grimm 

 

1) Os contos maravilhosos foram passados de geração a geração, até chegar aos dias de hoje. 

a) Como as pessoas têm contato como os contos maravilhosos atualmente? 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Atualmente, em que lugares podemos ouvir pessoas contando histórias? 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
2) Observe a expressão “Era uma vez...” no início do conto, muito comum nos textos de tradição 
oral. A que tempo ela se refere? Marque um X na alternativa correta. 
 
            A um tempo determinado no passado 

            A um tempo indeterminado do passado. 

 

3) Observe as expressões retiradas do texto.  

     1) Na manhã seguinte...                        2) à noite...                         3) no outro dia...  
 
a) Que essas expressões indicam? 

_______________________________________________________________________________ 

b) Elas têm o mesmo sentido de “Era uma vez...?” Explique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



     

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Alguns acontecimentos vão mudando a vida do sapateiro. 

a) Qual era seu principal problema no início do texto? 

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Marque X nas características do sapateiro no começo da história. 

 
    (    ) rico      (   ) pobre     (    ) triste      (   ) preguiçoso      (   ) religioso      (   ) trabalhador 
 
 

c) Que característica não se manteve no fim da história? Por quê? 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

5) Cite duas características dos elfos que foram importantes para modificar a vida do sapateiro. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6) Em um conto, há uma sequência de ações que formam o enredo: a situação inicial, o conflito, a 
resolução do conflito e a situação final.  
    Complete o esquema a seguir com informações do texto. 
 

 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

1- Como era a vida do sapateiro no início? 

2- Qual era o conflito do personagem principal? 

3- Como esse conflito foi resolvido? 



 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

  
  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

      
 
7) Nos contos maravilhosos, há um elemento mágico que produz uma transformação no enredo da 
história. 
a) Quais são os elementos mágicos desse conto? 

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Explique por que eles são considerados mágicos. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c) Indique a transformação que os elementos mágicos causaram na vida do sapateiro. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

8) Releia a primeira frase do conto. 

a)  A expressão “a despeito de” estabelece uma relação entre o esforço do sapateiro e o resultado 

de sua ação, que é a pobreza.  
       Circule a expressão que indica essa relação: 

 junção de ideias;                                 

 oposição de ideias; 

 finalização 

 

b) Qual das expressões a seguir substitui a expressão destacada no trecho, mantendo o mesmo 
sentido? Marque-a com X. 
 

                       por causa de                          apesar de                          e com 

 

 
 

4- Como ficou a vida do sapateiro no final do conto? 



 
9) Segundo o texto, os homenzinhos costuraram os sapatos como se fossem uma ‘’obra de um 
mestre no ofício’’. As palavras obra e mestre expressam, em relação ao modo como os elfos 
trabalharam, um significado: 
 

                          positivo.                                                    muito positivo. 

 

                          negativo.                                                   muito negativo. 

 
 
10) Explique, com suas palavras, a expressão ‘’obra de um mestre no ofício’’. Se necessário, 
pesquise em um dicionário o significado de ofício. 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
11) Como passou a ser a vida do sapateiro depois da visita dos homenzinhos? Marque X na 
alternativa correta. 
 
            Ele passou a ter sorte e progrediu na vida. 
  
            Ele continuou trabalhando muito em sua loja. 
        
            Ele morreu pouco depois.  
 
 
12) O sapateiro e sua mulher procuraram demostrar gratidão pela ajuda que os elfos lhes deram, 
confeccionando roupinhas e sapatos para eles.  
      Como os homenzinhos reagiram a essa atitude do casal? Escolha um trecho do texto como 
resposta. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 


