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1- Leia o texto e numere os parágrafos. 

Pinóquio 

Gepeto era um carpinteiro que fazia brinquedos de madeira. Era um 

senhor gentil e generoso que morava sozinho. 

Ele criou um boneco de madeira e lhe deu o nome de Pinóquio. 

Certo dia, Pinóquio encontrou com o grilo falante que lhe disse: 

╾ Seja sempre obediente, educado e verdadeiro com as pessoas. 

Gepeto preparou o material de Pinóquio e o mandou para a escola. 

Pinóquio andava ligeiro pelo caminho, mas encontrou alguns colegas que o chamaram para 

nadar no rio e acabou não indo à escola. 

À noite, quando voltou para casa, Gepeto perguntou-lhe como foi a aula, Pinóquio mentiu, 

dizendo que a aula tinha sido muito boa. Então o nariz do boneco começou a crescer. 

O tempo passou... Pinóquio falava mentira e o seu nariz crescia ainda mais. 

Um dia ele foi nadar no mar gelado. De repente, apareceu uma baleia gigantesca e o engoliu. 

Pinóquio começou a girar dentro da barriga da baleia para ver se ela o cuspia. 

Um amigo do boneco, que viu o que aconteceu, correu e foi contar tudo para Gepeto. O pobre 

homem, mais que depressa pegou seu barco para encontrar Pinóquio. 

A baleia que tinha engolido Pinóquio, também engoliu Gepeto com barco e tudo. 

Gepeto e Pinóquio se reencontraram dentro da barriga da baleia. Gepeto teve uma ideia genial: 

subiram  pela garganta da baleia para escapar. 

Os dois conseguiram sair de dentro da boca da baleia. Caíram na água e nadaram até a praia. 

Pinóquio, muito arrependido das mentiras que contara, pediu desculpas a Gepeto. 

A fada do mar viu tudo e ficou muito feliz com a atitude de Pnóquio e o transformou em um lindo 

menino de verdade. 

( Contos infantis - adaptação para fins pedagógicos) 

 

 



2- Responda sobre o texto: 

a) O texto que você leu é: (    ) Fábula      (   )  Receita    (    ) Conto     (    ) Cartaz 

b) Quantos parágrafos ele poussui?_________________________________________________ 

c) Identifique  quem são os personagens principais do texto. 

______________________________________________________________________________ 

d) Em que local se passa a história? 

_____________________________________________________________________________ 

e) Que tipo de narrador tem o texto? 

_____________________________________________________________________________ 

f) Sublinhe no texto o conselho que Pinóquio recebeu. Você acha que ele seguiu o conselho? 

Explique. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3- Depois que se tornou um menino de verdade, Pinóquio adora comer salada de frutas. Escreva 

uma receita para ele. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4- O que é um texto instrucional? 

_____________________________________________________________________________ 

5- Leia a frase a faça o que se pede. 

Gepeto era um homem gentil e Pinóquio lhe contou uma mentira. 
 

 

a) Risque os substantivos próprios.                                   b) Circule o sinômino  de educado. 

c) Escreva o antônimo da palavra sublinhada. ________________________________________ 

d) Copie o substantivo comum masculino .___________________________________________ 



6- Pontue o diálogo abaixo escrevendo no □ o ponto. 

Zezinho perguntou ao Beto□ 
□Beto□vamos jogar bola□ 

Beto respondeu□ 
□Claro□Zezinho□é pra ja□ 

 

Agora complete: 

O ponto usado antes da fala da personagem chama-se _______________________________. 

O ponto usado para indicar a fala da personagem chama-se __________________________. 

7- Complete as frases escrendo o coletivo das palavras entre parenteses: 

a) Ana Maria ficou encantada com  a apresentação da ________________ da fumaça. ( aviões) 

b) Hoje fomos a _______________ fazer uma pesquisa. ( livros ) 

c) O ________________ estava perto de nós no rio. ( cardume) 

d) Antonio coclocou o espantalho lá no ____________. ( milho) 

8- Reescreva as frases pasando-as para o feminino. 

a) O rapaz estava conversando com o doutor sobre a receita. 

______________________________________________________________________________ 

b) O ancião atravessou a rua e viu o professor de seu neto. 

______________________________________________________________________________ 

9- Dê o plural de: 

a) funil = ____________________                    b) bombom = _________________ 

c) amigo = ___________________                  d) amor = _____________________ 

10- Ditado:  

1- ______________________________                   6- ____________________________ 

2- ______________________________                   7 - ____________________________ 

3- ______________________________                   8- _____________________________ 

4 - ______________________________                  9- _____________________________ 

5- ______________________________                  10- _____________________________ 


