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1- Leia o texto com atenção e numere os parágrafos. 

Remédio para curar a solidão 

         Girafinha Flor era a girafa mais solitária e triste do mundo. Ela não 
tinha pais, nem irmãozinhos. Viva sozinha, lá no meio da floresta. 

         Girafinha Flor morava em uma bonita casinha e tinha muitas coisas 
gostosas para comer. Mas cada dia se tornava mais solitária e triste. 

              Até que numa bela tarde, Girafinha Flor falou: 

          - Deve haver um remédio para curar a solidão. Eu vou à cidade 
para descobrir. 

           Assim pensando, Girafinha Flor pôs um lenço no pescoço, um chapéu na cabeça e lá se foi 
pelo caminho. 

               Ela havia andado só um pouquinho quando encontrou um macaco. 

                - Boa tarde! Aonde vai você?  

                - Disse o macaco. 

                - Eu vou à cidade descobrir um remédio para curar a solidão. – Respondeu a girafinha. 

                - Está bem, mas volte depressa. Eu ficarei esperando por você. 

             Girafinha Flor continuou a andar. Numa curva do caminho viu um coelho cinzento que 
saltitava contente. 

                 - Boa tarde! Aonde vai você? – Disse o coelho. 

                 - Eu vou à cidade descobrir um remédio para curar a solidão. - Respondeu a girafinha. 

                 - Está bem, mas volte depressa. Eu ficarei esperando por você. 

              Girafinha Flor continuou novamente seu caminho. Atravessou um campo verde e 
encontrou uma cabrinha pintada. 

                   - Boa tarde! Aonde vai você? – Disse a cabrinha. 

                   - Eu vou à cidade descobrir um remédio para curar a solidão. - Respondeu a girafinha. 

                    - Está bem, mas volte depressa. Eu ficarei esperando por você. 

                     E mais uma vez Girafinha Flor continuou seu caminho. Mas quando ela alcançou a 
estrada de asfalto preta e brilhante, parou de repente e exclamou: 

                     - Eu descobri o que procurava! Eu nem preciso ir à cidade mais! 

                  E assim, pensando, ela mudou seu rumo e correu o mais depressa que pôde de volta à 
floresta. 

 ( Como Girafinha Flor fez uma descoberta- Therezinha Casasanta) 

 

 



2- Leia e assinale a opção correta: 

 

 

Achar um remédio para curar a solidão é descobrir um jeito para não se 
sentir:  

(    ) apertada    (    ) triste  (    ) acompanhada 

3- Responda: 

a- Havia um motivo para a Girafinha Flor se sentir solitária? Sublinhe no texto. 

b- No caminho, Girafinha Flor encontrou vários animais que falavam com ela de um modo muito 
carinhoso. 

▶Esses animais gostavam da girafinha Flor? (    ) sim       (    ) não 

►Justifique sua resposta, copiando um fato do texto. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

c- Marque o motivo que levou Girafinha Flor a voltar: 

(    ) Ela esqueceu alguma coisa em casa. 

(    ) Ela estava muito cansada de tanto caminhar.  

(    ) Ela descobriu que o remédio para curar a solidão estava perto dela: os seus amigos. 

4- Complete as frases com homônimos do quadro. 

cavaleiro / cavalheiro – cesto/sexto – mau/mal – serra/cerra 

 

a) O Coronavirus está fazendo __________às pessoas.  

b) Aquele ___________________montou muito bem.  

c) Rafael é um homem educado. Ele é um verdadeiro ________________________. 

d) Tomás _____________ a madeira, lixa e pinta para fazer o armário.  

e) Não se esqueça de jogar a roupa suja no _______________ para ser lavada. 

f) Aquele rapaz é o _____________ da fila e parece cansado. 

 

5- Assinale a opção em que as palavras foram acentuadas corretamente. 

(      ) árvore – óculos – página – ôvo 

(      ) pétala – máquina – cínco – anjo 

(      ) pônei – bíblia – atlântico - vídeo  

“Deve haver um remédio para curar a solidão” 


