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Conviver e 
aprender
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Matemática





Apresentação

Querido aluno

Receba com muito carinho este livro que foi feito pensando em você e nos 
muitos e muitos conhecimentos importantes que se pode aprender na escola. 
Ao longo deste material, você será convidado a falar, a ouvir, a escrever, a ler, a 
pesquisar e a pensar para resolver desafios que o leve a colocar em uso tudo 
o que você já sabe, o que pensa e o que aprendeu sobre muitas coisas...

Percorrer as páginas deste livro será como uma grande aventura em que 
se percorrem diferentes caminhos e pistas para encontrar ao final um grande 
tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos os tesouros!

Queremos que este livro seja para você uma forma de descobrir e 
aprender cada vez mais. Mas, lembre-se, há coisas que podemos aprender 
sozinhos e muitas outras que aprendemos melhor se fizermos em conjunto 
com o professor ou com os colegas num exercício de cooperação e 
ajuda mútua, e é por isso mesmo que esta coleção se chama “Conviver e 
Aprender”.

Ah! Uma outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, 
ao longo do ano, que este livro está organizado em partes que chamamos de 
Disciplinas, e são muitas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade pelas cores que as identificam. Língua Portuguesa, por exemplo, tem 
a cor laranja, já Matemática tem a cor verde. Que tal dar uma folheada no 
livro e descobrir por si mesmo?

É exatamente isso que queremos que você faça agora, folheie o livro de 
frente pra trás e de trás pra frente, tome intimidade com as páginas e o jeito 
com que elas conversam com você. Cuide dele com carinho e deixe que ele 
se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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Lendas: um jeito de explicar as 
coisas do mundo

Contos de mistério e assombração: 
suspense, emoção, expectativa, 
medo
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Você sabe o que é uma lenda? Do que ela trata?

Você conhece alguma?

Conte a lenda que você conhece aos colegas de 
classe.

um jeito de explicar
as coisas do mundo

Lendas:

Roda de
Conversa

11



Vitória‑régia

Uma das mais lindas plantas aquáticas do mundo, a vitória-régia (Euryle 
Amazônica) tem a folha de formato circular e mede até 1,80 m de diâmetro. 
Parecida a uma bandeja, é bastante resistente e pode aguentar um peso de 
até 45 quilos. De cor verde na parte virada para cima e interna, e purpúrea 
na sua borda externa e parte inferior, a vitória-régia vive em lagos, lagoas e 
rios de águas tranquilas. Sua flor de cor branca com o centro rosado alcança 
até 30 cm.

A vitória‑régia, com toda a sua beleza e exuberância, chama a atenção 
de todos que a veem, causando um verdadeiro êxtase. E tal aconteceu com o 

Verdade ou imaginação?
As lendas revelam mensagens ou 
explicações.
Compreendê-las enriquece a nossa 
consciência.

Leia o texto a seguir.
1
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botânico inglês Lindlev, que, ao contemplá‑la, resolveu homenagear a rainha 
Vitória, da Inglaterra, e deu à planta o nome da soberana inglesa.

Nossos índios também não ficaram indiferentes a sua beleza e contam 
uma linda história para explicar-lhe a origem.

As lagoas e os lagos amazônicos são os espelhos naturais da vaidosa 
Jaci, a lua. As cunhãs (índias) e as caboclas ao vê‑la refletida sentiam toda 
a inspiração para o amor. Ficavam então no alto das colinas esperando pelo 
aparecimento da lua, e que com o contato de sua luz lhes chegasse o amor 
redentor e elas pudessem subir ao céu transformadas em estrelas.

Um belo dia... uma linda cabocla, tomada pelo amor, resolveu que era 
chegado o momento de transformar-se em estrela. E com esse intuito subiu à 
mais alta colina, esperando poder tocar a lua Jaci e assim concretizar o seu 
desejo. Mas... ao chegar ao cimo da colina, viu a lua Jaci refletida na grande 
lagoa e pensou que estava a banhar‑se... Na ânsia de tocar Jaci para realizar 
o seu sonho de amor, a bela cabocla lançou-se às águas da lagoa... E ao que 
pensou tocá-la, afundou, sumindo nas águas...

E a lua Jaci, condoída com o infortúnio de tão bela jovem e não 
podendo satisfazer seu desejo de levá‑la para o céu em forma de estrela, 
transformou-a na bela estrela das águas, a linda planta aquática que é a 
vitória‑régia, cuja beleza e perfume são inconfundíveis. Dizem que o local 
onde o fato aconteceu é o lago Espelho da Lua, situado no município de Faro, 
na região do Baixo Amazonas Paraense.

VITÓRIA régia. Amazônialegal.com.br. Disponível em: <http://www.amazonialegal.com.br/
lendas/vitoriaregia.htm>. Acesso em: 3 abr. 2012. (Adaptado).

Em dupla, leiam novamente o texto, sublinhem as palavras que vocês não 
conhecem e formulem hipóteses sobre os seus significados. Em seguida, 
confirmem se as suas respostas estão corretas, utilizando o dicionário. 
Registre suas descobertas abaixo.

2

13

D3 – resposta pessoal do aluno



O texto trata principalmente:

(   ) Da rainha Vitória da Inglaterra e sua soberania.

(   ) Das características da vitória-régia.

(   ) De uma explicação indígena para a origem da vitória-régia.

Este texto inicia-se com uma descrição da planta vitória-régia. Entre as 
características apresentadas, qual ou quais mais lhe chamaram a atenção? Por 
quê?

A história contada pelos índios sobre a vitória-régia denota uma criação: 

(   ) romântica e fantástica

(   ) realística e moderna

(   ) romântica e crítica

(   ) romântica e assustadora

A que época parece que esta história, sobre a origem da vitória-régia, se 
refere?

De onde vem essa lenda, de que povo? É possível identificar exatamente o 
autor desta história? 

3

4

5

6

7

14

D6
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O aluno poderá responder a essa questão evidenciando qualquer uma das características dessa planta, descritas no primeiro parágrafo do texto, 
justificando com sua opinião a escolha feita.

Essa história parece ter sido criada há centenas de anos, antes da evolução da Ciência que explica a origem das espécies.

O povo que conta essa história são os índios da região amazônica, entretanto saber exatamente quem foi o seu autor, não é possível, trata‑se de uma 
história de autor anônimo.
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As lendas são histórias — 
episódios heroico ou sentimental com 
elemento maravilhoso ou fantástico 
— contadas por pessoas e transmitidas 
oralmente através dos tempos. 
Em princípio é um fato acontecido 
que impressiona o povo e como — 
“Quem conta um conto, aumenta 
um ponto” — o fato se transforma e, 
quase sempre, recebe características 
sobrenaturais, misturando fatos reais 
e históricos com acontecimentos que 
são frutos da imaginação, conservando 
as quatro características do conto 
popular: ambiguidade (duplicidade de significados), persistência (mantém‑
se de geração a geração), oralidade (é transmitida principalmente pela 
contação) e anonimato ( não se sabe ao certo quem a inventou). As lendas 
procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, 
ou veicular um ensinamento que não vem explícito no texto, que precisa 
ser descoberto pela interpretação do leitor. São histórias ligadas a um lugar 
geográfico determinado e que podem se apresentar com vocabulário regional 
específico, revelando a cultura do povo que a criou.

MITO das narrativas orais. Arara.fr. Disponível em: <http://www.arara.fr/BBMITOLOGIA.
html>. Acesso em: 3 abr. 2012. (Adaptado).

Mas, afinal o que é uma lenda?

Analisando as características e finalidades do texto que explica a origem da 
vitória‑régia, podemos dizer que ele é:

(   )  uma notícia          (   )  um texto instrucional          (   )  uma lenda

8

Pelas características acima, procure outras lendas no seu Caderno de Leitura. 
Compartilhe essa sua classificação com os seus colegas de classe e o professor.

É comum encontrarmos nas lendas expressões de variedades regionais , pois 
elas são transmitidas oralmente e carregadas da cultura local. Identifique no 
texto que está estudando, duas palavras que podem ser consideradas marcas 
de regionalismo. Conte com o professor para auxiliá-lo.

9
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Constam no Caderno de Leitura as seguintes lendas: “O Negrinho do Pastoreio” e “A Gralha Azul”. D15

Jaci — a lua e Cunhã — índias
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As lendas são textos do tipo narrativo, que apresentam ações e fatos numa 
sucessão ou sequência temporal lógica, vividos por personagens, num 
determinado ambiente, cenário ou espaço. A organização deste tipo de 
texto apresenta a seguinte estrutura: situação inicial ou introdução, conflito 
(momento tenso da história em que acontece um fato novo que modifica a 
situação inicial), clímax (momento crítico da narrativa, em que as coisas 
se encaminham para a resolução da história) e desfecho (é a conclusão da 
narração). Preencha o quadro a seguir descrevendo cada uma destas partes da 
lenda estudada. 

A situação inicial 
da história ou 

introdução

O conflito

Clímax 

Desfecho

11
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As lagoas e os lagos amazônicos são os espelhos naturais de Jaci, a lua. As cunhãs (índias) e as caboclas quando viam sua 
luz refletida na água, sentiam que o maior amor estava por acontecer. Do alto das colinas esperavam que a lua aparecesse 
e lhes chegasse o momento em que poderiam subir ao céu transformadas em estrelas.

Uma linda cabocla, resolveu que era chegado o momento de transformar-se em estrela. E subiu a mais alta colina, 
esperando poder tocar a lua Jaci e assim concretizar o seu desejo.

Ao chegar no pico da colina, viu a lua Jaci refletida na grande lagoa e pensou que ela estava banhando-se. Querendo tocar 
Jaci para realizar o seu sonho de amor, a bela cabocla mergulhou nas águas e afundou pensando que alcançaria a lua.

A lua Jaci com pena da linda cabocla e não podendo transformá-la em estrela, tornou-a a mais bela estrela das águas, a 
planta aquática, que é a vitória‑régia, com beleza e perfume inconfundíveis.

D7



Responda esta questão e a próxima trocando ideias com um colega. 

Ao ler a “Lenda da vitória-régia”, vocês perceberam que no texto apareceram 
muitas reticências...

a) Qual a função das reticências no trecho abaixo:

“Um belo dia... uma linda cabocla, tomada pelo amor, resolveu que era 
chegado o momento de transformar-se em estrela.”

(   ) provocar a curiosidade do leitor

(   ) provocar medo no leitor

(   ) provocar uma pausa para respirar 

(   ) provocar efeito de ironia

b) E no trecho a seguir qual a função das primeiras e das últimas reticências:

“Mas... ao chegar ao cimo da colina viu a lua Jaci refletida na grande lagoa e 
pensou que estava a banhar-se...”

No trecho: 

“E a lua Jaci, condoída com o infortúnio de tão bela jovem e não podendo 
satisfazer seu desejo de levá-la para o céu em forma de estrela, transformou-a na 
bela estrela das águas, a linda planta aquática que é a vitória-régia...”

a) As expressões levá-la e transformou-a referem-se à:

(   )  bela Cunhã       (   )  bela Cabocla       (   )  Lua Jaci

Registre aqui se você gostou ou não da Lenda da vitória‑régia e porque, 
apresentando o trecho que achou mais bonito ou interessante.

12
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D14

D14 - As primeiras reticências pretendem provocar hesitação no leitor e as últimas representam o pensamento da cabocla. Pode haver variações 
nessas respostas, dependendo da interpretação de cada leitor.

Resposta pessoal do aluno
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Compartilhe sua opinião com os demais colegas de classe.

Agora que você já sabe o que é uma lenda procure saber em casa com seus 
familiares, amigos e vizinhos que lendas eles conhecem. Procure ouvir com 
atenção e em detalhes o que eles vão contar, se necessário anote alguns 
dados, pois você irá recontá-la para a classe numa roda de lendas que seu 
professor irá propor.

Chegou a hora da Roda de Lendas, momento em que você vai contar 
aos colegas a(s) lenda(s) que você pesquisou. Siga as dicas a seguir para 
preparar-se.

a) Procure recordar a história toda;

b)  Pense no clímax da história e na expectativa que você quer provocar nos 
ouvintes;

c) Cuide da entonação, da dicção e dos gestos que você utilizará para prender 
a atenção de seus colegas;

d) Mantenha o contato visual com eles para motivar-lhes ainda mais;

e) Como você está entre amigos a linguagem pode ser informal.

Leia o texto a seguir.

15
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18

Como a zebra ficou listrada
História contada pelo povo 

Bushmen ou Kalahari, da Namíbia 
— África, um dos povos mais antigos 
do mundo e que ainda vivem em 
aldeias. Na sua origem, sobreviviam 
da coleta de frutas e da caça.

Há muito tempo havia 
um Babuíno arrogante que se 
autodenominava “O Senhor das 
Águas”. Ele vigiava uma das únicas 
fontes que não secava durante a 
estiagem, um pequeno poço na 
verdade. Ele impedia que os outros animais bebessem lá.

Mas um dia a Zebra e seu filho foram até a fonte. O tempo estava seco e 
quente demais, e não havia água em canto nenhum. Eles já iam beber quando 
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Professor,veja as orientações para esta questão no livro do professor.



uma voz gritou: “Caiam fora! Eu sou o Senhor das Águas e esse é o meu 
poço!”. 

As zebras olharam, pararam, e viram o Babuíno zangado sentado ao lado 
do fogo.

“As águas pertencem a todos, não apenas a você, cara de macaco!” — 
gritou a jovem Zebra. 

“Então você deve lutar comigo pela água se quiser beber” — desafiou o 
macaco e atacou.

Os dois lutaram pelo que parecia ser uma eternidade até que um coice 
selvagem da jovem Zebra arremessou o primata através do ar, fazendo‑o cair 
de traseiro sentado entre as rochas. (Até o dia de hoje, o Babuíno tem um 
inchaço vermelho nesse lugar).

Desequilibrando-se com o 
movimento das patas, a Zebra caiu 
sobre a fogueira chamuscando seu 
pelo branco, deixando-a com listras 
negras. As zebras assustadas correram 
de volta para as planícies, onde elas 
permanecem até hoje.

O arrogante Babuíno e sua 
família ficaram morando entre as 
rochas e passam seus dias desafiando 
os intrusos, erguendo suas caudas o 
quanto podem para aliviar a dor na 
parte pelada da pele.

COMO a zebra ficou listrada. Lendas e contos, 16 out. 2009. Disponível em:<http://casa-
decha.wordpress.com/2009/10/16/como‑a‑zebra‑ficou‑listrada/>. Acesso em: 3 abr. 2012. 

(Adaptado).

Foto em alta

Do que esse texto trata principalmente:

(   ) da seca na África e os prejuízos para a vida animal.

(   ) dos motivos que tornaram a Zebra listrada e o Babuíno com o traseiro 
pelado.

(   ) de uma fonte de água, na verdade um poço, que nunca secava mesmo 
com a longa estiagem.

Qual o fato principal desta história?

19
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A briga entre o Babuíno e a Zebra
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Todo fato tem causas e consequências. Releia o texto e com um colega, 
preencha o quadro abaixo, assim como as próximas questões:

Causas

Fato principal da 
história

Consequências 

O texto que vocês acabaram de ler é:

(   )  uma fábula        (   )  uma lenda       (   )  uma notícia

Justifiquem as suas respostas:

21

22

23

20

O Babuíno apoderou-se do único poço que tinha, e a Zebra querendo beber água, não 
aceitou a situação.

D8

A briga entre o Babuíno e a Zebra.

Ambos se machucaram: a Zebra se queimou e o macaco ficou com o traseiro despelado.

O texto lido é uma lenda, porque: apresenta uma ideia fantástica para explicar as curiosas aparências do macaco e da zebra, essa ideia é possível de se 
acreditar ou não (ambiguidade); não tem identificação de autor, vem sendo transmitido por meio das gerações oralmente; é fruto da imaginação de um 
povo que vive em uma região desértica, marcado pela vivência entre animais selvagens.

X



Procure no Caderno de Leitura o texto “Negrinho do Pastoreio” e leia-o.

Agora compare as lendas que vocês leram nesta Unidade completando o 
quadro a seguir.

Vitória-régia Como a Zebra ficou 
listrada O Negrinho do Pastoreio

Apresenta 
marcas de 

regionalismo?

É anônima?

A lenda explica 
algum fenômeno 
ou apela para o 
sobrenatural?

A lenda 
veicula algum 
ensinamento? 

Qual?

Há falas de 
personagens? 

Como são 
apresentadas?

Os personagens 
são seres 
comuns?

Como o texto da 
lenda é iniciado?

24

25

21

Sim

D15

Sim

Explica de maneira mágica a origem 
da vitória-régia.

Os ensinamentos podem ser vários 
dependendo da interpretação do 
leitor. Ex: o amor alimenta o sonho; 
toda atitude tem que ser muito 
consciente pois gera consequências; 
etc.

Não

Sim

Descreve a vitória-régia e depois 
anuncia de qual localidade a lenda é.

Sim

Explica de maneira fantástica o 
motivo da Zebra ser listrada e o 
Babuíno ter o traseiro pelado.

Os ensinamentos podem ser vários 
dependendo da interpretação do 
leitor. Ex: os desentendimentos 
não resolvem os problemas; a 
agressividade não é a solução; etc.

Sim, são anunciadas com aspas.

Sim

Apresenta em que localidade essa 
lenda foi criada.

Sim

Apela para o sobrenatural, o Negrinho 
que morreu, mas continua vagando 
pelos pastos.

Os ensinamentos podem ser vários 
dependendo da interpretação do 
leitor. Ex: Não há mal que tanto dure; 
Toda maldade feita tem volta, etc.

Não

Sim

Apresenta em que época e em que 
localidade essa lenda foi criada.

SimNão



Pensando em todas as lendas lidas e analisadas por você e seus colegas, 
construa no seu caderno de produção de texto o que você descobriu sobre 
como se escreve um gênero textual como este.

Pensando na lenda “Como a Zebra ficou listrada”, qual das frases abaixo 
representam uma opinião (coloque O) e qual representa um fato (coloque F) 
ocorrido na história:

(   ) Foi uma tolice o macaco e a zebra brigarem.

(   ) O macaco disse à Zebra: “Você deve lutar comigo se quiser beber água”. 
E os dois animais brigaram.

No exercício anterior encontramos duas palavras que muitas vezes nos 
confundimos sobre o jeito que devemos escrevê-las: TOLICE e DISSE. Vamos 
estudar a escrita de palavras que assemelham-se a estas?

a) Leia as palavras a seguir e depois organize‑as em dois grupos:

risse, mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice, caretice, 
burrice, meiguice, chatice, saísse, visse, ouvisse, caísse

Palavras escritas com ice Palavras escritas com isse

Junte-se a seu colega e analise: além de serem escritas da mesma forma, o 
que as palavras de cada grupo têm em comum?

Uma pista:

Fugir −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ fugisse
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Pensando em como são escritas as lendas podemos concluir que:
• Em geral elas iniciam com a apresentação do local onde foram criadas ou com expressões do tipo: “Conta a lenda que...”; “Contam... que...”; “Havia um...”, 

“Um certo... em...”
• As lendas que contêm explicações de fenômenos naturais apresentam menos falas de personagens, organizando‑se pelo discurso narrativo, sem referência às 

falas, propriamente.
• As demais lendas utilizam discurso direto, marcado de diferentes maneiras: por dois pontos, parágrafo e travessão, ou por dois pontos, parágrafo, aspas.
• Os ensinamentos que a lenda pretende passar vem diluídos ao longo do texto e não explícitos.
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• É possível utilizar expressões de variedades regionais sempre que a situação de produção possibilitar.
• Os fatos narrados são tratados como acontecimentos reais na vida de um povo e não como invenções.
• Os protagonistas podem ser animais ou seres humanos comuns.

Mesmice, tolice, doidice, meninice, caretice, burrice, meiguice, chatice

Em um primeiro momento deixe que os alunos observem e apontem 
as regularidades da maneira que puderem. Em seguida, ressalte a 
dica apresentada para ajudar o aluno a prestar atenção  nas classes 
gramaticais a que pertencem as palavras.  Substantivos escritos com essa 
terminação são escritos com C e verbos com SS.

Risse, fugisse, fingisse, partisse, saísse, visse, ouvisse, caísse



Agora vamos testar as descobertas realizadas. Complete as frases abaixo 
utilizando a escrita correta:

a) Foi uma ______________ o macaco não deixar a zebra beber água. 
(rabugice, rabugisse).

b) Que __________________________ é essa achar-se “o Senhor das Águas”? 
(maluquisse, maluquice)

c) Antes que ela ____________________ de vez, a lua transformou‑a numa 
planta aquática, a vitória-régia. ( partice, partisse)

d) A ______________________ da cabocla a fez cair nas águas para sempre. 
(criancice, criancisse)

e) Se a lua não se ______________________________ na água a cabocla não 
teria se jogado na lagoa. (refletisse, refletice)

f) Sem que __________________ não poderíamos ajudá-la. (pedice, pedisse)
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Agora vocês já sabem: quando uma palavra terminar como as acima, 
para saber se usamos SS ou C, é só lembrar que:

• Quando a palavra for um ______________________________, 
utilizamos ISSE.

• Quando a palavra for um ______________________________, 
utilizamos ICE.

Leia o texto a seguir.

Rasga‑Mortalha
Rasga-Mortalha é o nome de uma ave também conhecida como 

“graxadeira”. Aquele que já ouviu esta ave cantar diz que a cantiga da 
ave parece o som de rasgar mortalha (roupa usada por quem já morreu). 
O Rasga-Mortalha voa sobre as casas. E o pior: quando o canto do 
Rasga-Mortalha é ouvido em algum lugar, é provável que a morte esteja 
rondando.
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rabugice

maluquice

partisse

criancice

refletisse

pedisse

verbo

substantivo



Você consegue identificar problemas neste texto? Se sim de que tipo?

Agora veja este texto reescrito de outra forma:

Rasga‑Mortalha
Esse é o nome de uma ave também conhecida como “graxadeira”. 

Aquele que já a ouviu cantar diz que a cantiga parece o som de rasgar 
mortalha (roupa usada por quem já morreu). Ela voa sobre as casas. E o pior: 
quando o seu canto é ouvido em algum lugar, é provável que a morte esteja 
rondando.

Que diferenças você notou nesse jeito de reecrever o trecho? Comente.

Qual foi a função das palavras em destaque no texto anterior:

As palavras sublinhadas no texto “Rasga-Mortalha” são chamadas de 
pronomes. Sua função no texto é substituir ou acompanhar os substantivos, 
evitando repetições desnecessárias. Há vários tipos de pronomes, vamos 
conhecer alguns.
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O texto apresenta muitas repetições.

Dessa forma, o texto ficou melhor, porque os nomes repetidos foram substituídos por outras palavras.

As palavras sublinhadas no texto substituíram os substantivos: Rasga- Mortalha e ave; evitando repetições desnecessárias.
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Quadro de Pronomes Pessoais – referem-se a pessoa de quem se fala

Pessoas do discurso Pronomes retos Pronomes oblíquos

1ª pessoa do singular eu me, mim, comigo

2ª pessoa do singular tu (você) te, ti, contigo

3ª pessoa do singular ele, ela se, si, consigo, lhe, 
o , a

1ª pessoa do plural nós nos, conosco

2ª pessoa do plural vós (vocês) vos, convosco

3ª pessoa do plural eles, elas se, si, consigo, lhes, 
os , as

Quadro de Pronomes Possessivos – referem-se a pessoa de quem se fala, atribuindo-lhes a 
posse de alguma coisa

Pessoas do discurso Pronomes Possessivos

1ª pessoa do singular meu, minha, meus, minhas

2ª pessoa do singular teu, tua, teus, tuas

3ª pessoa do singular seu, sua, seus, suas

1ª pessoa do plural nosso, nossa, nossos, nossas

2ª pessoa do plural vosso, vossa, vossos, vossas

3ª pessoa do plural seu, sua, seus, suas

Abaixo foram colocados vários trechos de lendas em que aparecem problemas 
de repetições de palavras que comprometem a qualidade do texto. Tente 
identificar estes problemas e corrigí‑los trascrevendo‑os corretamente, nas 
linhas abaixo. 

a) Iara é a senhora das águas, sereia loura, metade peixe, metade mulher. 
Iara usa a voz encantadora da Iara para atrair os navegantes, que morrem 
afogados ao acompanhar a Iara nas profundezas do mar.
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Iara é a senhora das águas, sereia loura, metade peixe, metade mulher. Ela usa a sua voz encantadora para atrair os navegantes, que morrem afogados 
ao acompanhá‑la nas profundezas do mar.
O objetivo desta atividade é permitir que o aluno evite a repetição de palavras no texto, utilizando dentre outros recursos, os pronomes. Poderão ainda 
usar o recurso da sinonímia e da omissão. Socialize as diversas possibilidades que os alunos encontraram para tornar o texto melhor escrito.



b) O Saci, é um negrinho com uma perna só, de cachimbo na boca que está 
sempre pregando peças. O Saci pode tornar o Saci invisível – todos os 
poderes do Saci estão no chapeuzinho vermelho. Está sempre criando 
confusão: fazendo sumir o brinquedo preferido de você ou queimando a 
comida do fogão.

c) Diz a lenda que um fantasma que aparece aos garimpeiros é a Dama de 
Branco. A Dama de Branco caminha suavemente, surge em casarões e 
passeia pelas estradas. Contam que a Dama de Branco guarda tesouros 
escondidos e, por isso, encontrar a Dama de Branco por aí é sinal de sorte.

Compartilhe com seus colegas de classe as soluções que você encontrou para 
os exercícios anteriores. Observe que há diferentes formas de fazê‑lo.

Que recursos você e seus colegas de classe usaram para tornar os textos 
melhor escritos?
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O Saci é um negrinho com uma perna só, de cachimbo na boca, que está sempre pregando peças. Ele pode se tornar invisível e todos os seus poderes 
estão no chapeuzinho vermelho que ele usa. Está sempre criando confusão: fazendo sumir o seu brinquedo preferido ou queimando a comida do fogão.

Diz a lenda que um fantasma aparece aos garimpeiros. É a Dama de Branco. Ela caminha suavemente, surge em casarões e passeia pelas estradas. 
Contam que ela guarda tesouros escondidos e, por isso, encontrá-la por aí é sinal de sorte.

Espera-se que os alunos digam, ao seu modo , que foram usados pronomes, sinônimos e a omissão de nomes já anunciados anteriormente no texto.



Leia os quadrinhos abaixo.

http://4.bp.blogspot.com/_ptWL5oBi3R0/S5GjCBlEFlI/AAAAAAAAADg/Q10-8vFURMQ/s1600-h/
TIRA+1005+e+1006.jpg

Discuta oralmente com seu professor e os colegas:

a) A personagem Xaxado usa no primeiro quadrinho o pronome tu. A quem ele 
está dirigindo a sua fala?

b) Em algumas regiões brasileiras, é comum o uso do pronome tu para dirigir-
se a alguém. Em outras é mais frequente o uso de você ou vocês. Você no 
lugar do Xaxado que pronome usaria?

c) No último balão que palavra indica quem está falando?

Ligue os pronomes a quem eles se referem.

A(s) pessoa(s) que fala(m) tu/vós (você/vocês)

A(s) pessoa(s) com que se fala eu/nós

A(s) pessoa(s) de quem se fala ele/ela/eles/elas

Observe nas frases abaixo a quem os pronomes em destaque se referem e 
classifique‑os.

a) A professora, em atividade com a classe do 5º ano convidou:

— Luís, Fábio venham participar conosco da roda de lendas.
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Ao Saci.

Você.

A palavra eu.

D2

“conosco” – pronome pessoal oblíquo. Na frase, refere-se à professora e seus alunos.



b) “Então você deve lutar comigo para beber água” — desafiou o macaco e 
seguiu atacando a zebra.

c) Desequilibrando-se com o movimento das patas, a Zebra caiu sobre a 
fogueira chamuscando seu pelo branco, deixando-o com listras negras.

d) João pensou consigo mesmo que aquela história era muito estranha para 
ser verdade. Ele estava desconfiado.

A imagem a seguir é uma pintura chamada Narcissus (1597) de Michelangelo 
Merisi da Caravaggio (1571-1610), dito Caravaggio, mestre barroco italiano.
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O que você observa nessa imagem?44
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Caravaggio, Narciso (1597). Óleo sobre tela, 
92 x 110 cm. Galleria Nazionale d’Arte An-

tica, Rome.
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“comigo” – pronome pessoal oblíquo.Na frase, refere-se ao macaco.

“se”– pronome pessoal oblíquo. Na frase, refere-se à Zebra ; “seu” - pronome possessivo , refere-se ao pelo branco da Zebra; “o” – pronome 
pessoal oblíquo, refere-se ao pelo.

“consigo” – pronome pessoal oblíquo, refere-se ao próprio João;
“ele” – pronome pessoal reto, refere-se a João.

Um jovem, que pelas vestimentas parece ser de uma época bem distante 
da nossa, está ajoelhado diante de um espelho d`água, olhando para sua 
própria imagem refletida.

Professor, permita a socialização das respostas desta questão e da próxima. 
As crianças poderão dar respostas muito diferentes das esperadas, não 
corrija, apenas explore as diferentes possibilidades. Após a leitura do Mito 
Narciso, atividade 47, retome as questões 44 e 45 para ver se as crianças 
ampliam suas percepções.
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Que sentimentos o personagem retratado parece estar vivendo?

Vamos descobrir um pouco sobre esse pintor famoso:

45

46

Michelangelo Merisi da Caravaggio
Michelangelo Merisi da Caravaggio nasceu em Milão, em 1571, e foi 

um dos maiores pintores italianos de seu tempo. Destacou-se, tanto pelas 
suas obras quanto pelo seu caráter tempestuoso, vivia envolvido em brigas e 
confusões.

Em suas obras geralmente usava um fundo escuro e agrupava a 
cena em primeiro plano com focos de luz sobre os detalhes, ressaltando 
principalmente os rostos. Estes efeitos receberam o nome de tenebrismo.

Fez várias obras com a temática religiosa, sempre impondo a elas 
intensa ação dramática. 

Morreu em 1610, numa praia solitária, vítima da malária.

Narciso
Mitologia grega
Há muito tempo, na floresta passeava Narciso, o filho do sagrado rio 

Kiphissos. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser, era muito 
convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais 
bonito que ele.

Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas 
de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém.

Leia o texto a seguir.47
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Parece estar em estado de contemplação da sua própria imagem refletida na água.
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As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco o viu e 
imediatamente se apaixonou por ele.

Ela era linda, mas não falava; o máximo que conseguia era repetir as 
últimas sílabas das palavras que ouvia.

Narciso, fingindo‑se de desentendido, perguntou:
— Quem está se escondendo aqui perto de mim?
— … de mim — repetiu a ninfa assustada.
— Vamos, apareça! — ordenou — Quero ver você!
— … ver você! — repetiu a mesma voz em tom alegre.
Assim, Eco aproximou‑se do rapaz. Mas nem a beleza e nem o misterioso 

brilho nos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso.
— Dê o fora! — gritou, de repente. — Por acaso pensa que eu nasci para 

ser um da sua espécie? Sua tola!
— Tola! — repetiu Eco, fugindo de vergonha.
A deusa do amor não poderia deixar Narciso impune depois de fazer uma 

coisa daquelas. Resolveu, pois, que ele deveria ser castigado pelo mal que 
havia feito.

Um dia, quando estava passeando pela floresta, Narciso sentiu sede e 
quis tomar água.

Ao debruçar‑se num lago, viu seu próprio rosto refletido na água. Foi 
naquele momento que Eros atirou uma flecha direto em seu coração.

Sem saber que o reflexo era de seu próprio rosto, Narciso 
imediatamente se apaixonou pela imagem.

Quando se abaixou para beijá-la, seus lábios se encostaram na água e 
a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais 
desapontado e recusando-se a sair de perto da lagoa. Passou dias e dias sem 
comer nem beber, ficando cada vez mais fraco.

Assim, acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido voltado para as 
águas serenas do lago.

Esse foi o castigo do belo Narciso, cujo destino foi amar a si próprio.
Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. 

Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia 
uma bela flor perfumada. Hoje, ela é conhecida pelo nome de “narciso”, a 
flor da noite.

Domínio público

Do nome Narciso originaram-se várias palavras, como narcisista, narcisismo. 
Procure no dicionário o significado da palavra narcisismo. Registre‑o aqui.48
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Narcisismo – amor excessivo a si mesmo.
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Que relação há entre o significado dessa palavra e o Mito grego lido?

Depois de ter lido o Mito de Narciso você conseguiu entender porque a obra de 
Michelangelo apresentada anteriormente chama-se Narcissus?

Você viu alguma semelhança entre as características deste mito e das lendas 
que você está estudando nesta unidade?

Na sua opinião, qual ensinamento há por trás do mito Narciso?
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Narcisismo quer dizer amor excessivo por si mesmo. No mito de Narciso, o personagem viveu isso. Sendo flechado por Eros, a deusa do amor, no momento 
em que se via refletido em uma lagoa, Narciso apaixonou‑se por si mesmo e tentando beijar‑se na lagoa, viu sua imagem se dissolver cada vez que se 
aproximava. Desapontado, ficou dias e dias à beira da lagoa, sem comer, nem beber e nessas circunstâncias acabou morrendo.

Assim como nas lendas, os mitos também tentam explicar a origem das coisas de uma maneira fantástica ou sobrenatural e trazem implícito algum 
ensinamento. Uma das diferenças que podemos notar é quanto às personagens, nos mitos , em geral ,há a presença de deuses, semideuses e heróis.

Opinião pessoal do aluno.

A imagem da pintura de Michelangelo é de um homem que contempla o reflexo de si mesmo na água, fato esse que aconteceu com Narciso no mito, daí o 
nome da obra.
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Os mitos são narrativas que pertencem a cultura de povos antigos, em 
especial dos gregos. Em geral, os mitos são parecidos com as lendas, por 
explicarem de maneira fantástica aspectos da criação do mundo. Entre seus 
personagens aparecem deuses, semideuses, ou heróis. Há a presença de 
atos de desobediência e as consequências desta desobediência concluem a 
história. O objetivo dos mitos é apresentar ensinamentos às pessoas.

Os mitos gregos foram misturando-se a cultura de outros povos, 
transmitidos de pessoa a pessoa até chegar aos nossos dias.

Sente-se com um colega, que o professor irá indicar e juntos escolham uma 
lenda que vocês queiram reescrever.

Juntos dêem uma recordada na lenda que vocês escolheram, se possível 
releiam-na para dar uma “estudadinha”.

Anotem no caderno os pontos que vocês não podem esquecer. Qual a situação 
inicial da história? Qual o conflito? Qual o clímax? Qual o desfecho?

Feito isto cada um da dupla produzirá a sua lenda individualmente, lembrando 
que:

a) Em geral elas iniciam com a apresentação do local onde foram criadas 
ou com expressões do tipo: “Conta a lenda que...”; “Contam... que...”; 
“Havia um...”, “Um certo... em...”

b) As lendas que contêm explicações de fenômenos naturais apresentam 
menos falas de personagens, organizando o discurso narrativo, sem 
referência às falas, propriamente.

c) As demais lendas utilizam discurso direto, marcado de diferentes maneiras: 
por dois pontos, parágrafo e travessão, ou por dois pontos, parágrafo, aspas.
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Nas próximas questões, você irá realizar a reescrita de uma das muitas 
lendas lidas, ou contadas, em classe no decorrer desta unidade. Todos da 
classe irão reescrever uma lenda e, depois de revisado esse trabalho, uma das 
lendas reescritas na classe será sorteada para compor um mural de lendas, 
que será organizado pelos alunos dos quintos anos. No mural, será exposta a 
lenda selecionada, para que todos os alunos, a comunidade e os funcionários 
da escola possam ler e deixar opiniões. Caso haja outros quintos anos na sua 
escola, deve ser feito sorteio e exposição com as produções de todas as salas.      
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d) Os ensinamentos que o texto pretende passar vem diluídos ao longo do 
texto e não explícitos.

e) É possível utilizar expressões de variedades regionais. 

f) Os fatos narrados são tratados como acontecimentos reais na vida de um 
povo, e não como invenções.

g) Lembre-se que seu texto será lido essencialmente por crianças, então 
escreva-o pensando neste interlocutor.

Ao terminar o texto leia-o e releia-o para ver se não esqueceu de nada.

Preencha o checklist abaixo para ver se não faltou nada e corrija o que for 
necessário. Só depois dê o seu texto por concluído.

Aspectos a serem revisados na reescrita Sim Não

Você colocou o título?

Você reescreveu a lenda preservando a sua finalidade?

Você iniciou a lenda apresentando rapidamente o tempo e o lugar 
onde ela foi criada ou começou com expressões do tipo: “Conta a 
lenda que...”; “Contam... que...”; “Havia um...”, “Um certo... 
em...”?

Você apresentou os ensinamentos diluídos no texto?

Considera que o leitor irá compreender a história reescrita?

Os fatos apresentados na narrativa são os essenciais?

A ordem dos fatos está correta?

O texto foi apresentado de maneira atrativa para o leitor? 

Você organizou os parágrafos de maneira adequada?

Evitou repetições no texto usando de diversos recursos para fazê‑lo?

Os verbos apresentam concordância do início ao fim da história?

Usou os sinais de pontuação adequados ao que pretendia dizer?

Utilizou letra maiúscula sempre que necessário?

Você escreveu de maneira legível?
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Teve dúvidas na escrita de alguma(s) palavra (s)? Quais? Busque auxílio

Troque o seu texto com o colega que escolheu reescrever a mesma lenda 
que você. Um fará revisão no texto do outro apontando os problemas que 
encontrar. Utilizem o checklist que o seu professor irá lhes entregar.

Em seguida, converse com seu colega mostrando-lhe o que você encontrou de 
problemas no texto dele. Ele fará o mesmo com o seu.

Reescreva o seu texto, mudando o que for necessário a partir da orientação 
do seu colega.

Participe da escolha do texto da classe que será exposto no mural da sua 
escola.

Você, junto com toda a classe e sob a orientação do seu professor, fará uma 
revisão no texto escolhido, até ele ficar o melhor possível.

Depois de escolhido e revisado o texto, você e toda a classe deverão 
participar da confecção do mural para a exposição do texto selecionado. 
Escolham um espaço de boa circulação e usem a criatividade para deixá-lo 
bem atrativo. Não se esqueçam de deixar um espaço para que os leitores 
anotem suas opiniões!

Depois de confeccionado o mural e exposto o texto, visitem juntamente com 
o seu professor o espaço onde está o mural e leiam as opiniões deixadas pelos 
leitores sobre a produção da sua turma.  Caso haja outros quintos anos na 
sua escola, leiam as produções das outras turmas e depois, junto com seu 
professor e seus colegas, escrevam coletivamente um recado sobre o que 
acharam do trabalho deles.  Lembrem-se de que vocês também receberão 
recados sobre o trabalho que produziram.
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Leia a tirinha a seguir e responda:

Sousa, Maurício de. Tira da turma da Mônica. Peramblogando, 25 out. 2009. Disponível em: 
<http://peramblogando.blogspot.com.br/2009/10/tirinha-de-domingo-papa-capim.html>. 

Acesso em: 5 abr. 2012. 

Podemos observar que os indígenas tem uma forma diferente de falar, 
são as variedades linguísticas que comentamos ao longo desta unidade. No 
primeiro e no segundo quadrinho, os indiozinhos referem-se ao povo branco 
utilizando uma palavra diferente, que palavra é essa?

(    ) Kava

(    ) Papa-capim

(    ) Caraíba

(    ) M´Boi

Há traço de ironia:

(    ) no fato dos brancos chamarem de outros nomes o que os indígenas 
chamam de Jaci e M´boi.

(    ) no fato dos brancos chamarem de progresso a destruição das 
florestas.

(    ) no fato dos índios brincarem pela floresta.

(    ) no fato da lua e da cobra participarem do cenário dos quadrinhos.

Pense e  
Responda
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Você sabe o que é um conto?

Saberia dizer o que é um conto de mistério?

E um conto de assombração?

Você acha que esses contos são semelhantes? 
Por quê?

de mistério e

suspense, emoção, 
expectativa, medo

Contos
assombração:

Roda de
Conversa
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Que contos são esses que causam um 
efeito singular no leitor, excitação e 
emotividade para prender a atenção?

Ouça o conto a seguir que seu professor lerá para você.1

Hora do
desafio

O grande mistério 
Há dias já que buscavam uma explicação para os odores esquisitos que 

vinham da sala de visitas. Primeiro houve um erro de interpretação: o quase 
imperceptível cheiro foi tomado como sendo de camarão. No dia em que as 
pessoas da casa notaram que a sala fedia, havia um soufflé de camarão para o 
jantar. Daí...

Mas comeu-se o camarão, que inclusive foi elogiado pelas visitas, 
jogaram as sobras na lata do lixo e — coisa estranha — no dia seguinte a sala 
cheirava pior. 

Talvez alguém não gostasse de camarão e, por cerimônia, embora isso 
não se use, jogasse a sua porção debaixo da mesa. Ventilada a hipótese, os 
empregados espiaram e encontraram apenas um pedaço de pão e uma boneca 
de perna quebrada, que Giselinha esquecera ali. E como ambos os achados 
eram inodoros, o mistério persistiu. 

Os patrões chamaram a arrumadeira às falas. Que era um absurdo, 
que não podia continuar, que isso, que aquilo. Tachada de desleixada, a 
arrumadeira caprichou na limpeza. Varreu tudo, espanou, esfregou e... nada. 
Vinte e quatro horas depois, a coisa continuava. Se modificação houvera, fora 
para um cheiro mais ativo. 

À noite, quando o dono da casa chegou, passou uma espinafração geral 
e, vitima da leitura dos jornais, que folheara no lotação, chegou até a citar a 
Constituição na defesa de seus interesses. 

— Se eu pago empregadas para lavar, passar, limpar, cozinhar, arrumar e 
ama-secar, tenho o direito de exigir alguma coisa. Não pretendo que a sala de 
visitas seja um jasmineiro, mas feder também não. Ou sai o cheiro ou saem 
os empregados. 

Reunida na cozinha, a criadagem confabulava. Os debates eram 
apaixonados, mas num ponto todos concordavam: ninguém tinha culpa. A sala 
estava um brinco; dava até gosto ver. Mas ver, somente, porque o cheiro era 
de morte. 
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Então alguém propôs encerar. Quem sabe uma passada de cera no 
assoalho não iria melhorar a situação? 

— Isso mesmo — aprovou a maioria, satisfeita por ter encontrado uma 
fórmula capaz de combater o mal que ameaçava seu salário. 

Pela manhã, ainda ninguém se levantara, e já a copeira e o chofer 
enceravam sofregamente, a quatro mãos. Quando os patrões desceram para 
o café, o assoalho brilhava. O cheiro da cera predominava, mas o misterioso 
odor, que há dias intrigava a todos, persistia, a uma respirada mais forte. 

Apenas uma questão de tempo. Com o passar das horas, o cheiro 
da cera — como era normal — diminuía, enquanto o outro, o misterioso 
— estranhamente, aumentava. Pouco a pouco reinaria novamente, para 
desespero geral de empregados e empregadores. 

A patroa, enfim, contrariando os seus hábitos, tomou uma atitude: 
desceu do alto do seu grã‑finismo com as armas de que dispunha, e com 
tal espírito de sacrifício que resolveu gastar os seus perfumes. Quando 
ela anunciou que derramaria perfume francês no tapete, a arrumadeira 
comentou com a copeira: 

— Madame apelou para a ignorância. 
E salpicada que foi, a sala recendeu. A sorte estava lançada. Madame 

esbanjou suas essências com uma altivez digna de uma rainha a caminho 
do cadafalso. Seria o prestigio e a experiência de Carven, Patou, Fath, 
Schiaparelli, Balenciaga, Piguet e outros menores, contra a ignóbil catinga. 

Na hora do jantar a alegria era geral. Não restavam dúvidas de que 
o cheiro enjoativo daquele coquetel de perfumes era impróprio para uma 
sala de visitas, mas ninguém poderia deixar de concordar que aquele era 
preferível ao outro, finalmente vencido. 

Mas eis que o patrão, a horas mortas, acordou com sede. Levantou-
se cauteloso, para não acordar ninguém, e desceu as escadas, rumo à 
geladeira. Ia ainda a meio caminho quando sentiu que o exército de 
perfumistas franceses fora derrotado. O barulho que fez daria para acordar 
um quarteirão, quanto mais os da casa, os pobres moradores daquela casa, 
despertados violentamente, e que não precisavam perguntar nada para 
perceberem o que se passava. Bastou respirar. 

Hoje pela manhã, finalmente, após buscas desesperadas, uma das 
empregadas localizou o cheiro. Estava dentro de uma jarra, uma bela jarra, 
orgulho da família, pois tratava-se de peça raríssima, da dinastia Ming. 

Apertada pelo interrogatório paterno Giselinha confessou-se culpada e, 
na inocência dos seus 3 anos, prometeu não fazer mais. 

Não fazer mais na jarra, é lógico. 
PRETA, Stanislaw Ponte. O grande mistério. Casadobruxo.com.br. Disponível em: <http://

www.casadobruxo.com.br/poesia/s/sergio06.htm>. Acesso em: 3 abr. 2012. 
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Em dupla, leiam novamente o texto, tentem descobrir o sentido das palavras 
ou expressões grifadas no texto. Sob a orientação do professor compartilhem 
as suas descobertas com os demais colegas de classe.

Qual o tema principal do texto?

O texto que você acabou de ler é uma narrativa, vamos identificar os 
elementos que compõem a narrativa.

a) O narrador (que é quem conta a história) é personagem, ou seja participa 
da história, ou é um narrador observador, ou seja conta a história sem 
participar da narrativa? Como você pode perceber isso?

b) Sobre o enredo, ou trama da história:

Situação inicial

Conflito

2

3

4

40

D3

D6

D7

O mistério de um odor terrível, o qual tomava conta da sala de estar de uma casa e custou muito até se descobrir de onde ele vinha.

Nesse texto, o narrador é observador. Não aparecem os pronomes eu ou nós, que são próprios de quem vive a história.

Há dias um odor esquisito vinha da sala de estar.

O cheiro só aumentava apesar dos esforços de tentar localizá‑lo. Os patrões esbravejando culpavam os empregados de não 
limparem a casa direito e estes por sua vez tentavam de várias formas dar um jeito na questão, mas nada resolvia.



Clímax

Desfecho

c) Em que espaço se passa a história:

d) Sobre o tempo da história:

• Em que época essa história se passa:

• Qual a duração da história:

e) Quem são as personagens:

41

Após buscas desesperadas a empregada localiza o cheiro dentro de uma jarra raríssima da família.

A filha Gisela de 3 anos confessa ter feito o que não devia dentro da jarra.

Na casa de uma família supostamente rica, em especial na sala de estar, onde o odor fétido era persistente.

Pelas palavras pouco usadas atualmente e pela forma como os patrões dirigem-se aos empregados , parece ser há algumas décadas.

Algo em torno de 5 dias , uma semana.

A patroa, também nomeada “madame”, o patrão, a criadagem (copeira, arrumadeira, chofer) e Giselinha , a filha de três anos do casal de patrões.



f) As personagens são detalhadamente caracterizadas ou suas características 
vão aparecendo no desenrolar da história pelas ações por elas vividas?

Numere todos os parágrafos do texto. Observe que para garantir a sequência 
temporal da narrativa foram usadas várias expressões. Localize nos parágrafos 
abaixo quais expressões dão a ideia de tempo: 

parágrafos expressões

1º

2º

4º

11º

16º

5

O que você achou do desfecho da história? O autor deixou claro o que 
Giselinha fez na jarra que ocasionou tanto odor?

6

42

As características das personagens vão aparecendo por meio da atuação delas no transcorrer da história.

D12

D4

“Há dias”

“No dia seguinte”

“Vinte e quatro horas depois”

“Com o passar das horas”

“Mas eis que o patrão, a horas mortas”

Espera‑se que o aluno diga que o final da história foi inesperado, pois o texto conduz o leitor para outra expectativa. 
O autor dá a entender que a Giselinha fez suas necessidades na jarra, mas não apresenta essa informação explicitamente, é preciso que o leitor deduza isso.



Conto de mistério 
Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, 

caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que 
cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que 
tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um 
cigarro e soltou a fumaça em três baforadas compassadas. Imediatamente um 
sujeito mal-encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata 
e cuspiu de banda.

Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um 
guaraná. O outro sorriu e se aproximou: 

— Siga‑me! — foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no 
guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal-iluminado e ele — a 
uma distância de uns dez a doze passos — entrou também. 

Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem 
que ia na frente olhou em volta, certificou‑se de que não havia ninguém de 
tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se 
discretamente. 

Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada onde, no 
centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela um sujeito 
de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do 
que ia fazer. Não hesitou — porém — quando o homem que entrara na frente 
apontou para o que entrara em seguida e disse: “É este”. 

O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que 
falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. 
Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de 
notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com 
ele disse que ficaria ali. 

Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando 
alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou 
tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e, 
meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher: 

— Julieta! Ó Julieta... consegui. 

A mulher veio lá de dentro enxugando as mãos em um avental, a sorrir 
de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela 
abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava: um 
quilo de feijão. 

PRETA, Stanislaw Ponte. Conto de mistério. Casadobruxo.com.br. Disponível em: <http://
www.casadobruxo.com.br/poesia/s/sergio06.htm>. Acesso em: 3 abr. 2012.

Ouça o conto a seguir que seu professor lerá para você.7
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Converse com o seu professor e os colegas sobre o que você entendeu 
da história, aproveitem para comentar sobre as expressões e palavras 
desconhecidas.

Qual o tema principal do texto?

(   ) o trajeto suspeito e cheio de mistério feito por um motorista de táxi ao 
sair para fazer compras.

(   ) o trajeto suspeito e cheio de mistério feito por um homem para comprar 
um pacote de feijão.

(   ) um mistério que se passa num beco entre dois comparsas que bolam um 
plano suspeito.

8

9

Você gostou da história? Sentiu-se envolvido pela trama? O que te chamou 
mais a atenção nesta narrativa?

10

Você acha que se o texto se passasse num dia ensolarado, numa rua 
movimentada o leitor sentiria as mesmas emoções ao lê‑lo? Justifique. 

11

Por que tanto mistério para comprar apenas um pacote de feijão? Registre sua 
hipótese e socialize com os colegas. 

12
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D3

D6

Resposta pessoal do aluno.

Não. O fato da história se passar em um beco escuro, úmido, depois em uma sala enfumaçada, deu o tom de suspense à história.

Resposta pessoal do aluno. Professor, comente posteriormente com os seus alunos que esse texto foi produzido por Stanislaw Ponte Preta, 
para criticar uma época em que os donos de supermercados estavam estocando mercadorias para obter um melhor preço na especulação. O 
feijão era um desses produtos escassos. Neste período, a inflação no país era muito alta, então se estocavam os gêneros para obter mais lucro 
com a alta crescente da inflação. Outras mercadorias também faltaram nessa época, tais como a carne e a gasolina. Vale salientar que o 
momento histórico sob o qual o texto foi escrito retrata a década de 60.

X



Com o professor e os colegas voltem ao primeiro parágrafo. Analisem quais 
recursos o autor usou para descrever ou caracterizar a cena inicial para 
seduzir o leitor.

13

No parágrafo:

“Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que 
ia na frente olhou em volta, certificou‑se de que não havia ninguém de 
tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se 
discretamente.”

a) As expressões “ali” e “frente”, grifadas no trecho, expressam a ideia de:

(   ) lugar

(   ) tempo 

(   ) modo

b) A expressão “discretamente”, grifada no trecho, expressa a ideia de:

(   ) lugar

(   ) tempo

(   ) modo

14

Nas questões a seguir você vai comparar os 
dois textos lidos nesta unidade. Vamos lá?

45

Professor, chame a atenção dos alunos para os adjetivos empregados e também para os advérbios que dão o tom caracterizador da cena inicial. Comente 
que esses recursos se repetem ao longo de todo o texto.

D12

D12

D12
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X



Que emoções os contos provocam no leitor? 

O grande mistério Conto de mistério

15

Você acha que os títulos das histórias são adequados ao que aconteceu? 
Explique.

16

Voltem aos textos e comentem que recursos o autor utilizou para dar o tom de 
mistério e suspense às histórias.

17

Com um colega realize as próximas atividades.

46

D15

Expectativa, curiosidade, sensação de que o mau cheiro era de um corpo 
morto, tensão.

Sim, os dois textos trazem em seus títulos a palavra mistério e o enredo dessas revela isso.

O autor utiliza‑se muito bem das descrições dos cenários, das situações. Marcou bem o tempo em que os fatos foram acontecendo, a sucessão temporal foi 
aumentando a expectativa do leitor. Ao longo de todo o texto, o autor foi criando uma atmosfera duvidosa sobre os acontecimentos, instigando no leitor o ar 
de mistério. Em especial no segundo texto, a maneira de agir das personagens alimenta ainda mais o tom de suspense e expectativa.

D8

Ansiedade, sensação de que algo perigoso irá acontecer, suspense.



O que podemos dizer do final das duas histórias?18

Podemos afirmar que os dois textos lidos são:

(   ) contos maravilhosos

(   ) mitos

(   ) contos de mistério

19

Qual a finalidade dos contos de mistério?

(   ) informar

(   ) instruir

(   ) entreter, provocar emoção

20

No Caderno de Leitura, procure o texto “Os mistérios da noite”, leia-o e com 
ajuda do professor pense e fale sobre o que ele tem em comum com os outros 
dois textos lidos nesta unidade.

21

Junto com o professor e os demais colegas de classe, definam em linhas gerais 
o que é um conto de mistério? Anote esta definição no seu caderno.

22

A imagem a seguir é uma pintura chamada 
O grito (1597) de Edvard Munch (1863-1944), 
pintor norueguês, mestre do expressionismo.

23

O que você observa nesta imagem?24

Edvard Munch. 1893. Óleo sobre 
tela, Têmpera e Pastel sobre cartão.
Galeria Nacional, Oslo.
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O final dos textos foi inesperado, a revelação dos mistérios surpreende o leitor, pois o autor encaminha, ao longo das histórias, a nossa expectativa para 
um fim trágico, mas de fato elas terminam de maneira simples, mostrando a nós, leitores, como a nossa imaginação viaja diante de uma boa história.

D15

D9

X

X

Conto de mistério, narrativa que tem como eixo um enigma a ser desvendado. Marcada por muitas descrições de lugares, personagens e situações suspeitas, que 
incentivam a imaginação do leitor, prendendo-lhe a atenção pelo suspense e dúvida que paira sobre o enredo. Para garantir essa expectativa, o autor apresenta muitas 
informações, muitas vezes embaralhando os fatos para preservar o mistério, que só é revelado no final. Os fatos seguem uma sequência temporal que também dão o 
tom enigmático. O final, em geral, é surpreendente ou inusitado.

Pintada em cores quentes e intensas, a imagem revela uma figura humana distorcida, de 
boca aberta, mãos à cabeça, sobre uma ponte, seguida ao fundo por outras duas pessoas 
misteriosas.

D5



Que sentimentos a personagem retratado parece estar vivendo?25

Vamos descobrir um pouco sobre esse pintor famoso:26

Edvard Munch 
Edvard Munch nasceu na Noruega em 

dezembro de 1863.

Teve uma vida familiar muito conturbada. 
Sua mãe e uma irmã morreram quando ele ainda 
era jovem. Uma outra irmã tinha problemas 
mentais. O pai de Munch tinha uma vida marcada 
pelo fanatismo religioso. Para complicar, Munch 
ficou muito doente durante a infância.

Já adulto, começou a apresentar um quadro 
psicológico conturbado e conflituoso.

Estudou artes plásticas na cidade de Oslo 
(capital da Noruega).

Em 1885, viajou para Paris onde entrou em 
contato com vários movimentos artísticos. Ficou 
muito atraído pela arte de Paul Gauguin.

Entre os anos de 1892 e 1908 viveu na cidade de Berlim (Alemanha). 

Em 1893, pintou sua obra de arte de maior importância: O Grito. Esta 
obra tornou-se um dos símbolos do expressionismo.

Em 1908, voltou definitivamente para a Noruega, seu país natal.

No final da década de 1930 passou forte decepção, o governo nazista 
ordenou a retirada de todas as suas obras de arte dos museus da Alemanha 
por considerá‑las esteticamente imperfeitas e por não valorizar a cultura 
alemã.

Morreu em 23 de janeiro de 1944, na cidade de Ekely (próximo a Oslo).

Estilo artístico expressionista:
• Abordagem de temas relacionados aos sentimentos e tragédias 

humanas (angústia, morte, depressão, saudade).

• Pintura de imagens desfiguradas.

• Forte expressividade no rosto das personagens retratadas.

• Pintura de figuras marcadas por fortes atitudes.
EDVARD Munch. Suapesquisa.com. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/biografias/

munch.htm>. Acesso em: 3 abr. 2012. (Adaptado) 
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A figura sombria passa uma sensação de angústia, desespero, medo, aflição e incerteza.
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Ouça o conto a seguir que seu professor lerá pra você.27

Os dois caçadores e a Saiona

Uma tarde, dois caçadores deixaram o vilarejo onde viviam e se 
embrenharam na montanha. Levavam comida para vários dias. Caminharam a 
tarde toda e, ao cair da noite, acenderam uma pequena fogueira e armaram 
as suas redes numas árvores, no meio do mato cerrado.

E aí, enquanto esquentava a comida, um deles se pôs a lembrar da 
namorada: como era linda, que olhos tão negros possuía, e a voz tão suave, 
assim como a pele do rosto e do pescoço...

— Não fale de mulheres, compadre. Então não vê que estamos no meio 
da montanha?

— E o que é que tem?
— É que não se deve falar de mulheres no meio da montanha.
— Mas eu não estou falando de mulheres, estou falando da minha 

namorada.
— Dá na mesma. A Saiona pode aparecer.
Foi só mencionar esse nome e ouviram um assovio vindo do lado do 

desfiladeiro. E também uns passos. O fogo começou a crepitar como se 
tivessem atirado óleo nele. Os dois caçadores, então, ficaram bem quietos, 
sentindo a escuridão, escutando apenas o assovio e olhando sem enxergar, 
até que uma luz começou a vir na direção deles, como flutuando. Quando 
já estava bem perto, viram que se tratava de uma linda jovem de olhos 
brilhantes, que vinha sorrindo e caminhando com muita graça.

— Boa noite — disse ela ao chegar.
E sem esperar que lhe respondessem, sentou-se ao lado deles, sempre 

sorrindo. Com os seus longos e brancos dedos, foi logo pegando um pedaço de 
beiju e, estranhamente, mal os colocava na boca, cuspia-os no chão.

— A Saiona — disse um deles com um fiozinho de voz. Ela escutou, é 
claro, porém não disse nada.

O outro, no entanto, o da namorada, olhava-a embasbacado. Ela se 
parecia muito com a sua namorada: esses olhos tão lindos e esse sorriso... 
E quando chegou a hora de dormir, fez lugar para ela na sua rede, que era 
das grandes, enquanto o compadre apagava a lanterna e se deitava na outra 
rede, pendurada um pouco mais abaixo.

Então tudo mergulhou na escuridão, já que não havia lua essa noite. 
Escutavam-se apenas os ruídos da montanha. O compadre nem viu se o outro 
dormiu. O certo é que, já tarde da noite, ouviu um ruído de gotas pingando 
no chão, uma após outra, compassadamente: tac, tac, tac... como um fim 
de chuva na folhagem, porém eram gotas mais pesadas que as de chuva. 
Esticou a mão e sentiu cair nela uma gota quente, espessa e pegajosa. 
Tremendo, acendeu a lanterna e aproximou‑se da rede do rapaz. Ali estava 
o seu compadre, esvaído em sangue, todo desconjuntado e com os olhos 
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completamente brancos voltados para o céu. Porém, mal teve tempo de vê-
lo, porque uma mão ossuda e o rosto de uma caveira cujos olhos eram como 
a chama de uma candeia saltaram da rede e a Saiona veio para cima dele.

Ele atirou a lanterna longe e saiu correndo. Largou-se pelas montanhas, 
na escuridão, com a Saiona pulando detrás dele, soltando o seu assovio de 
morte e lançando fogo pelos olhos. E quando já parecia que ia ser agarrado, 
quando ele já podia sentir a respiração quente da Saiona em seu pescoço, 
avistou um regato. Atirou-se na água, no meio do areal, com os braços 
abertos em cruz.

A Saiona ficou parada, assoviando e bufando.
— Vem, vem, vem... — gritava ela.
O homem tratou de desviar o olhar e balbuciou uma oração.
— Vem, vem, vem...  — repetia a Saiona com sua retumbante voz de 

caveira.
E essa horripilante voz de caveira o enfeitiçava de tal modo que a 

oração morreu em seus lábios e, mesmo estando em posição de cruz, teve 
a impressão de que a Saiona ia pular por cima dele. Porém, justo nesse 
momento, os galos cantaram.

E a Saiona ficou primeiro como se fosse de água e depois como se fosse 
de ar. O seu assovio cessou e num segundo ela não estava mais lá.

ARISMENDI, Santos Erminy. Os dois caçadores e a Saiona. In: Vários autores. Contos de assom-
bração. 4. ed. São Paulo: Ática, 1985.

Converse com o seu professor e os colegas sobre o que você entendeu 
da história, aproveitem para comentar sobre as expressões e palavras 
desconhecidas.

28

Lendo esse conto, que relações você pode estabelecer entre as emoções 
provocadas pela história e as emoções retratadas na pintura de Edvard Munch, 
O grito?

29

Pensando na temática do texto e na forma como ele é organizado que 
semelhanças notamos entre este conto e os outros dois do início desta 
Unidade? 

30

50

D3

Assim como nos outros dois textos, no conteúdo deste também está presente o mistério, a expectativa e o suspense. O texto também é uma narrativa que 
tem situação inicial, conflito, clímax e desfecho.

D15

A pintura retrata o medo, a incerteza, e a história também aborda essas sensações.



E o que você notou de diferente? 31

A letra x pode representar muitos sons não é mesmo? Organize as palavras 
acima de acordo com a tabela abaixo, em seu caderno.

Som de S Som de Z Som de CS/QUIS/KS Som de CH

33

Leia com os seus colegas de classe as palavras do quadro abaixo, em voz alta.32

Entre os contos de mistério há aqueles também chamados de terror 
ou assombração, em que o mistério gira em torno de figuras sobrenaturais 
— fantasmas, bruxas, vampiros, almas penadas, sacis, etc. Muitas destas 
histórias surgiram a partir das lendas que você estudou na Unidade anterior. 
A finalidade de textos como estes é provocar medo, ansiedade, susto e até 
pânico no leitor.

exame exercícios lixo êxito

exposição texto executar sexo

próximo exposição mexerica xarope

experiência exigir excelente mexer

exército exalar auxiliar exemplo

táxi anexo exagero máximo

complexo tóxico embaixo exibição

fixação xerife axila exato

peixe reflexo inexistente lixa

51

Neste conto, além das personagens comuns, os caçadores, surgiu também uma personagem sobrenatural – o fantasma da Saiona. O uso dessa personagem 
tem por objetivo causar estranheza e medo no leitor, além da expectativa e mistério.

D15
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exposição
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exército
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exagero
inexistente
exemplo
exato

táxi
complexo
fixação
anexo
tóxico
reflexo
sexo
axila

peixe
xarope
xerife
mexer
lixo
mexerica
embaixo
lixa



Agora analise as palavras em que a letra X representa o som de Z. Que letra 
aparece antes do X. O que você descobriu? 

34

Leia o texto a seguir e localize nele doze erros ortográficos.35

Seres Estranhos
Era uma tarde quente naquela cidade do sul do Brasil. O rapaz, com 

não mais de 20 anos, voltava do trabalho após um dia de ezercício mental 
ezaustivo. O ônibus em movimento trazia um frescor ao rosto, mas este alívio 
foi quebrado quando desceu ao terminal. Pensou que este seria o pior dos 
males, mas a situação ainda estava a agravar-se. O ar estava carregado por 
uma sensação de que a poeira unia-se ao calor na tarefa de oprimir os seres 
humanos. O xoque que o rapaz sentiu com a mudança da atmosfera agravou 
sua percepção. Caminhava olhando pra cima, como as pessoas orgulhosas 
fazem, mas seu motivo era outro, procurava o ponto expecífico onde o ônibus 
que cobria o trajeto até sua casa parava. Sentiu uma sensação estranha. Os 
que estavam ao seu redor não pareciam pessoas, seres humanos normais, 
mas sim seres estranhos. Estava a vir em sua direção uma mulher muito alta, 
mais do que qualquer uma que já tivesse conhecido. Era loira, talvez mais 
de dois metros, com ombros muito estreitos e um pescoço longo, esta última 
característica lhe lembrou da aparência de um alienígena que havia visto 
num filme. O rapaz sentiu calafrios, o ato de cruzar por aquele corpo que 
vinha em sua direção se concluiu, o que ele não esperava era que a situação 
poderia crescer em estravagância. 

Logo a seguir, caminhava em sua direção um homem muito baicho, com 
a pele queimada pelo sol e que não escondia a aparência esquálida. As pernas 
muito curtas eram ainda mais assustadoras pelo manquejar que traziam 
esplicitamente. Antes que se cruzassem algo precedeu o evento, o ar parecia 
encravar o odor fétido nas narinas do rapaz. Passou pelo homem sem deichar 
de notar a respiração pesada que atribuía um ar ainda mais repugnante à 
figura. O rapaz começou a entrar em pânico, nenhum ambiente parecia tão 
assustador como aquele terminal de ônibus. Correu ao seu ponto a tempo de 
entrar no ônibus que já estava de saída. A viagem até sua casa não demorou 
mais de quinze minutos, mas pareceu que o senhor do tempo havia resolvido 
parar de trabalhar, tamanha a demora que representava ao rapaz.

Xegou à sua casa. Preferiu não falar com ninguém até que se 
tranquilizasse e exquecesse aqueles seres estranhos. Entrou correndo no 
banheiro, estava ofegante como se houvesse ficado muito tempo embaicho 
da água. Olhou-se no espelho e nada poderia ser mais assustador. Ficou em 
estado de xoque. Ele era um deles, um ser humano.
REIS, Vilto. Seres estranhos. Homoliteratus.com, 21 fev. 2012. Disponível em: <http://homo-

literatus.com/category/contos/>. Acesso em: 3 abr. 2012.

52

A letra X só representa o som de Z quando antes dela estiver presente a letra E.



Uma classe dessas palavras você já estudou no primeiro 
bimestre, vamos recordá-la.

Observe as palavras em destaque no início do conto “Os mistérios da noite”, 
presente no Caderno de Leitura.

“À noite, quando todos parecem dormir, apesar do pouco movimento, nas 
ruas desertas, nos becos escuros, nas casas abandonadas, coisas misteriosas 
acontecem...” 

a) Essas palavras são:

(   ) substantivos

(   ) verbos

(   ) pronomes

(   ) adjetivos 

36

Voltemos novamente ao trecho do conto “Os mistérios da noite”.

“À noite, quando todos parecem dormir, apesar do pouco movimento, nas 
ruas desertas, nos becos escuros, nas casas abandonadas, coisas misteriosas 
acontecem...” 

As expressões À noite e pouco, indicam as circunstâncias em que 
a cena se desenrola, À noite refere-se ao verbo dormir e pouco ao 
substantivo movimento, ambas auxiliam numa melhor caracterização dos 
acontecimentos.

37

Aprendemos nesta unidade que os contos aqui estudados são 
marcados por um tempo e um lugar, e que a descrição das cenas e ações 
precisam ser detalhadas de forma a estabelecer o clima de mistério, que 
tanto prende a atenção do leitor, mas que palavras são estas que ajudam 
a construir esses efeitos no texto?

53

X



a) A expressão À noite revela a ideia de:

(   ) lugar 

(   ) modo

(   ) tempo

b) A expressão pouco revela ideia de:

(   ) lugar 

(   ) modo 

(   ) intensidade

Leia as frases e descubra qual a ideia transmitida pelas palavras em destaque:

a)  Estava a vir em sua direção uma mulher muito alta. lugar ou intensidade

b)  Preferiu não falar. negação ou modo

c)  Talvez eles sejam alienígenas. tempo ou dúvida

d)  O ônibus demorou e ele chegou tarde em casa. tempo ou lugar

e)  Sim, aquele homem era um deles, um ser humano. dúvida ou afirmação

f)  Tranquilamente o rapaz seguiu pela rua. intensidade ou modo

g)  Certamente ele ficou maluco com esta história. dúvida ou afirmação

38

As palavras que indicam circunstâncias, por exemplo: quando (tempo); 
onde (lugar); como (modo); quanto (intensidade); negação; afirmação ou 
dúvida são chamadas de advérbios. Os advérbios são palavras que modificam 
o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio.

54
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X
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Observe como se deu a escrita das falas das personagens 
neste conto “Os dois Caçadores e a Saiona”.

39

O que você observou?40

Vamos ver outro trecho desse mesmo conto e verificar como são marcadas as 
falas das personagens no texto.

41

E aí, enquanto esquentava a comida, um deles se pôs a lembrar da 
namorada: como era linda, que olhos tão negros possuía, e a voz tão suave, 
assim como a pele do rosto e do pescoço...

— Não fale de mulheres, compadre. Então não vê que estamos no meio 
da montanha?

— E o que é que tem?
— É que não se deve falar de mulheres no meio da montanha.
— Mas eu não estou falando de mulheres, estou falando da minha 

namorada.
— Dá na mesma. A Saiona pode aparecer.

— Boa noite — disse ela ao chegar.
E sem esperar que lhe respondessem, sentou-se ao lado deles, sempre 

sorrindo. Com os seus longos e brancos dedos, foi logo pegando um pedaço de 
beiju e, estranhamente, mal os colocava na boca, cuspia-os no chão.

— A Saiona — disse um deles com um fiozinho de voz. Ela escutou, é 
claro, porém não disse nada.

Vamos agora estudar um pouco sobre como se constroem 
as falas num texto. Você sabe o que é diálogo e como ele é 
apresentado num texto?

55

Diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas. Pode ser anunciado por dois pontos e travessão, 
pode ser anunciado e colocado entre aspas, pode ser simplesmente marcado por travessões e o leitor 
deduz quem fala e quem responde. Há vários modos.

Que as falas foram iniciadas por travessões, mas não foi preciso dizer de quem era cada fala. Eram apenas dois personagens, a pergunta de um e a resposta 
do outro garantiu perfeitamente ao leitor identificar quem falava o que.

D14



O que você observou?42

O que você observou?45

Por que será que o autor usou dessa variação dentro do mesmo texto?43

Por que será que o autor usou deste recurso?46

Veja outra forma de anunciar diálogos no texto. Observe um trecho do conto 
“O grande mistério”.

44

A patroa, enfim, contrariando os seus hábitos, tomou uma atitude: 
desceu do alto do seu grã‑finismo com as armas de que dispunha, e com 
tal espírito de sacrifício que resolveu gastar os seus perfumes. Quando 
ela anunciou que derramaria perfume francês no tapete, a arrumadeira 
comentou com a copeira: 

— Madame apelou para a ignorância.

56

Que as falas foram iniciadas por travessões; após as falas, colocou‑se outro travessão, anunciando quem era o dono daqueles dizeres e só depois colocou‑se 
o ponto final.

Aparece o anúncio de quem está falando, a quem está se dirigindo, os dois pontos, na outra linha parágrafo e travessão, os dizeres da personagem e ponto 
final.

Por que a partir desse trecho da história houve a introdução de uma terceira personagem, a Saiona, e aí ficaria difícil ao leitor deduzir quem estava falando 
sem nenhuma identificação.

Novamente aparecem na história simultaneamente três personagens interagindo. Era preciso dizer quem estava falando e também a qual das outras 
personagens se dirigia, solução criada pelo autor que facilta a compreensão do leitor.

D14
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O que você observou?48

O que você observou?51

Que efeitos isso traz para o texto?49

Leia agora um trecho do conto “Abad Alfau e a caveira” e note como o diálogo 
foi anunciado.

47

Observe agora um trecho do texto “Como a Zebra ficou listrada” e veja como 
foi anunciado o diálogo.

50

E aí se desfez o mistério. Porque debaixo da caveira saiu um rato de 
mais ou menos um palmo de comprimento, que pulou do nicho para a rua e se 
perdeu na escuridão da noite, enquanto Abad Alfau, descendo, exclamava:

— Bicho desgraçado!

Há muito tempo atrás havia um Babuíno arrogante que se 
autodenominava “O Senhor das Águas”. Ele vigiava uma das únicas fontes que 
não secava durante a estiagem, um pequeno poço na verdade. Ele impedia 
que os outros animais bebessem lá.

Mas um dia a Zebra e seu filho foram até a fonte. O tempo estava seco e 
quente demais, e não havia água em canto nenhum. Eles já iam beber quando 
uma voz gritou: “Caiam fora! Eu sou o Senhor das Águas e esse é o meu 
poço!”.

57

Houve o anúncio de quem estava falando, acompanhado do que ele estava fazendo no momento da fala, seguido da forma como ele falou – exclamando ‑ e 
só depois foram colocados os dois pontos, o travessão, os dizeres da personagem e o ponto de exclamação.

Houve o anúncio da voz, a forma como esta voz se pronunciou (gritou), os dois pontos e a fala entre aspas.

Isso dá mais movimento e realidade à cena, garantindo uma maior compreensão e envolvimento do leitor.
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Quando o autor da história permite que a personagem se mostre ao 
texto com a sua voz, diferenciando‑a do narrador, diz‑se que houve ali um 
discurso direto. O discurso direto geralmente é empregado nos gêneros 
narrativos, como nos contos de mistério e assombração. E o mais importante, 
você viu que há várias maneiras de utilizá‑lo. 

Numa noite fria de inverno uma moça muito pálida, cabelos escorridos, 
de vestes longas, de olhar estranho, fez sinal a um táxi que prontamente 
parou. A porta se abriu e a moça falou ao motorista: 

— Você pode me levar para passear pela cidade?
O taxista disse que sim, e depois de ter rodado a cidade toda, a garota 

falou-lhe: 
— O senhor pode me deixar onde me pegou?
O taxista falou:
— Mas não vai ficar muito longe para você chegar à sua casa? 
A jovem falou:
— Não.
O taxista fez o que a moça pediu. Mas ao descer do carro ela não tinha 

dinheiro para pagá-lo. Então passou-lhe o endereço da casa de sua mãe, 
dizendo‑lhe que chamava‑se Miriam e que sua mãe acertaria com ele o valor 
da corrida.

No dia seguinte o taxista foi na casa do endereço, bateu na porta e uma 
senhora o atendeu perguntando-lhe no que podia ajudar. O taxista contou-lhe 
que estava lá para receber o dinheiro da corrida de sua filha Miriam. A mulher 
sem entender chamou o taxista para entrar e lhe mostrou uma foto no porta-
retrato. Ao ver a foto ele reconheceu a jovem Miriam e falou:

— Foi ela mesmo que eu levei para passear no meu carro ontem à noite!
A mãe sem acreditar contou que sua filha havia morrido há 7 anos atrás.
O taxista olhou de novo a foto e viu Miriam lhe piscar um olho. 

Desesperado ele saiu correndo, sem nunca mais querer saber desta história. 

Leia o texto abaixo produzido por um aluno.52

58



Grife todas as falas de personagens e a forma como foram anunciadas.53

O que você percebeu? Converse sobre isso com os colegas e o professor.54

Junto com o seu professor e seus amigos de classe reescrevam o texto 
melhorando os diálogos. Não se esqueçam de dar um título para essa história. 
Copie a reescrita em seu caderno.

55

Sente-se com um colega para planejar a história que irão construir. Anotem o 
que julgarem importante para não esquecer.

a) Será uma história de mistério que envolve assombração ou não?

b)  Descreva o local da história em detalhes de maneira a prender a atenção do 
leitor. Dê um ar sinistro a sua caracterização.

c) Em que tempo essa história ocorrerá. Ocorrerá em que período do dia?

d) Quem e como serão as personagens? Haverão personagens suspeitas? 

e) Para criar um clima de suspense, expectativa, perigo e até medo, carregue 
nas palavras que usará para descrever as circunstâncias.

f) Se houver diálogos lembrem‑se de variar as formas de fazê‑lo.

g) Toda narrativa tem uma situação inicial, um conflito, um clímax e um 
desfecho, a história de vocês também precisará ser organizada assim. E 
lembrem‑se o final precisará ser inusitado...

56

Nas próximas questões, você realizará uma produção de texto. Todos 
da classe, em duplas, escreverão um conto de mistério ou um conto de 
assombração. Uma das produções da classe será sorteada e revisada 
para compor o mural da escola. No mural, vocês irão expor o conto de 
assombração ou de mistério escolhido e todos os alunos, a comunidade e 
os funcionários da sua escola poderão ler o que vocês produziram e deixar 
opiniões. Caso haja outros quintos anos na sua escola, o mesmo deve ser feito 
com a produção de todas as salas. 

59

A forma de anunciar as falas está repetitiva e muito “mecânica”, falta dinamismo, emoção e movimento nessas falas.



Ao terminar o texto leiam-no e releiam-no. Baseiem-se no checklist a seguir e 
corrijam o que for necessário, antes de darem o texto por concluído.

Aspectos a serem revisados no conto de mistério Sim Não

Vocês colocaram título na história?

Vocês iniciaram o texto identificando o tempo e o local da história 
com expressões que marcam certo tom sinistro? 
Na caracterização das personagens e espaços da história incentivaram 
o clima de suspense?

O desenvolvimento da história apresenta um conflito?

O clímax fica bem evidente? Dá certo medo ao ler?

Criaram um final inusitado, surpreendente para a história? 

Vocês organizaram os parágrafos de maneira adequada?

Se vocês usaram diálogos no texto, procuraram escrevê-los de 
maneira variada conforme estudaram nesta unidade?

Evitaram repetições no texto?

Os verbos apresentam concordância do início ao fim da história?

Usaram os sinais de pontuação adequados ao que pretendiam dizer?

Utilizaram letra maiúscula sempre que necessário?

Escreveram de maneira legível?

Tiveram dúvidas na escrita de alguma(s) palavra(s)? Quais? Busquem auxílio.

57

60
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Troquem agora o texto de vocês com outra dupla. Façam a revisão. Anotem 
os problemas que vocês encontrarem. A outra dupla fará o mesmo no texto de 
vocês. Utilizem o checklist que o professor entregará para vocês.

58

Conversem com estes colegas mostrando-lhes os  apontamentos encontrados 
no texto deles. Em seguida eles farão o mesmo com vocês.

59

Reescrevam o texto de vocês, mudando o que for necessário a partir da 
orientação dos colegas da outra dupla.

60

Participem da escolha do texto da classe que será exposto no mural.61

Com o professor e com todos os colegas de classe revisem novamente o texto 
escolhido.

62

 Depois de escolhido e revisado o texto, você e toda a classe deverão 
participar da confecção do mural para a exposição do texto selecionado. 
Escolham um espaço de boa circulação e usem a criatividade para deixá-lo 
bem atrativo. Não se esqueçam de deixar um espaço para que os leitores 
anotem suas opiniões!

63

Compartilhe suas impressões com os demais colegas de classe.65

Depois de confeccionado o mural e exposto o texto, visitem juntamente com o 
seu professor o espaço onde ele está e leia as opiniões deixadas pelos leitores, 
sobre a produção da sua turma.  Caso haja outros quintos anos na sua escola, 
leia as produções das outras classes e depois, em parceria com seu professor 
e seus colegas, escrevam coletivamente um recado sobre o que acharam do 
trabalho deles.  Lembre-se de que vocês também receberão recados sobre o 
trabalho que produziram.

Para encerrar esta unidade visite a seção Leia mais, no Caderno de Leitura, 
leia as indicações literárias. Escolha um dos livros indicados e procure-o na 
biblioteca da sua escola. Leia-o e depois escreva abaixo qual a sua opinião 
sobre ele. (Você gostou da história? Por quê? Quais cenas ou personagens 
foram mais intrigantes? Que sensações o livro provocou-lhe? Gostaria que 
a história terminasse de outro jeito? O que achou da maneira que o autor 
escreve?, etc.)

64

65
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Leia a tirinha a seguir e responda:

 

Qual o tom de humor presente nestes quadrinhos?

(    ) O fato do Anjinho estar voando com o coelho da Mônica enquanto 
ela procura em terra, pistas do sumiço misterioso dele.

(    ) A cena da Mônica brincando de detetive e o Anjinho sobrevoando a 
brincadeira dela.

(    ) O fato do Anjinho estar voando até a Mônica para entregar-lhe o 
coelhinho que ela tanto procura.

(    ) O fato da Mônica estar vestida de detetive.

Pela escrita dos balões, a pontuação usada e a aparência da Mônica, 
como você acha que ela está se sentindo?

(    ) curiosa

(    ) brava

(    ) infeliz

(    ) assustada

Pense e  
Responda
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Matemática
5.º Ano | 2.º Bimestre
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Em quais situações você utiliza os números?

É possível registrar os fatos de sua vida sem os 
números? Como você faria?

Podemos representar com números a metade 
de um bolo? 

Se você comeu uma barra de chocolate e 
mais um pedaço de outra, como representaria com 
números?

A matemática
que eu vivo!

Roda de
Conversa
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É possível relacionar a matemática a todas 
as formas de viver. Sem ela, você não estaria 
lendo este livro, não teria videogame, 
televisor, computador... Nem festejaria seu 
aniversário, não faria coisas incríveis que, 
com a matemática são possíveis!

Você consegue identificar essas quantidades:

MMXI            MD

Esses símbolos compõem um sistema de numeração muito antigo, utilizado 
pelos romanos, e que foi muito difundido na Europa.

Atualmente ainda é utilizado para numerar capítulos de livros, datas em 
monumentos, mostradores de relógios, designar reis e rainhas.

VALOR 1 5 10 50 100 500 1 000

SÍMBOLO I V X L C D M

Existem regras para representar qualquer quantidade com esses símbolos.

Os símbolos I, X, C, M podem ser repetidos, até no máximo três vezes. Seus 
valores são:

I = 1 X = 10 C = 100 M = 1 000

II = 2 XX = 20 CC = 200 MM = 2 000

III = 3 XXX = 30 CCC= 300 MMM = 3 000

Quando se acrescenta um ou mais símbolos à direita de outro símbolo de valor 
maior, são somados os valores. Por exemplo:

XII = 10 + 2 = 12
CXVI = 100 + 10 + 5 + 1 = 116

MCCXXXVIII = 1 000 + 200 + 30 + 5 + 3 = 1 238

1

Hora do
desafio
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Os símbolos I, X e C, quando colocados à esquerda de outro símbolo de maior 
valor, são subtraídos deste. Exemplo:

IV = 5 - 1 = 4 CD = 500 – 100 = 400

XC = 100 – 10 = 90 CM = 1 000 – 100 = 900

E tem mais regras, no caso da subtração:

Os símbolos V, L e D não podem ser subtraídos;

O I só pode ser subtraído de V e X;

O C só pode ser subtraído de D e M.

Colocando-se um traço acima de qualquer letra, o seu valor 
fica multiplicado por 1 000. Exemplo:

X = 10 x 1 000 = 10 000
LXXV = 50 x 1 000 + 20 + 5 = 50 025

a) Agora é a sua vez de representar com números romanos.

Ano do Descobrimento do Brasil.  

O livro que estou lendo tem 16 capítulos.  

Como ficaria a data de hoje em algarismos romanos?

67
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XVI

Resposta pessoal.



b) Leia e represente os números romanos com números arábicos.

LCCC =  

LXXVII =  

CDLVI =  

Você já sabe que o sistema de numeração que usamos é o Sistema de 
Numeração Decimal. Esse sistema foi criado pelos antigos habitantes do 

vale do Rio Indo. Com apenas 10 algarismos é possível representar qualquer 
quantidade, por maior que seja. 

Como isso é possível?

Trocando a posição que o algarismo ocupa no número, o seu valor muda.

Leia as informações abaixo e depois faça o que se pede.

Princípio aditivo e multiplicativo:

257 significa 200 + 50 + 7 (duzentos e cinquenta e sete), ou seja 2 x 100 + 5 x 
10 + 7 x 1

Valor de posição

257 representa “duzentos e cinquenta e sete”, ou seja, “duas centenas, cinco 
dezenas e sete unidades”, o que corresponde à contagem de 10 em 10 no ábaco. 
Cada posição corresponde a uma coluna que vale 10 vezes mais que a anterior.

2
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50 300
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a) Coloque o número 2 987 514 no Quadro Valor Lugar e confirme o valor de 
cada algarismo conforme a posição que ocupa no quadro.

3.ª classe — milhões 2.ª classe — milhares 1.ª classe — unidades

ordens ordens ordens

9.ª 8.ª 7.ª 6.ª 5.ª 4.ª 3.ª 2.ª 1.ª

centena 
C

dezenas 
D

unidades 
U

centena 
C

dezenas 
D

unidades 
U

centena 
C

dezenas 
D

unidades 
U

b) Decompondo o número 2 987 514, temos:

Ordens/Classes Valor posicional

1.ª ordem: unidade =

2.ª ordem: dezenas =

3.ª ordem: centenas =

4.ª ordem: unidades de milhar =

5.ª ordem: dezenas de milhar =

6.ª ordem: centenas de milhar =

7.ª ordem: unidades de milhão =

c) Como fica o número 7 514 no ábaco? Represente.
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4

4

1

5

7

8

9

2

4 unidades

1 x 10 = 10

5 x 100 = 500

7 x 1 000 = 7 000

8 x 10 000 = 80 000

9 x 100 000 = 900 000

2 x 1 000 000 = 2 000 000

58 1792



d) Represente no ábaco duas mil e cinquenta unidades.

A placa do carro do pai de Juliana é CYY 7962. 

a) Escreva por extenso o número representado na placa. A leitura dos números 
das placas dos carros se faz dessa forma?

 

b) Registre todos os números que você pode obter usando os algarismos da 
placa, sem repetição.

3

70

Sete mil, novecentos e e sessenta e dois. Em geral, não se faz a leitura das placas de carro dessa forma, pois nas placas o número é usado como 
código, não representa uma quantidade.

7962, 7692, 7296, 7926, 7629, 7269, 9762, 9726, 9276, 9267, 9672, 9627, 6792, 6729, 6972, 6927, 6279, 6297, 2796, 2769, 2976, 2967, 2679, 2697.



c) Qual o menor número que se pode formar utilizando esses algarismos?

 

d) Qual o maior número possível de se formar com esses algarismos?

 

e) Escreva em ordem crescente os números que você formou.

 

f) Qual é o valor do algarismo 9 nos números que você compôs, conforme a 
posição que esse algarismo ocupa em cada número formado?

 

g) Analise os números que você formou e separe-os nas colunas 
correspondentes:

Números pares Números ímpares
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2679.

9762

2679, 2697, 2769, 2796, 2967, 2976, 6279, 6297, 6729, 6792, 6927, 6972, 7269, 7296, 7629, 7692, 7926, 7962, 9267, 9276, 9627, 9672, 9726, 9762.

U = 9 unidades; D = 90; C = 900; M = 9 000.

7962,

7692, 

7296, 

7926, 

9762, 

9726, 

9672, 

6792, 

6972, 

2796, 

2976,

9276.

7629,

7269, 

9627, 

6729, 

6927, 

6279,

6297,

2769, 

2967, 

2679, 

2697,

9267.



Na escola de João, os alunos disputaram uma corrida numa gincana. Os cinco 
primeiros colocados tinham os seguintes números de identificação:

Descubra a classificação desses corredores, lendo estas dicas:

a) O primeiro lugar corresponde ao menor número;

b) O terceiro lugar é aquele que tem 4 na ordem das dezenas, e é um número 
ímpar;

c) O segundo lugar tem o mesmo algarismo na ordem das dezenas e das 
unidades;

d) O quinto lugar tem os mesmos algarismos do número de inscrição do atleta 
que chegou em 2.º lugar.

Um dos itens da gincana da escola de João era fazer uma pesquisa sobre 
a população dos estados da Região Sudeste e sobre uma obra de arte 
relacionada com o tema população.

Conheça a pesquisa da turma!

4

5

Estado População 
(Censo 2000)

Espírito Santo (ES) 3 097 232

Minas Gerais (MG) 17 891 494

Rio de Janeiro (RJ) 14 391 282

São Paulo (SP) 37 032 403

345 908 125 448 844
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AMARAL, Tarsila do. Operários, 1933. Óleo sobre tela, 150 cm x 205 cm. 
Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo.

[S
.I

.]
/t

ar
si

la
do

am
ar

al
.c

om
.b

r

a) Faça uma estimativa do número de pessoas presentes na obra de Tarsila do 
Amaral. Escreva.

b) Agora conte e verifique se sua estimativa se aproximou do número real.

c) Quantas pessoas há no quadro?  

Na escrita dos números, cada algarismo ocupa uma ordem e cada grupo de 
três ordens forma uma classe.

Coloque os números correspondentes à população dos estados da Região 
Sudeste no quadro valor‑lugar e resolva os desafios.

3.ª classe — milhões 2.ª classe — milhares 1.ª classe — unidades

ordens ordens ordens

9.ª 8.ª 7.ª 6.ª 5.ª 4.ª 3.ª 2.ª 1.ª

centena 
C

dezenas 
D

unidades 
U

centena 
C

dezenas 
D

unidades 
U

centena 
C

dezenas 
D

unidades 
U

6

73

Resposta pessoal.

50.

3  0  9  7  2  3  2

 1  7  8  9  1  4  9  4 

 1  4  3  9  1  2  8  2 

 3  7  0  3  2  4  0  3 



a) Escreva o sucessor e o antecessor:

  3 097 232  

  17 891 494  

  14 391 282  

  37 032 403  

b) Qual é o maior número da tabela acima?

c) Quantas classes tem esse número?

d) Quantas ordens tem esse número?

e) Faça a decomposição desse número em ordens e classes:

3 7  0 3 2  4 0 3

 1.ª ordem:  

 2.ª ordem:  

 3.ª ordem:  

 4.ª ordem:  

 5.ª ordem:  

 6.ª ordem:  

 7.ª ordem:  

 8.ª ordem:  

f) Esse número tem 8 ordens e ___________ classes. 
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3 097 233

17 891 495

14 391 283

37 032 404

37 032 404

3 classes

8 ordens

3

3   3 x 1 = 3

0   0 x 10 = 0

4  4 x 100 = 400

2  2 x 1 000 = 2 000

3  3 x 10 000 = 30 000

0  0 x 100 000 = 0

7  7 x 1 000 000 = 7 000 000

3 3 x 10 000 000 = 30 000 000

3 097 231

17 891 493

14 391 281

37 032 402



g) Escreva esse número por extenso:

h) Decompondo esse número, temos:

 +  +  +  +

 +  +  +  

Ou

i)                              dezenas de milhões,                              unidades de 

milhão,                              centena de milhar,                              dezenas 

de milhar,                              unidades de milhar,                              

centenas,                              dezena e                              unidades.

j) Faça uma estimativa e calcule se a população de toda a Região Sudeste é 
mais ou menos que 100 milhões de habitantes.

k) Use a calculadora e com a ajuda do professor, verifique se você acertou a 
estimativa.

A família de Sabrina esta viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Observe 
a conversa da família dentro do carro: 

• Já estamos viajando há 1
2

 hora.

• Não percorremos nem 10% do caminho.

• O Rafael já comeu 1
3

 do pacote de balas.

7

75

7 000 000

400

30 000 000

Trinta e sete milhões, trinta e dois mil, quatrocentos e três.

2 000

3 7

3

3

4

0

0

Aproximadamente 70 milhões, portanto menos de 100 milhões.

72 412 411

2

30 000

3

0

0



• Eu gastei R$ 67,32 para completar o tanque do carro.

a) Destaque os números do diálogo da família de Sabrina e escreva em quais 
outras situações é possível utilizá‑los no cotidiano.

b) A família parou numa lanchonete para comer uma pizza. O pai de Sabrina 
pediu para o garçom dividir a pizza em 4 partes iguais.

Já

comi      do 

pacote de 

balas, agora 

vou comer   

da pizza!

1
3

1
4

76

Resposta pessoal.



Se Rafael comeu 1
4

 da pizza, isto significa que ele comeu uma fração da 
pizza.

Então: fração significa a parte de um todo que foi repartido em partes iguais.

Fração é uma palavra que vem do latim fractus e significa “partido”, 
“quebrado”, assim podemos dizer que fração é a representação das partes 

iguais de um todo. 

c) Leia o texto e represente com desenhos cada uma das situações abaixo.

Se a pizza foi repartida em 4 partes iguais, podemos fazer a representação 
dessa divisão em forma de fração: 4

4
.

Se Rafael comeu um pedaço, ele comeu 1
4

 da pizza

Sobraram 3
4

 da pizza para as outras pessoas da família. 

77

Desenhos do aluno.



d) O dono dessa lanchonete repartiu outra pizza para ser vendida em pedaços. 

Será que o dono da lanchonete precisa conhecer frações para saber qual o 
valor que deverá cobrar de cada pedaço de pizza? 

Troque ideias com os colegas e registre as conclusões.

A pizza inteira tem 6 pedaços iguais e custa R$ 12,00. Para que o dono dessa 
lanchonete descubra qual o valor que deve cobrar cada pedaço é preciso que 
conheça um pouco sobre fração, veja porque: 

Se a pizza inteira foi dividida em 6 partes iguais e não foi vendido nenhum 
pedaço, podemos fazer a representação dessa divisão em forma de fração: 6

6 . Isso 
significa que, dos seis pedaços em que a pizza foi dividida, ainda há os 6 pedaços. 

Para descobrir quanto deverá cobrar cada pedaço, o dono da lanchonete deve 
dividir o valor total da pizza R$ 12,00 pela quantidade de pedaços em que ela foi 
repartida:

12 : 6 = 2 — Cada pedaço custará R$ 2,00.

e) Represente com desenhos e responda:  
Se foram vendidos 2

6
 da pizza, quanto foi arrecadado?

78

Precisa, pois ele calculará o preço repartindo-o em pedaços menores.

Desenhos do aluno. Foram arrecadados R$ 4,00.



f) Que parte da pizza ainda não foi vendida?

2          NUMERADOR: Indica quantas partes foram tomadas.
6          DENOMINADOR: Indica em quantas partes o inteiro foi dividido.

Usamos o “parte e reparte” no dia a dia e nem nos damos conta disso.

Observe o diálogo de algumas pessoas:

8

Já são 10h e 
1
4 .

Já li 
2
3 do

livro

que comprei.

Achei o 

tecido pela 
1
2  do 

preço. Preciso

de 
1
2  metro.

79

Quatro sextos, pois dos seis sextos iniciais, dois foram vendidos.



a) Troque ideias com os colegas e dê outros exemplos do uso de frações no dia 
a dia. Registre.

É hora de aprender um pouco mais!

a) Observe as representações fracionárias e escreva com números e palavras o 
que você vê:

Fração 
correspondente Leitura

ou  1
2

 Um meio ou metade

ou 
 


 

ou 
 


 

ou 
 


 

ou 
 


 

9

80
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Um terço

Dois terços

Três sextos

Um quinto



b) Agora é a sua vez de representar:

3
7

4
8

2
4

1
5

Veja outras opções de lanche que a família de Sabrina poderia ter feito:

Torta de coco Suco de laranja
Torta de maçã Suco de acerola
Torta de chocolate Suco de uva
Torta salgada

a) Quantas opções diferentes de lanche são possíveis de formar com essas 
ofertas?

Torta de 
chocolate Torta de maçã Torta Salgada Torta de coco

Suco de uva

10

81

Desenhos do aluno.

12 opções.



Torta de 
chocolate Torta de maçã Torta Salgada Torta de coco

Suco de laranja

Torta de 
chocolate Torta de maçã Torta Salgada Torta de coco

Suco de acerola

Com 3 tipos de suco e 4 tipos de torta temos 3 x 4 = 12 opções diferentes de 
lanches.

Observe que essa situação foi resolvida aplicando a IDEIA COMBINATÓRIA DA 
MULTIPLICAÇÃO.

Multiplicar significa dobrar, repetir, triplicar, redobrar, quadruplicar, 
centuplicar, etc. 

Termos da multiplicação:
12 multiplicando: parcela que se repete

 x 5 multiplicador: número de vezes que a parcela se repete
60 produto: resultado da multiplicação

82



Também podemos resolver a multiplicação pela combinação retangular. Veja o 
exemplo:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 x 4 = 20

ou

5 + 5 + 5 + 5 = 4 x 5 = 20

4 x 5 = 20 árvores
produto

fatores

4 fileiras

5 colunas

83



Você também pode aplicar a ideia da proporcionalidade na multiplicação, 
principalmente quando vai ao supermercado e vê ofertas como: leve 3 e 
pague 2.

Veja essa oferta de um supermercado.

b) Qual é a vantagem de comprar a embalagem com 3 caixas de creme dental?

Resolva as situações a seguir e identifique qual ideia da multiplicação você 
aplicou.

a) Observe a planta da sala onde Sabrina estuda em São Paulo.

11

3 unidades
de 90 g cada por 

R$ 3,50R$ 3,50

Creme Dental
“Lindo Sorriso” 90 g

R$ 1,30R$ 1,30

1 creme dental    →    R$ 1,30

3 cremes dentais  →    R$ 3,90

x 3 x 3

84

Pode‑se economizar R$ 0,40.



Quantas carteiras há nessa sala?  

Essa situação foi resolvida pela ideia   da multiplicação.

b) Sabrina foi a uma farmácia e comprou um sabonete por R$ 1,60. No 
supermercado o mesmo sabonete está em oferta: 3 por R$ 4,20. 
Em qual estabelecimento o sabonete está mais barato? 
Comprove sua hipótese. 
 
Você aplicou a ideia da ________________ da multiplicação.

c) A turma da escola onde Rafael estuda participou de uma corrida. Eles 
tinham várias opções para escolher o uniforme para o dia do evento.  

Branca Azul Verde Amarela

Azul

Branco

Preto

Faça as combinações e descubra quantas possibilidades de escolha a turma 
tinha?

Você aplicou a ideia   da multiplicação.

Observe o número de camisetas que havia no estoque da malharia onde a 
escola de Rafael comprou as camisetas para um evento. Faça os cálculos de 
quantas camisetas havia no estoque.

27 caixas com 10 camisetas azuis em cada caixa = 27 x 10 =  

12 caixas com 100 camisetas pretas em cada caixa = 12 x 100 =  

15 caixas com 1 000 camisetas brancas em cada caixa = 15 x 1 000 =  

a) O que você observou? Comente com os colegas.

Para multiplicar um número qualquer por 10, 100, 1 000, etc., basta 
acrescentar no produto o número de zeros do multiplicador.

12

SHORTS
CAMISETAS

85

35 carteiras.

da combinação retangular

No supermercado.

proporcionalidade

12 combinações.

combinatória

270

1 200

1 500

Há 2 970 camisas no estoque.

Pela proporção, o preço no mercado é de R$ 1,40, R$ 0,20 mais barato.



b) Faça apostas com os colegas: quem vai dar o resultado em menos tempo?

Quantos litros de água há em 10 garrafões de 5 litros cada um?

Quantos lápis há em 1 000 caixas de 36 lápis cada uma? 

Quantos palitos há em 15 caixas com 100 palitos cada uma?

Quantos botões há em 25 caixas com 1 000 botões cada uma?

Assim como a adição e a subtração são operações inversas, a MUTIPLICAÇÃO 
tem como operação inversa a DIVISÃO.

Portanto, se 7 x 5 = 35 → 35 : 7 = 5  ou  35 : 5 = 7
12 x 10 = 120 → 120 : 10 = 12  ou  120 : 12 = 10

Como veremos nas próximas atividades, a divisão está relacionada com a ideia 
de partir, repartir, dividir, medir, fracionar, separar, formar grupos, distribuir.

A divisão também pode ser resolvida por meio da subtração. Observe como o 
pai de Rômulo resolveu esta situação. 

No dia do aniversário do filho, ele pretende presenteá‑lo com um micro‑system. 
Fez uma pesquisa de preços e encontrou um aparelho numa loja por R$ 224,00 à 
vista ou em 4 vezes no cartão sem juros. 

Como é possível calcular o valor de cada prestação? Tente descobrir!

O pai de Rômulo conversou com o gerente da loja e pagará o micro‑system 
dando R$ 32,00 por mês, sem acréscimo. Veja os cálculos que ele fez:

13

1.0 mês: 224 - 32 = 192

2.0 mês: 192 - 32 = 160

86

50 litros.

36 000 lápis.

1 500 palitos.

25 000 botões.

Dividindo o valor total pelo número de prestações. A prestação é de R$ 56,00.



a) Em quantas prestações ele efetuará todo o pagamento? Pense e calcule, 
registrando no seu caderno. 

Rômulo resolveu a situação por meio da divisão? Observe como ele pensou:

224 
 - 96 
128 

 - 64 
64 

 - 64 
0

 
 
Sobrou bastante. Acho que dá para tirar mais 2 vezes. 
2 x 32 = 64 
Se sobrou 64, posso tirar mais 2 vezes 
2 x 32 = 64

• De que outra forma você poderá resolver essa situação? Registre em seu caderno.

Resolva os problemas a seguir da forma que você preferir.

a) Eduardo está treinando para participar da próxima maratona na cidade 
onde mora. Ele treinou durante 31 dias e percorreu nesse período 2 005 
quilômetros. Quantos quilômetros, aproximadamente, ele fez por dia?

b) O Posto de Saúde próximo à casa de Eduardo recebeu 2 905 doses de 
vacina. A campanha de vacinação vai durar 35 dias. Supondo que o número 
de vacinas aplicadas em cada dia seja o mesmo, quantas pessoas receberão 
a vacina por dia?

A escola de Eduardo pretende levar 350 alunos ao zoológico de São Paulo. A 
escola alugou 6 ônibus de 46 lugares e 2 ônibus de 35 lugares. Esses ônibus 
foram o bastante para levar todos os alunos sentados? Faltou lugar? Para 
facilitar, você poderá resolver essa situação por meio de expressões numéricas, 
com a ajuda do professor.

Quando precisamos resolver uma expressão numérica com adições, 
subtrações, multiplicações e divisões, efetuamos, primeiro, as multiplicações 
na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita; depois, efetuamos as 
adições e subtrações na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita.
Você já sabe que para resolver uma expressão numérica, primeiro eliminamos 

os parênteses e depois os colchetes.

14

15

224 : 32 

Quantas vezes será 

que o 32 cabe em 224? 

3 dá com certeza.  

3 x 32 = 96

87

Em 7 meses.

Dividindo o valor pelo número de prestações.

65 quilômetros aproximadamente.

83 pessoas por dia.

Não foram o bastante. Havia apenas 346 lugares.



Agora é só resolver a situação da escola de Eduardo.

350 alunos — [(46 x 6) + (35 x 2)] =  

a) Resolva se for capaz!

[8 + 35 : 7 + 3 x (18 – 12)] =

[300 – (25 x 4) + (72 : 12)] : 2 = 

Organize uma expressão numérica e resolva a situação de dona Berenice. 
Dona Berenice fez 320 balas de coco e distribuiu em 16 pacotes. Vendeu cada 
pacote por R$ 7,00. Quanto dona Berenice lucrou nas vendas, se gastou 
R$ 58,00 nos ingredientes e embalagens?

16

88

350 – [276 + 70] = 

350 – 346 = 4

Faltaram 4 lugares

[8 + 5 + 3 x (6)] =

8 + 5 + 18

13 + 18 = 31

[300 – 100 + 6] : 2 = 

206 : 2 = 

103

320 : 16 = 20 balas em cada pacote.

16 pacotes a 7 reais = R$ 112,00

112 – 58 = 54 reais de lucro.

Expressão numérica

(16 X 7) - 58 =

112 - 58 = 54



Assinale a alternativa correta.

Marcela fez 320 bombons e quer distribuí-los igualmente entre os 40 
convidados da sua festa de aniversário. Se Marcela colocar 8 bombons em 
cada pacote, isso significa que:

A (    ) 8 x 50 = 320.

B (    ) 40 x 8 = 320.

C (    ) 60 x 8 = 320.

D (    ) 8 x 20 = 320.

A família de Lucas comeu       de um bolo no lanche da tarde. Nessa 
fração o 7 representa:

A (    ) Quantas partes comeram do bolo.

B (    ) Em quantas partes o bolo foi dividido.

C (    ) É o numerador da fração.

D (    ) Indica as partes que sobraram do bolo.

Pense e 
Responda

3
7
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X
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Pela manhã, ao sair de casa para ir à escola 
ou ao trabalho, qual a preocupação das pessoas no 
momento de escolher a roupa?

É possível medir o frio e o calor?

Qual é o instrumento utilizado para medir a 
temperatura?

Como está o tempo e
a temperatura?
A pergunta de todos os dias!

Roda de
Conversa

91



Frio ou calor,
sol ou chuva e,
às vezes, sol e chuva!
Ontem, hoje, amanhã e sempre,
o tempo controlando a vida da gente!

Leia a previsão do tempo que foi feita para Indaiatuba num período de 5 dias.

11/07 (Domingo)
Poucas Nuvens

máx. 25ºC mín. 13ºC
Nascer do sol: 6h53min
Pôr do sol: 17h34min

12/07 (Segunda-feira)
Poucas Nuvens

máx. 26ºC mín. 15ºC
Nascer do sol: 6h53min
Pôr do sol: 17h35min

13/07 (Terça-feira)
Pancadas de Chuva

máx. 23ºC mín. 14ºC
Nascer do sol: 6h52min
Pôr do sol: 17h35min

14/07 (Quarta-feira)
Chuvas

máx. 17ºC mín. 13ºC
Nascer do sol: 6h52min
Pôr do sol: 17h36min

15/07 (Quinta-feira)
Nublado

máx. 17ºC mín. 13ºC
Nascer do sol: 6h52min
Pôr do sol: 17h36min

Previsão para cinco dias

Indaiatuba - SP

Atualizado em:
11/07/2010 18:01

a) Qual é a temperatura máxima prevista?

b) E qual é a temperatura mínima?

1

Hora do
desafio

Fonte: Folha.com. Tempo. 11 jul. 2010. Disponível em: <http://tempo.folha.com.br/sp/indaia-
tuba/>. Acesso em: 11 jul. 2010.
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Nesses dias, 26ºC, na segunda-feira.

Também nesses dias, 13ºC em três dias.



c) Qual foi a temperatura média nesses 5 dias em Indaiatuba?

Medimos a temperatura em graus Celsius (°C).
O instrumento utilizado para medir temperatura é o termômetro.

Existem termômetros que são utilizados para medir a temperatura do 
corpo e os que são usados para medir a temperatura do ambiente.

d) Observe os termômetros a seguir e registre a temperatura indicada.
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Cerca de 17,6ºC.

14ºC32ºC 36ºC 25ºC 9ºC



a) Coloque as temperaturas registradas em ordem crescente.

< < < <

b) Em que temperatura a água ferve? Pesquise e registre.

Pedro faltou à aula porque está com febre. Como sua mãe constatou a febre?

A temperatura média do corpo humano é de 36,5ºC.
Dizemos que uma pessoa está com febre quando sua temperatura for igual 

ou superior a 37,5ºC.

a) Analise a temperatura nas ilustrações representadas a seguir e identifique 
quem está com febre.

2

94

14ºC 32ºC 36ºC25ºC9ºC

100ºC, ao nível do mar.

Usando um termômetro digital, e vendo a temperatura acima do normal.



Volte ao quadro da previsão de tempo na atividade 1. Observe o horário do 
nascer e do pôr do sol no domingo. Registre nos relógios abaixo.
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3

Carmem 36,4ºCJoão 36,5ºC Mariana 37,5ºC
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Mariana está com febre.



De olho no céu!

a) Leia o texto e assinale com lápis azul as horas correspondentes ao Brasil e 
em vermelho as horas correspondentes à África.

Cena do eclipse em Waranasi, Índia.

O mais longo eclipse anular do Sol do terceiro milênio foi observado nesta 
sexta‑feira da África Central à China. O Instituto de Mecânica Celeste de Paris e a 
Nasa informam que esse fenômeno não se repetirá com a mesma duração antes de 
23 de dezembro de 3043.

De acordo com a agência Reuters, o eclipse começou às 5h14min na África 
Central (3h14min pelo horário de Brasília), teve seu ápice às 7h (5h pelo horário 
de Brasília) e terminou completamente em 10h07min (ou 8h07min pelo horário de 
Brasília).

ECLIPSE anular do Sol mais longo do milênio é visto na sexta. Notícias Terra. 15 jan. 2010. Disponível 
em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI4206674-EI238,00-Eclipse+anular+do+Sol+mais+

longo+do+milenio+e+visto+na+sexta.html>. Acesso em: 14 set. 2010. (Adaptado).

b) Complete o quadro seguindo os horários.
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Brasil África
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c) Quanto tempo durou o eclipse?

Você sabia que a luz do Sol leva 490 segundos para chegar à Terra?

a) Quantos minutos a luz do Sol leva para chegar à Terra?  

b) Daniel tem duas horas e meia de folga na quarta-feira à tarde. Ele resolveu 
aproveitar esse tempo para assistir a um filme e ler um pouco. 
Ele poderá escolher um filme com 117 minutos de duração e assisti‑lo até o 
final nesse tempo que dispõe? Justifique.

c) Sobrará tempo para a leitura? Quanto?  

5
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4 h 53 min

8min10s.

33 minutos.

Sim, ele tem mais de duas horas e o filme dura menos de duas horas.



d) Escolhendo um filme com 1h45min de duração, quantos minutos ele ainda 
terá de folga?

Na atividade 4, você leu sobre o mais longo eclipse anular do Sol do terceiro 
milênio.

a) Quantos anos equivalem a um milênio?  

b) Um milênio tem quantos séculos?  

c) Em que século estamos vivendo?  

d) Quando termina este século e inicia-se o próximo?

e) Em que milênio estamos?  

f) Um século tem quantos anos?  

g) Contando do 1.º século até os dias atuais, quantos anos já se passaram?

Traga um calendário atual para a sala de aula. Consulte e registre:

a) A data de hoje.

b) Agrupe os meses seguindo as indicações do quadro.

Bimestres Trimestres Semestres

6

7
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45 minutos.

1 000 anos.

10 séculos.

XXI, vinte e um.

No III milênio.

100 anos.

Estes cálculos devem levar em conta o ano vigente. (Por exemplo, em 2013 = 2013).

Janeiro/fevereiro

Março/abril

Maio/junho

Julho/agosto

Setembro/outubro

Novembro/dezembro

Janeiro/fevereiro/março/abril/
maio/junho

Julho/agosto/setembro/outubro/
novembro/dezembro

Janeiro/fevereiro/Março

Abril/maio/junho

Julho/agosto/setembro

Outubro/novembro/dezembro

No ano 2100 termina o século XXI. No ano 2101, inicia-seo século XXII



Pesquise em jornais a programação dos principais eventos da cidade. Registre 
a data, o bimestre, trimestre ou semestre em que o evento será realizado.8

Descubra as idades!

a) Júlia, Marcela e Bruno são irmãos. Bruno nasceu em abril de 1999, Marcela 
nasceu 4 anos depois, em dezembro. Júlia, em janeiro de 2010, completou 
96 meses.

Qual é a idade de cada um em anos?

Quantos meses Bruno tem hoje? 

Quantos meses Marcela tem a mais que Júlia?

b) Marcos tem 12 anos e Carlos tem 9 anos.

Qual a diferença entre suas idades?  

E daqui a 5 anos?  

9
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Estes cálculos devem levar em conta o ano vigente.

Estes cálculos devem levar em conta o ano vigente.

Estes cálculos devem levar em conta o ano vigente.

3 anos.

Terão a mesma diferença, 3 anos.



Qual é a soma de suas idades?  _________________________________________

E daqui a 5 anos?  ____________________________________________________

c) Marta e Cláudia têm juntas 18 anos. Qual é a idade de cada uma, se Marta 
é 2 anos mais velha que Cláudia?  ____________________________________

Renato trabalha um turno num supermercado que atende 24 horas por dia. 
Quantas horas Renato trabalha, se o supermercado tem 4 turnos de trabalho?

a) Quantas horas Renato trabalha na semana, se tem um dia de folga?

b) Quantas horas trabalha durante o mês?

10

100

21 anos.

Terão juntos 31 anos.

8 e 10 anos.

24 : 4 = 6 horas.

36 horas.

26 x 6 = 156 horas, contando 4 folgas no mês.



c) A mãe de Renato trabalha num escritório 8h por dia. Quantas horas ela 
trabalha durante a semana, se folga sábado e domingo?

d) Quantas horas ela trabalha durante o mês?

e) Qual a diferença de horas de trabalho, no mês, entre mãe e filho?

Lúcia trabalha em um shopping de Indaiatuba desde o início do ano. Faz dois 
trimestres. Em que mês ela começou a trabalhar?

a) Michelle trabalha no mesmo shopping há um semestre. Quem está há mais 
tempo trabalhando no shopping?  

b) Carmem começou a trabalhar no shopping em maio de 2008. Há quantos 
anos está trabalhando nesse local?   
 
Há quantos meses?  

c) Há um trimestre Luiz está desempregado. Quantos meses ele trabalhou 
neste ano?  

d) Marcos completou 8 bimestres de trabalho como pedreiro em uma 
construtora. Há quantos meses Marcos está nesse emprego? 

Quantos anos?  

11
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8 x 5 = 40 horas.

8 x 22 = 176 horas, contando 8 folgas mensais.

Ela trabalha 20 horas a mais.

Janeiro.

Nenhuma das duas, as duas estão há seis meses.

Estes cálculos devem levar em conta o ano vigente.

Estes cálculos devem levar em conta o ano vigente.

Resposta pessoal.

16 meses.

Um ano e 4 meses.



Paulo está trabalhando como auxiliar de pedreiro. Ele precisa arrumar uma 
pilha de tijolos, colocando 5 tijolos no comprimento, 4 tijolos na altura e 2 
tijolos na largura.

a) Para formar a base dessa pilha, quantos tijolos serão necessários na 1.ª 
camada? Quantas camadas possui essa parede?

b) Essa pilha ocupará um espaço de quantos tijolos?

Essa pilha de tijolos ocupa um lugar no espaço. A porção de espaço ocupada 
pela pilha de tijolos é chamada de volume.

VOLUME é a medida que utilizamos para saber qual a porção de espaço 
ocupada por um sólido.

Brincando com os cubinhos do material dourado Thiago construiu um cubo e 
um paralelepípedo.

12

13
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Dez tijolos na primeira camada. A parede possuirá 4 camadas.

Essa pilha terá o espaço de 40 tijolos, 5 x 2 x 4.



a) Para formar o cubo, quantos cubinhos do material dourado Thiago utilizou?

1.ª camada?  

2.ª camada?  

3.ª camada?  

Quantos cubinhos ele usou para montar o paralelepípedo?  

103

9 cubinhos.

9 cubinhos.

9 cubinhos.

16 cubinhos.



b) Para compor um paralelepípedo, coloque 5 cubinhos no comprimento, 
3 cubinhos na largura e 4 cubinhos na altura. Desenhe como ficou o 
paralelepípedo que você montou.

O paralelepípedo que você montou ocupa um espaço de quantos cubinhos?

c) Ricardo compôs um paralelepípedo com 5 cubinhos no comprimento, 4 
cubinhos na largura e 3 cubinhos na altura.

O paralelepípedo de Ricardo ocupa um espaço de quantos cubinhos?

 

O que existe de semelhante entre o paralelepípedo que você montou e o de 
Ricardo?

104

60 cubinhos.

60 cubinhos também.

O volume é o mesmo, as medidas de largura e altura é que estão trocadas.



Pense e  
Responda

Assinale a alternativa correta.

No domingo pela manhã os termômetros marcaram 8°C (graus 
Celsius) na cidade de Indaiatuba. Grau Celsius é a unidade de medida de:

A (    ) comprimento.

B (    ) massa.

C (    ) temperatura.

D (    ) vento.

Marcelo é um atleta que corre nas maratonas. Luís marca o tempo nos 
treinos que o amigo faz no parque da cidade onde mora. Para saber calcular 
horas, minutos e segundos, corretamente, Luís usa a base:

A (    ) 10.

B (    ) 12.

C (    ) 20.

D (    ) 60.

105
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O que acontece se um construtor de casas não 
conhecer geometria?

Como as formas geométricas são utilizadas nas 
construções?

Observe a sua sala de aula. Como ela seria se o 
construtor não tivesse mantido ângulos retos entre 
as paredes?

Cai
ou não cai?

Roda de
Conversa
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Desde os tempos mais antigos
o homem constrói abrigos
até chegar aos arranha-céus.
Mas para isso foi preciso muitos cálculos,
criatividade e geometria,
construindo, reconstruindo e assim
modificando os espaços todos os dias!

Observe novamente a imagem da Torre de Pisa na abertura desta unidade. O 
que aconteceu com ela? Qual o ângulo do seu eixo em relação ao chão? Pegue 
o seu transferidor e confira. Você encontrou um ângulo reto? O que você 
constatou? Troque ideias com os colegas sobre o assunto.

A Torre de Pisa nem estava pronta e já pendia para o lado. Ela começou 
a se inclinar já no início da sua construção, no século XII.

Em 1292, ainda no meio da sua construção, a torre apresentava uma 
inclinação de 1,5 graus.

Em 1817, o ângulo de inclinação havia crescido até atingir 4 graus.
Durante o século XX, a torre se inclinava 1,2 milímetro por ano. Em 

1990, ela pendia 4,5 metros (cerca de 5,5 graus) em relação ao seu eixo 
vertical e acabou sendo fechada ao público. Hoje, recuperada e reaberta, a 
inclinação diminuiu 40,6 centímetros.

a) Com a recuperação da torre, a inclinação diminuiu 40,6 cm. Faltam quantos 
centímetros para completar meio metro?  

b) E para completar um metro? 

A segunda torre representada na imagem da abertura é a Torre de Montreal. 
Por ser inclinada (45 graus), é considerada uma das maiores do mundo em 
tamanho, com aproximadamente 270 metros.

c) O que há de diferente na história dessas torres?

1

Hora do
desafio
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9,4 cm.

59,4 cm.

A Torre de Pisa não foi feita para ser inclinada. Ela foi construída sobre um solo que cedeu, e isso causou a inclinação. A Torre de Montreal foi feita 
para ter a inclinação de 45º.



Ao medir o ângulo da torre em relação ao chão, você observou que o ângulo é 
menor que 90º, portanto não é um ângulo reto. 

Se a medida de um ângulo é menor que a do ângulo reto, ele 
é chamado ângulo agudo.

Se o ângulo for maior que um ângulo reto, ele 
é chamado ângulo obtuso.

a) Observe essa casa e seus ângulos.
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O = obtuso
A = agudo
R = reto

O

A
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b) Que ângulos você identificou nessa casa? Assinale de amarelo os ângulos 
retos; de azul os ângulos obtusos e de vermelho os ângulos agudos. 

c) A criatividade do homem não tem limites! Observe a imagem desta 
construção magnífica de Xangai, na China.

d) Que ângulos você identifica nessa construção? Converse com o professor e 
os colegas.

Caminhando por Indaiatuba.

a) Pegue uma régua e trace uma linha na Rua Visconde de Indaiatuba esquina 
com a Rua Itu (ponto A), até a Rua Nicarágua (ponto B).

Você traçou um segmento de reta.
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Chama-se segmento de reta a linha aberta simples que representa o caminho 
mais curto entre dois pontos A e B. Um segmento de reta indica-se assim: AB.
As extremidades do segmento de reta são os pontos A e B. O segmento de reta 

é limitado pelos pontos A e B.
A B

Prolongando o segmento AB indefinidamente, nos dois sentidos, obteremos 
uma reta.

A B

A reta é ilimitada nos dois sentidos, isto é, uma reta não tem fim.
Vamos marcar um ponto A sobre a reta.

A

Esse ponto divide a reta em duas partes. Cada uma dessas partes é ilimitada 
num só sentido e, por isso, é chamada semirreta.

O ponto A é a origem das duas semirretas.

As retas podem ser paralelas ou concorrentes.

b) Observe os trilhos do trem e as ruas do mapa de Indaiatuba, da página anterior.

Os trilhos mantêm entre si a mesma distância: são paralelos.

c) Indique no mapa 3 ruas que são paralelas à Rua Visconde de Indaiatuba.
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Rua Chile, Rua Argentina, Rua Colômbia, Rua Sorocaba, Rua Vinte e Quatro de Maio.



d) Indique duas ruas que cruzam a Rua Vinte e Quatro de Maio.

As ruas que apresentam um cruzamento são transversais ou concorrentes.

Observe que, no ponto onde as ruas se encontram, formam um ângulo.

Quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto, isto é, um ângulo 
de 90°, são chamadas retas perpendiculares.

a

b

90º

As retas a e b são perpendiculares.

e) Consulte o mapa de Indaiatuba e dê exemplos de ruas perpendiculares.

f) Isabel mora na Rua Vinte e Quatro de Maio esquina com a Rua Carlos 
Gomes. Que caminho ela poderá fazer para chegar até a Padaria, na 
esquina das Ruas 24 de Maio com Nicarágua?

Mostre o trajeto usando um lápis colorido, marcando com letras os segmentos 
de reta.

Quantos segmentos de reta você traçou?  

Nesse trajeto, Isabel fez mudanças de direção ou de sentido?

Quantos ângulos formou nesse trajeto?  

112

Rua Guatemala, Rua Haiti, Rua Estados Unidos, Rua Carlos Gomes.

Rua Elias Fausto e Rua Sorocaba; Rua  Onze de Junho e Rua Estados Unidos; etc.

Andar reto três quadras até a esquina com a Rua Nicarágua.

Um único, na Rua Vinte e Quatro de Maio.

Não, ela caminhou reto.

Nenhum.



De quantos graus?  ___________________________________________________

As figuras geométricas planas, limitadas por segmentos de retas consecutivos 
que formam uma linha fechada, são chamadas polígonos. Por exemplo:

A

B

C
D

E

Lados do polígono: AB, BC, CD, DE, EA.

Vértices do polígono: A, B, C, D e E.

Ângulos internos do polígono: Â, B̂, Ĉ, D̂ e Ê.

a) Quantos polígonos você identifica na imagem abaixo? Desenhe cada um, no 
quadro ao lado e escreva o nome dos polígonos que você conhece.

4
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Nenhum ângulo.

Oito polígonos: Octógono, pentágono, losango, trapézio, paralelogramo, triângulo, hexágono e atrás provavelmente um retângulo ou um 
quadrado, em cinza.



Os quadriláteros são polígonos de quatro lados. Veja alguns exemplos:

A B

CD

A

B

C

D

A

C

BD

Trapézio 
Tem apenas um par de 
lados paralelos.

Quadrilátero qualquer 
Não tem lados paralelos.

Losango 
Ângulos iguais dois a 
dois e quatro lados com 
medidas iguais.

A B

CD

A B

D C

A B

D C

Paralelogramo 
Tem dois pares de lados 
paralelos. AB paralelo a 
DC. AD paralelo a BC.

Quadrado 
Quatro ângulos retos 
e quatro lados com 
medidas iguais.

Retângulo 
Quatro ângulos retos 
e lados com medidas 
iguais dois a dois.

b) Registre o nome dos quadriláteros.

 

c) Observe as figuras geométricas planas que compõem o Tangram.

d) Quantos polígonos você identifica?  

114

7 polígonos.



e) Represente no caderno o quadro abaixo e classifique os polígonos que 
identificou no tangram.

Desenho Nome Número de lados
Número de 

ângulos e tipo de 
ângulos

Número de 
vértices

f) Forme quadriláteros nos geoplanos e descreva-os.

A B

C D
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5 triângulos, 

1 quadrado  

1 paralelogramo.

3 2 ângulos internos 
agudos e 1 obtuso

4 ângulos internos retos

2 ângulos internos 
agudos e 2 obtusos

Quatro

Quatro

4

4

Quadrado

Paralelogramo

TrêsTriângulo



A:  

B:  

C:  

D:  

Observe a obra de Tarsila do Amaral.

AMARAL, Tarsila do. EFCB (Estação Central do Brasil). 1924.
Óleo sobre tela, 142 cm x 127 cm, MAC da USP.

a) Que figuras bidimensionais a artista representou nessa obra? Identifique‑as 
e complete o quadro.

5
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Resposta pessoal.



Desenho Nome Número de lados Tipos de ângulos que 
apresentam

b) Quais as semelhanças e as diferenças entre as figuras do quadro? Registre  
em seu caderno.
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quadrado

retângulo

losango

trapézio 

Resposta pessoal.

 triângulo

quatro

quatro

quatro

quatro

três

retos

retos

agudos e obtusos

agudos e obtusos

agudos, retos e obtusos



Todos os sólidos são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser 
identificadas por meio da planificação. 

a) Retire os moldes do encarte e faça a montagem das formas 
geométricas tridimensionais.

Poliedros são sólidos geométricos que têm as superfícies formadas por 
regiões planas poligonais. As regiões planas que limitam esses sólidos são as 
faces dos poliedros. As interseções das faces são as arestas e as interseções 

das arestas são os vértices do poliedro.

As faces dos poliedros são formadas por linhas que são segmentos de reta. 
Esses segmentos de reta que limitam as faces de um poliedro formam as 

regiões poligonais — são os polígonos.

b) Classifique as formas geométricas que você montou de acordo com as 
indicações do quadro a seguir. Depois as desenhe completando o quadro.

A — Formas que têm a superfície parcialmente 
ou totalmente arredondada.

B — Formas que têm as superfícies formadas 
por regiões planas poligonais.

c) As formas geométricas que você desenhou na coluna A são os corpos 
redondos. São eles:  

d) As formas que você desenhou na coluna B são os poliedros. Eles são:

 

e) Pegue novamente as formas geométricas que você montou e separe as 
pirâmides. 

6

Material de 
Encarte

1
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Cone, cilindro Pirâmide, paralelelpípedo, cubo, prisma

Cone e cilindro.

Pirâmide, paralelelpípedo, cubo, prisma



As formas que restaram são os prismas.

As formas geométricas tridimensionais classificam-se em 
corpos redondos.

Esfera Cone Cilindro

Os poliedros classificam-se em prismas e pirâmides.

Pirâmide de 
base triangular

Pirâmide de 
base quadrada

Prisma de base 
quadrada ou 

paralelepípedo

CuboPrisma de base 
triangular

f) Compare as figuras a seguir.

Semelhanças:  

Diferenças:  

Semelhanças:  

Diferenças:  
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base circular

uma base, duas bases

faces com ângulos retos, bases quadradas

faces com retângulos



Assinale a alternativa correta.

Michele tem uma caixa com vários sólidos geométricos. Ela 
retirou da caixa todos os sólidos que não são poliedros. Ficaram na 
caixa:

A (    ) esfera e pirâmide.

B (    ) prismas e pirâmides.

C (    ) cubo e cilindro.

D (    ) prismas e cones.

A rua onde Mariana mora forma uma reta perpendicular com a 
rua onde Luiza mora. O encontro das duas ruas forma um ângulo  de:

A (    ) 180º.

B (    ) 45º.

C (    ) 90º.

D (    ) 25º.

Pense e  
Responda
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Leia Mais

Autor: Sávia Dumont

Ilustrador: Jô Oliveira

Editora: Companhia das letrinhas

Este livro reconta treze histórias recolhidas em todo o Brasil, 
protagonizadas por figuras lendárias, como a mula-sem-cabeça, o 
lobisomem, a cuca, o mão- pelada, o minhocão e a carnaubeira, entre 
outras. Confira!

Disponível em: <http://www.walmart.com.br/Produto/Livros/Literatura-
Infanto-juvenil/Companhia-das-Letrinhas/84492-Os-Meninos-que-Viraram-

Estrelas>. Acesso em: 23 mar. 2012. 

Autor: Terezinha Eboli

Ilustrador: Graça Lima

Editora: Ediouro

Que feitiço havia no canto melodioso de Milomaqui, o menino 
índio? Esta é mais uma das lendas indígenas que conta uma linda 
história de amor e a utilização da paxiúba, uma elegante palmeira, na 
confecção das flautas sagradas, zelosamente cuidadas e guardadas 
pelos Kamaiurás, índios da Amazônia.

Disponível em: <http://www.jacotei.com.br/lenda‑da‑paxiuba‑a‑terez-
inha-eboli-8500002344.html>. Acesso em: 23 mar. 2012.

Autor: Zuleika de Almeida prado

Ilustrador: Ionit Zilberman

Editora: Callis

Contar histórias é uma arte dos povos do mundo inteiro. Mas que 
história são essas?

Este livro traz histórias populares  de muitos cantos do mundo,  
revelando o quanto a cultura humana pode ser rica, plural e como 
pode viajar por todo o planeta de boca em boca.

Os meninos que viraram estrelas 

A Lenda da Paxiúba 

Muitos Mitos, Lindas Lendas 

Si
lv

ia
 M

as
sa

ro
/C

om
pa

nh
ia

 d
as

 L
et

ra
s

Io
ni

t 
Zi

lb
er

m
an

/C
al

lis
D

iv
ul

ga
çã

o

122



Autor: Paul Adshead

Ilustrador: Victor Tavares

Editora: Brinque- Book

Mais que um livro, este é um jogo em que o leitor tem que desco-
brir quem é o criminoso.  Ele fala sobre o desaparecimento de uma 
joia durante uma festa a fantasia. Como nos filmes de mistério, tudo 
no livro tem um porquê. Desvendar o mistério é um exercício de 
observação que o manterá entretido e intrigado. Vale a pena!

Autora: Regina Lucia Pires Nemer

Ilustrador: Victor Tavares

Editora: EDC

Lá no casarão, que ficava no final da rua sem saída, aconteciam 
coisas muito estranhas. Para começar, o morador era um velho 
barbudo que tinha uns hábitos bem diferentes. As crianças tinham 
grande curiosidade em descobrir tudo o que acontecia por lá. Mas, 
cadê a coragem? Só que, em um certo dia... Bem, só lendo o livro 
para saber o que havia por trás dos muros do casarão, e também por 
trás das atitudes esquisitas do velho barbudo.

Disponível em: <http://www.edc-editora.com.br/product_info.
php?products_id=81&osCsid=11a22266f4300b65dec58b36dc736e80>. 

Acesso em: 23 mar. 2012.

Autor e Ilustrador : Maurício Pereira

Editora: Difusão Cultural do Livro

Você já viu o Lobisomem? E o Saci? Já ouviu falar em Corpo-Seco? 
Este livro traz histórias contadas por gente que garante ter visto es-
sas e outras assombrações ou “bichos”, como dizem os habitantes de 
Redenção da Serra, no vale do Paraíba, em São Paulo. Depois de ler 
os Contos de assombração de Mauricio Pereira, você vai pensar duas 
vezes antes de sair por uma estrada de terra à noite.

Disponível em: <http://www.editoradcl.com.br/Produto/141/contos-
assombracao/72>. Acesso em: 23 mar. 2012.

O mistério do Peixe Vermelho 

Os Mistérios do Casarão 

Contos de Assombração 
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A lenda da gralha azul
Era madrugada, o sol não demoraria a nascer e a gralha ainda estava 

acomodada no galho amigo onde dormira à noite, quando ouviu a batida aguda do 
machado e o gemido surdo do pinheiro. 

Lá estava o machadeiro golpeando a árvore para transformá-la em tábuas. 
Quantos anos levou a natureza para que o pinheiro atingisse aquele porte 
majestoso e agora, em poucas horas, estaria estendido no solo, desgalhado e 
pronto para entrar na serralheria do grotão. 

A gralha acordou. 
As pancadas repetidas pareciam repercutir em seu coração. 
Num momento de desespero e simpatia, partiu em voo vertical, subiu muito 

além das nuvens para não ouvir mais os estertores do pinheiro amigo. 
Lá nas alturas, escutou uma voz cheia de ternura: 
— Ainda bem que as aves se revoltam com as dores alheias. 
A gralha subiu ainda mais, na imensidão. Novamente a mesma voz a ela se dirigiu: 
— Volte avezinha bondosa, vai novamente para os pinheirais. De hoje em 

diante, Eu a vestirei de azul, da cor deste céu e, ao voltar ao Paraná, você vai ser 
minha ajudante, vai plantar os pinheirais. O pinheiro é o símbolo da fraternidade. 
Ao comer o pinhão, tira-lhe primeiramente a cabeça, para depois, a bicadas, 
abrir-lhe a casca. Nunca se esquece de antes de terminar o seu repasto, enterrar 
alguns pinhões com a ponta para cima, já sem cabeça, para que a podridão 
não destrua o novo pinheiro que dali nascerá. E os pinheiros vão nascendo. “Do 
pinheiro nasce a pinha, da pinha nasce o pinhão... “Pinhão que alegra nossas 
festas, onde o regozijo barulhento é como um bando de gralhas azuis matracando 
nos galhos altaneiros dos pinheirais do Paraná. Seus galhos são braços abertos, 
permanentemente abertos, repetindo às auras que o embalam o meu convite 
eterno: Vinde a mim todos...” 

A gralha por uns instantes atingiu as alturas. Que surpresa! Onde seus olhos 
conseguiam ver o seu próprio corpo, observou que estava todo azul. Somente ao 
redor da cabeça, onde não enxergava, continuou preto. Sim preto, porque ela é 
um corvídeo. 

Ao ver a beleza de suas penas da cor do céu, 
voltou célere para os pinheirais. 

Tão alegre ficou que seu canto 
passou a ser um verdadeiro alarido 
que mais parece com vozes de 
crianças brincando. 

A gralha azul voltou. Alegre e 
feliz iniciou seu trabalho de ajudante 
celeste. 

ARAÚJO, Alceu Maynard. A lenda da gralha azul. 
Disponível em: <http://mulhernatural.hpg.ig.com.

br/mensagens/lendagralha.htm>. Acesso em: 22 nov. 
2010.
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(Peça de teatro infantil)
O PESCADOR:
Ah! Que susto! Quem é você?

VITÓRIA-RÉGIA:
Por que se assustou? Sou tão feia assim?

PESCADOR:
Ah! Não, você é a coisa mais linda que já vi! É que eu estava despercebido 
e não vi você chegando.

VITÓRIA-RÉGIA:
É que eu sou a guardiã deste rio, e tenho que andar em silêncio para ver se 
não estão poluindo as águas e matando os animais.

PESCADOR:
Meu pai viveu a vida toda à beira deste rio e sempre contou sobre a Vitória-
régia, mas como uma flor.

VITÓRIA-RÉGIA:
E como você está me vendo?

PESCADOR:
A moça mais bela que já vi em toda a minha vida, e que já vi muitas moças 
bonitas, hein!

VITÓRIA-RÉGIA:
Olhe este é o nosso segredo, ninguém jamais me viu assim, só pessoas de 
coração bom que conseguem me ver realmente.

PESCADOR:
Está bem minha princesa, sou a pessoa mais feliz do mundo e prometo 
cuidar deste rio e dos animais.

VITÓRIA-RÉGIA:
Até agora não disse seu nome.

PESCADOR:
Ah! Sim, deixe me apresentar, meu nome é Joãozinho.

VITÓRIA-RÉGIA:
Está bem Joãozinho, estarei sempre aqui, prometa que só vai caçar e 
pescar para comer, nunca poluir este rio. Adeus amigo.

PESCADOR:
Meu! Como pode! Uma flor transformar‑se em uma mulher tão bela.

PESCADOR:
Que barulho de motor é este? Vou chegar mais perto para ver o que é.

GARIMPEIROS:
Vai pessoal, trabalhem, temos que tirar pelo menos um quilo de ouro por mês.
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GARIMPEIROS EMPREGADOS:
Senhor, o mercúrio está poluindo o rio e matando os 
animais.

GARIMPEIROS:
Deixe de besteira homem! Trabalhe, o que nos importa é o 
ouro, o resto que se dane.

PESCADOR:
Bom dia, o que vocês estão fazendo com o rio? Estão 
matando todos os animais? Como vou fazer? Tanto eu como 
todos os animais dependem desta água para viver.

GARIMPEIROS:
Ah, homenzinho vai caçar o que fazer. O que tenho eu com 
sua vida e com os animaizinhos?

PESCADOR:
Vocês não vão matar meus amigos, não vou deixar nem que 
para isto tenha que dar minha vida.

GARIMPEIROS:
O que vai fazer? Vai chorar? Pessoal pegue este 
homenzinho, amarre bem ele e jogue para as piranhas.

PESCADOR:
Meu Deus, uma sucuri! Ela vem ao meu encontro, vou ser 
devorado.
SUCURI:
Calma Joãozinho, não vou fazer nada com você, vim lhe 
salvar, mas vou dar-lhe uma pequena mordida e você será 
como eu, uma sucuri e defenderá comigo este rio.

PESCADOR:
Meu Deus estou virando cobra mesmo, que sensação 
estranha, posso respirar dentro da água.

GARIMPEIROS:
Vejam uma sucuri! Ela deve ter engolido aquele idiota.

JOÃOZINHO O SUCURI:
Vitória-Régia, amiga, ajude-nos, estes malditos garimpeiros 
estão matando os animais e poluindo o rio.

VITÓRIA-RÉGIA:
Tenha calma meu amigo, até que você se transformou 
em uma linda cobra, agora nós vamos formar um trio de 
defensores deste rio.

JOÃOZINHO O SUCURI:
Quem é este outro aí? Quero dizer este sucuri?
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VITÓRIA-RÉGIA:
Ah sim, deixe-me o apresentar, este aí também é um 
dos pescadores que os garimpeiros no passado fizeram o 
mesmo com ele e eu o transformei nesta sucuri.

SUCURI: 
E daí, bela flor? O que vamos fazer com aqueles 
garimpeiros?

VITÓRIA-RÉGIA:
Prestem bem atenção, é simples. Eu apareço para eles e 
vocês dão um susto. Olhem não precisam matar.

GARIMPEIROS:
Olhem que moça linda! De onde você veio princesa? Veio 
nos ajudar a procurar ouro?

VITÓRIA-RÉGIA:
Não! Eu vim expulsá-los deste rio.

GARIMPEIROS:
Olhem pessoal, que gracinha! Esta coisa mais linda disse 
que vai nos expulsar daqui. O que vocês acham?

VITÓRIA-RÉGIA:
Bem, eu sou só uma linda moça, mas meus amigos, estes 
sim, vão acabar com vocês.

GARIMPEIROS:
E quem são seus amigos? Não vemos ninguém.

VITÓRIA-RÉGIA:
Olhem atrás de vocês.

GARIMPEIROS:
Fuja pessoal, são duas enormes sucuris, fujam.

OS DEFENSORES DOS ANIMAIS DO RIO:
Estes nunca mais voltam aqui. Olhem amigos vocês agora 
são os guardiões deste rio. Se alguma coisa acontecer é 
só chamar, venho correndo ajudá-los. Ok?

LIMA, João do Rosário. O pescador. Disponível em: <http://www.
textolivre.com.br/contos/7000-o-pescador-peca-de-teatro-infantil>. 

Acesso em: 27 out. 2010. 
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O texto que você lerá a seguir narra a história de 
Teseu e de como ele conseguiu derrotar o famoso 
monstro mitológico, o Minotauro. Como muitas 
narrativas desse gênero, ela trata de heroísmo, 
infortúnio e superação.

— Eu vou, meu pai. Só eu posso dar fim a esse horror! Chama‑se Teseu 
o moço forte que acaba de dizer essas palavras resolutas a Egeu, o velho 
rei de Atenas.

O rei está triste. E com razão. Chegou o momento em que, como 
todos os anos, deve enviar a Creta sete rapazes e sete moças para servirem 
de comida ao Minotauro. Alguns anos atrás, Minos, rei dos cretenses, 
venceu uma guerra contra Atenas, e desde então, todo ano, catorze 
adolescentes atenienses partem para Creta num navio de vela negra, que 
sempre volta vazio. O Minotauro, monstro com cabeça de touro e corpo de 
homem, devora-os em seu covil, o Labirinto.
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Cansado dessas mortes inúteis, Teseu resolve tomar o lugar de uma das 
vítimas e, se puder, matar a terrível criatura. Egeu acaba cedendo:

— Então, vá. Mas, se você voltar são e salvo, troque a vela negra do navio 
por uma branca. Assim, vendo o barco, eu já de longe fico sabendo que você 
está vivo.

Teseu promete obedecer ao pai e embarca para Creta.
Minos, em seu suntuoso palácio de Cnossos, recebe com amabilidade os 

catorze atenienses. Mas comunica que no dia seguinte entrarão no Labirinto, 
no centro do qual vive Astérion, o Minotauro.

Durante toda a noite, Teseu esforça‑se para tranquilizar seus 
companheiros. De repente, anunciam ao jovem príncipe ateniense que alguém 
quer falar com ele. Muito surpreso, Teseu vê entrar uma bela moça, que ele já 
viu ao lado do trono de Minos. Ela lhe diz:

— Jovem estrangeiro, eu me chamo Ariadne e sou a filha do rei Minos. 
Quando vi seu ar decidido, compreendi que você veio para matar o Minotauro. 
Mas será que já pensou numa coisa? Mesmo que mate o monstro, nunca vai 
conseguir sair do Labirinto...

Teseu fica confuso, pois Ariadne tem razão. Ele não pensou nesse 
problema!

Percebendo o constrangimento do rapaz, ela acrescenta:
— Desde que o vi, fiquei interessada por você. Estou disposta a ajudá‑lo 

se, depois, você se casar comigo e me levar para Atenas.
Assim fica combinado.
No dia seguinte, na entrada do Labirinto, Ariadne dá ao herói um novelo 

de um fio mágico, que lhe permite não só procurar o Minotauro, mas também 
encontrar a saída.

Teseu encoraja os trêmulos companheiros, e todos penetram naquele 
lugar sinistro. O príncipe vai à frente, desenrolando com uma mão o fio, cuja 
extremidade fixou na soleira da porta de entrada. Dali a pouco, o grupo de 
jovens, confundido por corredores sempre idênticos, está completamente 
perdido no Labirinto.

Teseu, cauteloso, para e vigia os mínimos esconderijos, sempre com a 
mão em punho da espada que Ariadne lhe deu. 

Acordando de repente, o Minotauro salta mugindo sobre o rapaz. Mas o 
herói está alerta e, sem medo nem hesitação, abate de um só golpe o monstro.

Graças ao fio, que volta a enrolar no novelo, Teseu e seus companheiros 
saem do Labirinto. Ariadne joga-se nos braços do herói e abraça-o com paixão. 
Depois, ela conduz os atenienses ao porto. Antes de subir a bordo de seu 
navio, Teseu tem o cuidado de fazer furos nos cascos dos barcos cretenses mais 
próximos. Em seguida, embarca com Ariadne e seus amigos.

Quando fica sabendo do que aconteceu, o rei Minos enfurece‑se e ordena 
à frota que impeça a fuga. Os navios que ainda estão em condições de navegar 
tentam bloquear o barco grego, e começa uma batalha naval. Mas, com o cair 
da noite, Teseu aproveita-se da escuridão e consegue escapar esgueirando-se 
entre as naus inimigas.

Alguns dias depois, o navio chega à ilha de Naxo. Teseu resolve fazer uma 
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escala para reabastecimento. Vaidoso com a vitória, só tem um pensamento na 
cabeça: a glória que encontrará em Atenas. Imaginando sua volta triunfal, os 
gritos de alegria e de reconhecimento da multidão que virá aclamá-lo, apressa-
se em partir. Dá ordem de levantar âncora, esquecendo Ariadne, que fica 
adormecida na praia.

Quando desperta, a princesa vê o navio já ao longe, quase desaparecendo 
no horizonte. Só lhe resta lamentar sua triste sina. Mas felizmente o deus 
Dioniso passa por ali e sabe consolá-la muito bem.

Enquanto isso, Teseu aproxima-se de Atenas. Está tão entretido com seus 
sonhos de glória que também se esquece de, conforme prometeu ao pai, trocar 
a vela negra por uma branca.

Desde a partida do filho, o velho Egeu não teve um único momento de 
repouso. Todos os dias subia à Acrópole e ficava olhando as ondas, esperando 
avistar o navio com a vela branca. Pobre Egeu! Quando o barco enfim aparece, 
está com a vela preta. Certo de que Teseu está morto, o rei desespera-se e 
quer morrer também. Joga-se ao mar e afoga-se. Por isso, desde esse tempo o 
grande mar que banha a Grécia chama-se Egeu.

Sem saber do suicídio do pai, Teseu desembarca, radiante de felicidade. 
Sua alma entristece‑se quando fica sabendo da trágica notícia. Culpando‑se 
amargamente por sua irresponsabilidade, começa a chorar. Apesar da triunfal 
acolhida que Atenas lhe dá, ele fica de luto.

Depois, porém, compreende que não deve lamentar seu ato de heroísmo. 
Já que subiu ao trono, só lhe resta ser um bom soberano. É o que tenta fazer, 
sempre reinando com grande respeito pelas leis e garantindo o bem-estar 
de seu povo. Sob seu sábio governo, a Grécia conhece a paz. E Atenas, a 
prosperidade. 

QUESNEL, Alain; TORTON, Jean. A Grécia. Mitos e lendas. Tradução de Ana Maria Machado. 
6. ed. São Paulo: Ática, 1996. p.16. Disponível em: <http://www.unimep.br/~taasanto/0%20

MINOTAURO.doc>. Acesso em: 27 out. 2010.
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O texto que você lerá a seguir narra a história 
do deus vietnamita Ngoc Hoang, o Imperador 
de Jade, e de sua relação com o ser humano. 
Nela, há uma característica que esse gênero às 
vezes apresenta: o desejo de explicar a origem 
dos seres e da natureza.

O Imperador de Jade
No Céu, o deus Ngoc Hoang estabelecera seu reino. Lá, vivia com a família 

os ministros, num suntuoso palácio de jade defendido por nove muralhas de 
ouro. Por isso, o deus também era chamado Imperador de Jade. Ele encarregou-
se de povoar a Terra preparada pelos gigantes e criou dois tipos de ser: os 
homens e os animais. Para modelar os homens, utilizou terra fina e leve e 
aconselhou-se com as parteiras celestes, que decidiam dar a forma a ser dada 
a cada indivíduo. Para fabricar os animais, contentou-se com terra grossa, 
misturada a cascalho.

Em seguida, o Imperador de Jade pensou no bem-estar dos humanos e 
resolveu criar duas plantas: uma para alimentá‑los, o arroz, e outra para vesti‑los, 
o algodão. Mas não sabia qual tamanho dar a cada uma. Então, reuniu todos os 
animais da Terra e pediu-lhes que opinassem.

— É preciso basear-se no tamanho do elefante — disseram os bichos 
maiores — O grão de arroz deve ser do tamanho da ponta da calda do elefante, 
e a flor do algodão, do tamanho da cabeça dele. 

— Vocês estão malucos! — replicaram os bichos pequenos. — Seria um 
desperdício. Basta que o grão de arroz seja do tamanho do rabo de uma 
lagartixa e que a flor de algodão seja um pouco maior que a cabeça dela.

 Por medida de economia o Imperador de Jade seguiu a sugestão dos 
pequenos. Mandou um de seus ajudantes semear na Terra um punhado de arroz 
e um punhado de capim. Mas o homem enganou-se e deixou cair muito mais 
sementes de capim que de arroz. Para castigá‑lo, Ngoc Hoang transformou‑o em 
búfalo, condenando-o a ajudar os homens na lavoura e a comer só capim. Até 
hoje, entretanto, continua crescendo mais capim que arroz.

ROGACHE, Claude-Catherine; LAVERDET, Marcel. A criação do mundo: mitos e lendas. Tradução 
de Ana Maria Machado. São Paulo: Ática, 1989. p.12.

Vocabulário
Suntuoso: em que há muito luxo; suntuário, pomposo.
Replicar: dizer em resposta ao que disse outrem, para negar, opor explicar.
Jade: mineral duro compacto, esverdeado.
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Por que a defesa só para pardos (miscigenados)?

Como fica a situação dos negros retintos? Por que 

foram excluídos?

Honrado Marquês das Minas Amigo.

Eu El‑Rei vos envio muito saudar como aquele que prezo. Por 

parte dos moços pardos dessa cidade, se me propôs aqui que estando 

de posse há muitos anos de estudarem nas escolas públicas do Colégio 

de Religiosos da Companhia, novamente os excluirão e não quererão 

admitir, sendo que nas escolas de Évora e Coimbra eram admitidos, sem 

que a cor de pardo lhes servisse de impedimento. Pedindo-me mandasse 

que os tais religiosos os admitissem nas suas escolas desse Estado, 

como o são nas outras do Reino. E pareceu-me ordenar-vos (como por 

esta o faço) que ouvindo aos padres da Companhia vos informeis se são 

obrigados a ensinar nas escolas desse Estado e constando-vos que assim 

é, os obrigareis a que não excluam a estes moços geralmente e só pela 

qualidade de pardos, porque as escolas de ciências devem ser igualmente 

comuns a todo gênero de pessoas sem exceção alguma. 

Escrita em Lisboa a 20 de Novembro de 1686.

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime 

da economia patriarcal. 50. ed. São Paulo: Global. 2005. p. 500-502. (Adaptado).

PORTINARI, Candido. 
Mestiço. 1934. Óleo sobre 
tela, 81 cm x 65,5 cm. 
Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, São Paulo.
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O Negrinho do Pastoreio
No tempo dos escravos, havia um estancieiro muito ruim, que levava 

tudo para diante a grito e a relho. Naqueles fins de mundo, fazia o que bem 
entendia, sem dar satisfação a ninguém.

Entre os escravos da estância, havia um negrinho, encarregado do 
pastoreio de alguns animais, coisa muito comum nos tempos em que os campos 
de estância não conheciam cerca de arame; quando muito, havia apenas alguma 
cerca de pedra erguida pelos próprios escravos, que não podiam ficar parados 
para não pensar em bobagem... No mais, os limites dos campos eram aqueles 
colocados por Deus Nosso Senhor: rios, cerros, lagoas.

Pois, de uma feita, o pobre negrinho, que já vivia as maiores judiarias 
às mãos do patrão, perdeu um animal no pastoreio. Pra quê! Apanhou uma 
barbaridade atado a um palanque e, depois, cai-caindo, ainda foi mandado 
procurar o animal extraviado.

Como a noite vinha chegando, ele agarrou um toquinho de vela e uns avios 
de fogo, com fumo e tudo, e saiu campeando. Mas nada! O toquinho acabou, o 
dia veio chegando e ele teve que voltar para a estância.

Então, foi outra vez atado ao palanque e desta vez apanhou tanto que 
morreu, ou pareceu morrer. Daí, o patrão mandou abrir a “panela” de um 
formigueiro e atirar lá dentro, de qualquer jeito, o pequeno corpo do negrinho, 
todo lanhado de laçaço e banhado em sangue.

No outro dia, o patrão foi com a peonada e os escravos ver o formigueiro. 
Qual não é a sua surpresa ao ver o negrinho do pastoreio: ele estava lá, mas de 
pé, com a pele lisa, sem nenhuma marca das chicotadas. Ao lado dele, a Virgem 
Nossa Senhora, e mais adiante o baio e os outros cavalos.

O estancieiro se jogou no chão pedindo perdão, mas o negrinho nada 
respondeu. Apenas beijou a mão da Santa, montou no baio e partiu conduzindo 
a tropilha.

Desde aí, o Negrinho do Pastoreio ficou sendo o achador das coisas 
extraviadas. E não cobra muito: basta acender um toquinho de vela, ou atirar 
num canto qualquer um naco de fumo.

Domínio público

Lenda meio africana, meio cristã, muito 
contada no final do século XIX pelos 
brasileiros que defendiam o fim da 
escravidão. É muito popular no sul do 
Brasil, em especial no Rio Grande do Sul.
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Existe vida fora da Terra?
Nosso planeta apresenta boas condições para abrigar a vida: 

temperatura adequada, muita água em forma líquida, atmosfera e todos os 
elementos indispensáveis para a vida dos seres que habitam o planeta.

O mesmo não pode ser dito dos demais planetas do sistema solar.
Mercúrio, o planeta mais perto do Sol é muito quente: sua 

temperatura pode atingir 350°C. A atmosfera é praticamente inexistente.
Vênus — outro planeta do mesmo sistema solar — também tem a 

temperatura muito alta: ela chega a 460°C.
Marte fica mais longe do Sol do que a Terra. Por isso sua temperatura 

média é bem mais baixa do que a do nosso planeta. A água existente ou 
está congelada ou em forma de vapor. Além disso, as sondas espaciais que 
pousaram em Marte não detectaram qualquer sinal de vida.

Nos demais planetas, muito mais distantes do Sol, as condições são 
igualmente desfavoráveis. Em vista disso, parece que pelo menos aqui, no 
nosso sistema solar, estamos sozinhos.

No entanto, o Sol é apenas uma entre 100 bilhões de estrelas da nossa 
galáxia, a Via Láctea. Será que em alguma parte dela não haveria outros 
planetas com vida, talvez até com vida inteligente?

E se esses planetas existirem, como descobri-los no meio de tantos 
sistemas solares?

Uma tentativa será feita nos próximos anos: vários radiotelescópios, 
funcionando como antenas parabólicas, vão vasculhar os céus em busca de 
algum sinal de rádio que possa ter sido produzido por vida inteligente.

Muitos cientistas acham difícil que essa missão tenha sucesso, por vários 
motivos. Primeiro porque teria de haver um planeta habitado por seres que, 
além de serem inteligentes, possuíssem uma tecnologia igual a nossa. O 
contato não seria possível com civilizações mais atrasadas, que não tivessem 
rádio. Nem com civilizações que tivessem sistemas de comunicação muito 
diferentes daqueles que conhecemos.

Além disso, ninguém tem ideia de quanto tempo uma civilização pode 
durar antes de ser destruída por causas naturais, como a que teria extinguido 
os dinossauros, ou por catástrofes provocadas — algo assim como uma guerra 
nuclear.
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A essa altura, alguém provavelmente estará se perguntando: mas e 
os discos voadores, eles não são a prova de que seres extraterrestres estão 
rondando a Terra?

Analisando fotos, filmes  e depoimentos sobre supostos discos 
voadores, os cientistas não puderam obter uma prova conclusiva da 
existência dessas naves.

Quase sempre os objetos observados eram na verdade balões 
atmosféricos, fruto de uma ilusão de ótica, gases incandescentes que 
formavam figuras.

Há pouco tempo, a Nasa conseguiu identificar um misterioso objeto 
que voou ao redor da espaçonave Atlantis: era apenas uma placa circular de 
gelo que se desprendeu de um dos motores.

Também nunca foi apresentado algum objeto diferente dos quais 
existem no nosso planeta que pudesse realmente comprovar a presença de 
extraterrestres aqui.

Por essas razões, mesmo os cientistas que acreditam que exista vida 
em outros planetas não acreditam em discos voadores.

Eles acham que é muito difícil, mesmo para seres inteligentes, 
localizar outro planeta habitado. Isso sem falar nas distâncias enormes, que 
tornariam as viagens espaciais bastante demoradas.

A maneira menos problemática de fazer um contato seria através do 
rádio, mas mesmo desse modo ainda não houve nenhuma ocorrência.
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Galáxia Sombrero

GEWANDSZNAJDER, Fernando; CAPOZOLI, Ulisses. Existe vida fora da Terra? 
In: ______. Origem e história da vida. São Paulo, Ática, 1992. p. 28-29.
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A bruxinha    
 sem nome
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Era uma vez uma bruxinha que andava cansada de ser bruxa. Queria ser 
outra coisa.

Depois de muito pensar, resolveu aconselhar-se com suas irmãs.
Precisava voar depressa! Esse era o dia em que ia ser batizada, isto é, 

receber seu nome de bruxa. E bruxa batizada é bruxa pra toda vida!
Montou na sua vassoura e lá se foi, manhãzinha ainda, para a casa de sua 

irmã mais velha, a bruxa Ruindade.
— Bom dia, irmã Ruindade, como está você?
— Desde quando bruxa pergunta pela saúde da outra? Ah! Ah! Imagine só, a 

irmãzinha dizendo bom‑dia! Vá logo dizendo o que você veio fazer aqui, isso sim.
— Sabe, estou enjoada de ser bruxa, todo mundo foge de mim, não tenho 

amizades.
— Ué, desde quando a gente precisa de amigos?
— Sabe, eu gosto muito dos bichinhos da floresta.
— Bobona!
E bruxa Ruindade pensou, pensou, pondo o dedo numa verruga que tinha 

bem em cima do nariz.
Bruxa quando tem verruga é mais bruxa que as outras; sabe fazer mais 

maldade.
— Pois, sabe de uma coisa? Se eu deixasse de ser bruxa, ia ser gavião.
— Gavião? Por quê?
— Ué, pra roubar filhotes dos ninhos, carneirinhos bem macios!
— Que ruindade! Roubar filhotes? Não, não quero ser gavião, outra coisa 

mais bacana, quero que os filhinhos da floresta gostem de mim.
— Pois, então já que não quer meu conselho, suma; tenho mais o que fazer.
— Vou pedir a opinião de nossa irmã, bruxa Vingança. Até logo, irmãzinha.
Tá doida essa irmã sem nome, pensou a bruxa Ruindade. Imagine dizer até 

logo e me chamar de irmãzinha.
Enquanto isso, a bruxa sem nome voava apressadinha até a casa da segunda 

irmã, a bruxa Vingança. Quem sabe ela não ajudaria a escolher um nome. 
Fazia‑lhe tanta falta não ter um!

Encontrou a bruxa Vingança vermelha de raiva, ela não sabia quem havia 
usado a sua vassoura e queria se vingar.

Imagine se ia deixar passar essa ocasião!
— Querida irmã, bruxa Vingança, bom dia.
A bruxa Vingança ficou mais vermelha.
Aquela boba da sua irmã sem nome dizendo bom‑dia e chamando‑a do que 

mesmo? Querida? Ah! Ah! Ah!
— Vamos, diga logo o que você quer, estou muito ocupada. Já escolheu seu 

nome?
— Pois é, vim pra você fazer o favor de me aconselhar. O que devo ser? 

Quero deixar de ser bruxa, de voar em vassoura. No que devo virar?
— Hein? Você não sabe?  Tá enjoada da sua vassoura? Passe ela pra mim, 

com duas voo mais depressa. Olhe, quer saber o que eu ia ser?
— Você é um amor, diga logo.
— Se eu deixasse de ser bruxa, ia ser uma cobra bem venenosa, uma 

cascavel ou jararaca, daquelas que antes de ser pisada, já vai, zás, dando uma 
dentada bem dada no calcanhar ou no bumbum de quem estivesse perto de 
mim. Se ia!
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— Não! Que é isso irmãzinha, cobra não!
— Uai! Você pede conselho e não segue. Então não amole, estou ocupada. E 

mostrou a língua para a irmã.
— Desculpe, vou procurar nossa terceira irmã, a Mau-gênio.
— Ah! Ah! Ah!, vá logo. Hoje ela tá pior que cobra, cuidado!
A bruxinha foi com medo à casa da terceira irmã.
— Bom dia, querida Mau-gênio.
— Ora, não amole, já veio me aborrecer? Dê o fora logo.
— Eu queria...
— Pois, fique querendo, o que você quer não me interessa. Dê o fora logo, já 

disse. Hoje não quero conversa, ainda mais com você, que nem nome tem.
A bruxinha triste foi procurar a sombra de uma árvore.
Estava ali, pensativa, imaginando no que ia se transformar. Já tava cansada de 

não ter nome, de viver sozinha e sem amigos.
Nem nome tenho, ninguém gosta de mim e detesto a vassoura, pensava a 

bruxinha.
Estava ali, triste, quando viu uma formiguinha que anda daqui pra lá, 

carregando umas folhas pesadas.
Pobre formiguinha, tão fraca! A folhona é pesada e vai chover logo, logo. Vou 

ajudá-la, pensou.
— Bom dia, dona formiguinha.
— Bom dia, menina.
A formiguinha não sabe que sou bruxa, senão largava a folha e fugia de mim.
— Dona formiga, quer que eu ajude?
— Muito obrigada, que boa você é. Vai chover e ainda não acabei minha 

tarefa.
— Está bem, junto as folhas, você sobe nelas e eu carrego tudo de uma vez 

para seu formigueiro, tá?
Recolheu muitas folhas, colocou com cuidado a formiga em cima do monte e 

lá se foi em direção ao formigueiro. 
— Segure-se bem, não tenha medo, vamos chegar antes da chuva!
Fez tudo tão alegrinha, contente em ajudar a formiga, que esta, antes de 

entrar no formigueiro, se despediu dizendo:
— Obrigada, dona Fada.
Uai! Fada?
Como a formiguinha se enganou assim?
Correu para o riacho e foi se olhar nele. As águas eram claras, transparentes, 

e ela viu sua imagem nelas refletida.
Oi, sou eu?! Olhava para todos os lados, não havia ninguém por perto, era ela 

mesma, que lindura, era ela!
De tanta alegria, começou a dançar. Então, um passarinho disse ao outro:
— Aposto que essa é a fada Alegria. Tá contente, porque fez alguma coisa boa, 

né?
E daí, a bruxinha sem nome passou a ser a fada Alegria!

MOTT, Odete de Barros. A bruxinha sem nome. In: OLIVEIRA, Maria Alexandre 
de. Leitura prazer: interação participativa da criança com a literatura infantil 
na escola. São Paulo: Paulinas, 1996. p. 144-148.
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Histórias do 
 Antigo Egito 

Nosso dinossauro acaba de ouvir uma lenda egípcia muito interessante e 
correu para o computador só para contá-la a você! 

 Faraós, pirâmides, deserto, hieróglifos... O Egito Antigo é fascinante! Mas, 
de tudo relacionado a ele, o que eu mais gosto são as histórias. Recentemente, 
Claudia Beltrão, historiadora da Universidade Federal do estado do Rio de 
Janeiro, me contou uma muito interessante sobre a pena de Maat. Quer 
conhecê-la também?

No Egito Antigo, Maat era uma deusa, que representava o conceito 
de verdade e justiça. Quando uma pessoa morria, havia um julgamento 
individual: o morto comparecia — quando todos os ritos haviam sido cumpridos 

adequadamente, pois nem todos tinham essa oportunidade — 
perante Thot, um deus que tinha a função de mensageiro. 
Diante de Thot e do morto, era posta uma balança. Em 

um dos pratos da balança, era colocado o coração 
do morto. No outro, a pena de Maat. “Se o coração 
pesasse mais do que a pena, o morto era considerado 
indigno. Então, a possibilidade de viver a vida além-
túmulo era interditada a ele”, conta Claudia. Já se 
o coração fosse puro, a pena de Maat pesaria mais 

do que o coração, e o morto, em sua parte imaterial, 
viveria para sempre. “A pena de Maat era algo que os 

vivos não viam, mas acreditavam nela, a ponto de um 
antigo ditado egípcio dizer: viva de tal modo que o seu 

coração pese menos do que a pena de Maat”, diz Claudia. 
Para você ver que, para os egípcios, um coração leve era 
sinônimo de um coração puro!

HISTÓRIAS do Antigo Egito. Ciência Hoje das Crianças, 17 nov. 2009. 
Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/blogue-do-

rex/2009/novembro/crencas-do-egito-antigo>. 
Acesso em: 15 dez. 2009.
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Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados 
por povos diferentes, com hábitos, costumes e línguas diferentes. 

 Os Ianomâmis falam quatro línguas: a Yanomam, Sanumá, Yanomame e 
Yanam. Suas habitações são construídas de caibros encaixados, amarrados com cipó 
e revestidas de palha. Possuem características seminômades, já que mudam de 
hábitat quando acreditam ter explorado uma região ao máximo. São caçadores e 
acreditam em rixis: espíritos de animais que ao serem mortos tornam-se protetores 
e amigos. 
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 Os Carajás falam apenas uma língua: a Macro-Jê. São divididos em Karajás, 
Javaés e Xambioás. Acreditam na transformação do homem em animais e vice- 
-versa. Residem nas proximidades do rio Araguaia, pois acreditam que sua criação, 
rituais de passagem, alimento e alegria são dados por ele. Vivem do cultivo 
do milho, mandioca, batata, banana, cará, melancia, feijão e amendoim, e 
prezam pela pintura corporal. Dividem o trabalho. Fica para os homens a defesa 
do território, abertura de roças, construção das casas, pesca e outros. Para as 
mulheres, o trabalho de educar os filhos, cuidar dos afazeres domésticos, do 
casamento dos filhos, da pintura e ornamentação das crianças e outros. 

 Os Guaranis manifestam sua cultura em trabalhos em cerâmica e em rituais 
religiosos. Possuem sua própria língua, somente ensinam o português às crianças 
maiores de seis anos. São migrantes e agricultores. Acreditam que a morte é 
somente uma passagem para a “terra sem males”, onde os que se foram partem 
para este local para proteger os que na Terra ficaram. 

 Os Tupis são dominados por um ser supremo designado Monan. A autoridade 
religiosa dentro das aldeias é o pajé, que é um sábio que atua como adivinho, 
curandeiro e sacerdote. Utilizam a música e seus instrumentos musicais para a 
preservação de suas tradições, para produzir efeitos hipnóticos e para momentos 
de procriação, casamento, puberdade, nascimento, morte, para afastar flagelos, 
doenças e epidemias e para festejar boas caçadas, vitórias em guerras e outros. 

Existem cerca de 225 sociedades indígenas distribuídas em todo o território 
brasileiro, o que corresponde a 0,25% da população do país. Diante das culturas 
específicas de cada sociedade, somente algumas delas foram anteriormente 
destacadas.

CABRAL, Gabriela. Cultura indígena. Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/
cultura/cultura-indigena.htm>. Acesso em: 30 nov. 2009.
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As asas de Ícaro
 — Meter‑se com reis dá nisto, Ícaro! — dizia o inventor Dédalo, desconsolado, 

ao seu filho, que o observava.

Ambos estavam presos no labirinto de Creta, encomenda que o rei Minos 
fizera ao próprio Dédalo para encerrar o Minotauro, criatura com cabeça de touro e 
corpo de homem que se alimentava de carne humana. O Minotauro fora derrotado, 
mas Dédalo caiu em desgraça com o rei, pois foi ele, Dédalo, quem deu à princesa 
Ariadne o fio que ela entregou a Teseu e que foi usado para ele fugir do labirinto 
após matar o Minotauro. Minos, que não esperava que Teseu derrotasse o monstro, 
sentiu‑se traído e fez Dédalo provar, junto com o filho Ícaro, um pouco do próprio 
remédio.

Um dia, Dédalo teve uma ideia:

— Já sei, Ícaro, o que faremos para sair daqui!

Sem dizer mais nada, começou a percorrer o labirinto, acompanhado pelo 
filho, que o seguia com curiosidade. O jovem sabia que o pai era muito inventivo e 
que estava sempre com a cabeça cheia de novos projetos. O velho disse:

— Pegue minhas ferramentas e me aguarde.

E saiu em busca de alguma coisa. Quando retornou, trazia muitas penas de 
aves recém-abatidas.

— O que pretende fazer com todas estas penas, pai?

 Sem responder, Dédalo serrou alguns pedaços de madeira. De suas mãos 
começaram a surgir duas grandes armações, que lembravam o esqueleto de uma 
asa.

— O que é isto, uma fantasia? — perguntou Ícaro, ao ver o pai colar as penas 
nas varas de madeira.

— Tudo começa pela fantasia, meu filho... — disse o velho, com ar sonhador.

Em pouco tempo, Dédalo tinhas nas mãos um grande e branco par de asas.

— Vamos, filho, me ajude a colocá‑las nas costas!

Ícaro ajudou-o, empolgado pela ideia. Logo que Dédalo colocou as asas, seus 
pés começaram a se erguer do solo.

— Funciona! — exclamou Ícaro, vendo-o voar.

— Ótimo! Vamos construir uma para você também!

Os dois passaram o resto do dia trabalhando.
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— Aqui está 
a nossa liberdade! 
— disse o velho, 
ao colocar as 
últimas penas nas 
armações.

— Será 
que poderemos 
atravessar o 
oceano com elas?

— Claro! Só 
devemos cuidar 
para não nos 
aproximar muito 
do Sol, pois o calor 
pode derreter a 
cera que prende as 
penas.

No dia 
seguinte, bem 
cedo, se dirigiram 
para uma parte, 
mais aberta do 
labirinto, cada 
um carregando 
suas asas. Ícaro, 
impaciente para 
testar a invenção, 
ajustou as asas às 
costas e saiu.

— Veja, pai, 
estou voando! — 

disse o rapaz, sem conter a euforia.

 Deu várias voltas no ar, perdendo aos poucos o medo da altitude. Seu pai 
também flanou sobre o labirinto, testando a resistência das asas.

— Basta de preparativos! — Disse Dédalo. — Vamos embora!

Pai e filho lançaram‑se ao ar, batendo os braços de maneira tão ritmada que 
pareciam dois pássaros a dividir o azul do céu com as gaivotas, que os observavam, 
pasmadas. Logo deixaram o labirinto para trás e se viram pairando sobre o mar.
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LEIGHTON, Frederic. Ícaro e Deadalus, c. 1869. Óleo sobre tela, 138,2 
cm x 106,5 cm. Coleção Particular.
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— Não se esqueça do Sol! — dizia de vez em quando Dédalo, ao ver que Ícaro 
se descuidava, subindo demais.

No começo, os dois lutaram um pouco com as correntes de ar, que lhes 
roubavam momentaneamente o equilíbrio. Às vezes, o pai buscava apoio nos braços 
do filho, às vezes, o filho recorria ao auxílio do pai.

Já haviam deixado há muito tempo a ilha de Creta e agora não havia outro 
jeito senão mover os músculos com vigor, tentando poupar o fôlego até encontrar 
terra firme. Dédalo ainda estava deslumbrado com a própria façanha quando 
percebeu que seu filho havia desaparecido.

— Ícaro, onde está você? — gritou, inquieto.

O jovem, muito distante dali, planava nas alturas. De olhos fechados, lançara- 
-se num voo cego, para além das nuvens. Ultrapassou a linha dos grandes montes 
brancos, pairou sobre eles, enquanto o sol arrancava um brilho intenso de suas 
asas. Parecia que ele era o próprio filho do Sol.

— Queria ficar aqui para sempre! — disse, inebriado de liberdade.

Enquanto agitava as asas, percebeu que uma grande pena roçou seu nariz. 
Seus olhos a acompanharam enquanto ela rodopiava pelo espaço sem limites até 
desaparecer, misturada ao branco das nuvens.

 Ícaro passou as costas das mãos sobre a testa suada. Uma deliciosa rajada de 
vento refrescou sua pele e ele percebeu que um grande tufo de penas espalhava- 
‑se ao seu redor, como se um imenso travesseiro tivesse sido rasgado e esvaziado 
de todo o seu conteúdo. Grossos fios de cera derretida escorriam pelas armações, 
alcançando os seus braços. Com um grito de medo, Ícaro notou que a estrutura das 
asas se desfazia. Procurou se proteger, mas o Sol era tão intenso que desmanchava 
as próprias nuvens. Ícaro percebeu que era o seu fim.

— Socorro, pai! — gritou.

 Sua voz se perdeu no vácuo. Seu pai, longe dali, não podia ajudá‑lo. Ícaro se 
abandonou ao destino e acabou caindo nas águas revoltas do oceano. 

Enquanto isso, Dédalo vasculhava os céus.

— Ícaro, meu filho, responda!

  Durante muito tempo o velho vagou, sempre fugindo do calor do Sol, até 
que avistou sobre as ondas algumas penas. Sobrevoando mais um pouco o local, 
encontrou o corpo do filho caído na margem da praia. Depois de tomá‑lo nos 
braços, ficou um longo tempo abraçado a ele. Com o coração despedaçado, como 
as asas de Ícaro, Dédalo o enterrou nesse mesmo local, que passou a se chamar 
Icária, em sua homenagem.

FRANCHINI, A. S.; SEGANFREDO,C. Deuses, heróis e monstros. Adaptação de Ana Maria Filipouski. 
Porto Alegre: L&PM, 2005. p. 10-14.
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Conto de assombração

Abad Alfau 
e a caveira

Até mais ou menos o ano de 1905, via-se no alto da parede chanfrada da 
igreja do convento de São Domingos, que ficava na esquina da rua dos Estudantes 
com a rua da Universidade, na capital dominicana, um nicho vazio, que 
desapareceu com a parede quando esta foi derrubada.

Entretanto, nem sempre esse nicho esteve vazio. Dentro 
dele, apoiada num pequeno suporte de ferro, havia outrora uma 
caveira, visível durante o dia graças à luz do sol e durante 
a noite graças à luz de uma lamparina de azeite pendurada 
no alto, e que sempre era acesa ao toque do Ângelus, ao 
entardecer. Embaixo, como se fossem palavras saídas da 
boca da caveira, lia-se numa lápide rústica, em letras 
comuns, quase ilegíveis, escritas em preto:

Oh, tu, que passando vais,
fixa os teus olhos em mim.
Qual tu te vês eu me vi.
Qual me vejo tu te verás.
Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o 

verso chamassem a atenção do público. Até a noite em 
que um morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um 
ruído proveniente da caveira e, ao voltar os seus olhos para 
ela, observou que se mexia, inclinando-se para a frente ou 
virando-se de um lado para o outro, como se dissesse:

“Sim, sim...”, “Não, não...”
Ao ver tal coisa, saiu em disparada até chegar em casa. 

A caveira, que àquela altura já não merecia sequer o olhar 
indiferente dos transeuntes, passou a ser, no dia seguinte, o tema 
de todas as conversas. Os prudentes não se aventuravam a 
passar de noite nas proximidades do convento.

E os valentes que se atreviam a fazê‑lo juravam que a 
caveira se mexia dizendo: “Sim, sim...”, “Não, não...”. E ainda 
acrescentavam que ela movia as mandíbulas, que ria fazendo um 
barulho parecido ao das castanholas e uma porção de outras histórias.

Durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso, o encarregado de acender 
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e apagar a lamparina fazia isso sempre de tarde ou de manhã. O problema era de 
noite.

Os que moravam por ali, davam uma volta enorme para chegar em casa, a fim 
de se livrarem de ver a caveira. Nem mesmo os guardas da polícia militar ousavam 
se aproximar dessa esquina do medo.

Certa noite, desafiando o seu próprio temor, um desses guardas caminhou 
nessa direção e, ao ver os meneios da caveira, correu espavorido sem parar até o 
portão do quartel.

Abad Alfau tinha então dezenove anos e era subtenente do batalhão que 
guarnecia a praça de São Domingos. Estava de serviço na noite em que o guarda 
correu de medo da caveira, e ficou muito contrariado. Na noite seguinte, soube 

que um outro guarda havia dado uma volta para fugir da bruxaria da esquina e 
ficou mais contrariado ainda.

— Ou acabo com essa palhaçada ou não me chamo Abad Alfau! — 
afirmou ele.

No dia seguinte, muniu-se de uma escada e esperou que 
anoitecesse. Mais ou menos às onze horas, dirigiu‑se ao tal lugar 
que tantos temores provocava, levando uma espada na mão e 
acompanhado de dois soldados. Estavam a poucos metros da 
caveira, quando começaram os remelexos.

— Ponham a escada na esquina! — ordenou Abad, antes que o 
medo paralisasse os seus companheiros.

De espada na mão, começou a subir. A cada degrau que 
subia, os movimentos da caveira para a frente e para os lados 

ficavam mais violentos. Quando o subtenente já estava bem 
próximo dela, a caveira se mexia tanto que parecia 

querer girar sobre si mesma, e de dentro dela saíam 
uns guinchos agudos. O jovem oficial, no entanto, 
continuava imperturbável. Finalmente, tão próximo do 

nicho que poderia alcançá-lo com os dedos, apoiou 
com força os pés num degrau enquanto com a mão 
esquerda se agarrava ao degrau mais alto, jogou 

o corpo para trás e, levantando a espada, acertou-lhe duas 
pranchadas que a fizeram dar várias voltas.

E aí se desfez o mistério. Porque debaixo da caveira 
saiu um rato de mais ou menos um palmo de comprimento, 

que pulou do nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, 
enquanto Abad Alfau, descendo, exclamava:

— Bicho desgraçado!

URIBE, Verónica. Contos de assombração. 4. ed. São Paulo: Ática, 1988.
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O fantasma do mujolo
Contou‑me certa vez uma senhora muito cética, em cujo conceito a maioria 

das coisas estranhas — como assombrações — não passam de fruto da nossa 

imaginação, uma história vivida por ela e mais dois parentes seus, na juventude.

Tudo aconteceu numa noite de Lua cheia em que ela e um casal de primos 

precisavam seguir até uma pequena cachoeira para desligar um velho mujolo: uma 

engenhoca antiga feita com um tronco de madeira adequada, cavoucado numa das 

pontas, tendo um soquete encaixado debaixo de outra, suspenso por um eixo preso 

sobre duas estacas que, com a força da água caindo sobre a cavidade, faz a outra 

ponta levantar num movimento contínuo, servindo como uma espécie de socador 

de milho e/ou fazedor de farinha.

Aconteceu que na metade do caminho, o faceiro trio avistou à frente, junto 
a uma velha grande árvore, um estranho vulto branco, 

rodeado por duas luzes parecendo impedir‑lhes a passagem.

— Oie lá, um fantasma... — grita em pânico o rapaz 

entre as moças.
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— Vamo voltá — propõe a irmã do moço agarrando sua prima, 

tentando pará-la.

— Será? Tá parado. Não se mexe — observa a corajosa colega.

— Eu não passo por ali nem morto — comenta o medroso rapaz 

parado junto a elas.

— Nem eu — concorda sua irmã.

— Mais nóis precisamo desligá o mujolo. Se nóis contá isso em 

casa, o pai vai morrê de ri da nossa cara, e ainda por cima vamo 

ganhá uma coça. Vamo lá vê o que é aquilo — convida-os a valente 

prima curiosa.

— E se for mesmo uma visagem? Uma alma penada?! — indaga 

o primo.

— Eu não vô lá — nega-se a irmã.

— Voceis são uns mijão. Eu vô até lá — propõe-se a prima 

deixando os parentes de boca aberta.

E então para a surpresa da moça corajosa, quando se aproxima 

da velha árvore, depara-se com dois vaga-lumes presos numa teia 

de aranha tão bem tecida que mais parecia um lençol sob o reflexo 

do luar. Estava desvendado o fantasma sob os risos aliviados dos 

demais.

BARBOSA, Adelar José S. Causos dos 
antigos. Curitiba: Reproset, 2002.
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Os mistérios da noite
À noite, quando todos parecem dormir, apesar do pouco movimento, nas 

ruas desertas, nos becos escuros, nas casas abandonadas, coisas misteriosas 
acontecem... 

E os muitos sons, sem que se saiba de onde vêm, é uma prova de que nem 
todos estão dormindo. 

São muitos ruídos! Grandes, pequenos, minúsculos. Alguns, se estivermos bem 
atentos, podemos identificar com facilidade, outros não... 

Aquela era apenas mais uma dessas noites. 
Tudo quieto. Lá longe, ouvia-se o barulho do motor de alguns carros, o canto 

de um grilo... 
As ruas logo ficariam completamente desertas, e as luzes das casas seriam 

todas apagadas. 
Aí sim, todos poderiam dormir tranquilos... 
Em sua cama, depois de escovar os dentes, depois de conferir seu material 

escolar e já deixar sua mochila arrumada para o dia seguinte, aquele menino 
dormia profundamente. 

Talvez até estivesse sonhando com alguma coisa. Bom, isso não tem como 
saber... 

Mas aquele sono parecia muito bom... 
Então, de repente, sem saber o motivo, ele acordou... 
Um ruído estranho o despertara. Abriu os olhos assustado 

sem compreender muito bem o que estava acontecendo. 
O barulho, para falar a verdade bem alto, parecia vir de 

algum lugar ali perto. Só não dava para dizer se viera de 
dentro, ou de fora da casa. 

Mas, uma coisa era certa, ele tomou um grande 
susto! 

Ainda permaneceu quieto alguns instantes, de 
orelhas em pé, esperando que o ruído se repetisse. 

Sentou‑se na cama e ficou tentando escutar mais 
alguma coisa. Qualquer barulhinho que lhe desse uma 
pista do que havia acontecido, já lhe servia. 

E assim ficou por um bom tempo. Olhou para 
porta do quarto e viu que estava fechada. 

“O que será que aconteceu? Quem, ou o Que, fez 
esse barulho?”, perguntou para si mesmo. 

Então sua cabeça entrou em ação. Sua imaginação, 
agora, já começara a criar suas próprias respostas... 

Ela o fez lembrar‑se das assombrações que andavam tarde da 
noite, que entravam nas casas, quando todos estavam dormindo, 
procurando crianças, para assustá-las... 

Pelo menos era isso que estava naquelas “histórias”, que os 
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adultos contavam para fazer as crianças 
dormirem cedo. Bom, ele não era mais tão 
pequeno assim, mas, será que tudo aquilo 
não era verdade? 

Lembrou que o barulho poderia ter 
vindo do beco que ficava próximo à sua 
casa. 

Lembrou das estórias do “Papa-Figo”, 
ou “Velho do Saco”, que raptava crianças, 
entrando nas casas silenciosamente, quando 
todos estavam dormindo, ou descuidados... 

Contava‑se que ele não fazia barulho 
algum. “Mas, pode ser que dessa vez, andando 
naquele escuro todo, ele tenha se descuidado um 
pouco!”, pensou sentindo um calafrio pelo corpo. 

Tomado de coragem, resolveu ir olhar pela janela do 
seu quarto, para ver se conseguia descobrir alguma coisa lá fora. 

Como era noite de lua clara, se tivesse alguma coisa lá fora, pelo menos no 
beco que ficava perto da sua casa, poderia ver. 

E sua mente não parava de pensar as mais assustadoras coisas. Ele sabia que, 
enquanto não descobrisse a “verdadeira” causa do barulho, ela não o deixaria 
dormir outra vez! 

Pela janela, morto de medo, percorreu com os olhos os latões de lixo que 
ficavam guardados no beco até que o caminhão da coleta passasse, tomando 
cuidado para não ser visto. 

Por trás da cortina da janela, escondido, viu que alguma coisa se mexia em 
meio aos latões de lixo. 

Esfregou os olhos para clarear a visão, e então, como num passe de mágica, 
pôde ver quem era o misterioso causador daquele ruído que lhe tirara o sono. 

Era um Gato! Sim, apenas um simples gato. 
Que agora, ao vê-lo na janela, já que eles enxergam no escuro, começou a 

miar quebrando o silêncio da noite. 
“Que coisa!”, disse então para si mesmo. 
A sensação de alívio que sentiu foi imensa. 

Nesse momento, lembrou de como sua imaginação o enganara 
criando aqueles medos que não existiam de verdade. Nessas 
horas, mais parecia que ela era sua inimiga, pois ao invés de 
acalmá-lo, só cuidava de assustá-lo ainda mais, mesmo sem existir 

um motivo para isso. 
“Aprendi mais uma! De outra vez, antes de me 

assustar sem conhecer a causa, pensarei duas vezes, 
ou mais!”, disse aliviado em voz alta. 

Autor: Jon Talber 

Disponível em: <http://sitededicas.ne10.uol.com.br/conto_infantil_08p0.htm>, 
08/03/2012, 15:00
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