
Assunto: Interpretação de texto  

     

Primeiro FAÇA a leitura silenciosa do texto, depois FAÇA uma leitura em voz alta.  

 

LEIA atentamente o texto. 

O menino que adivinhava 

 

 Naquele belo sobrado, onde o sol batia o dia inteiro, apenas José não trabalhava ainda. E Au, 

o cãozinho, naturalmente. O pai, seu Gregório, tinha sociedade numa loja de informática desde o 

aparecimento dos primeiros computadores. Sua mulher, dona Elvira, vivia na piscina dos clubes, 

como fisioterapeuta de crianças portadoras de defeitos físicos. O filho mais velho, Márcio, aluno do 

vestibular, já desenhava anúncios como estagiário de uma agência publicitária. E Bela, assim 

apelidada por Márcio porque dizia ter vencido um concurso de beleza na cidadezinha onde nascera. 

Era uma verdadeira máquina como empregada doméstica. 

 - Seu pai encontrou o diretor do colégio – disse dona Elvira a José. – E aproveitou para 

conversar sobre você. Voltou aborrecido. O diretor desconfia que seu pai lhe passa informações nas 

provas, via informática. 

 - Eles pensam isso? – riu José. – Que bobocas! 

 - Seu pai não achou graça alguma. E quer conversar a sério com você. 

 - Eu tiro 10 em português, matemática, geografia, história... e ele quer conversar sério? Não 

estou entendendo, mãe. 

 Ele simplesmente está desconfiado. Você estudou tão pouco e se saiu tão bem! 

 Sorte. 

 Sorte? A Fla, tão estudiosa, não tirou nenhum 10. 

 Antes do almoço, seu Gregório chamou o filho à copa. Contou logo a conversa com o diretor. 

O homem atribuía suas notas nos exames, até a algum truque de informática. Quem sabe um 

receptor do tamanho de uma unha... 

 - O diretor não entende nada de computação, pai. 

 - Mas entende das matérias que você estuda. E acha você um aluno muito distraído, que vive 

no mundo da lua. E, de fato, este ano ninguém viu você abrir um livro. Seja franco. Você colou? Fica 

aqui entre nós. Não conto nem pra sua mãe. 

 - Pai, não esconda nada da mamãe. Não fica bem. 

 - Está querendo dizer que colou? 

 - Não. 

 - Não? 

 - Eu adivinhei. 

 - Adivinhou o quê? 

 - Adivinhei o que cairia nos exames e estudei umas pagininhas. 

 Seu Gregório fechou a cara. 

 - Espera que eu acredite? 
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 - Se tirei 10 em todas as matérias, sem estudar, foi porque adivinhei o que cairia nos exames. 

O senhor não acha? 

 Se Gregório não sabia se ria ou se ficava bravo com o menino. Ele era brincalhão demais 

para sua idade. Continuando assim, acabaria sendo um humorista de televisão. 

 Bela aproximou-se com uma carta que acabara de chegar. O dono da casa abriu o envelope. 

 - É do primo Emílio? – perguntou José. 

 - É sim. 

 - Ele vem passar algum tempo aqui em casa? 

 - Como é que você sabe? 

 José não respondeu. Foi para o quarto. Precisava papear com Au. Era seu confidente e, às 

vezes, conselheiro. 

 No jantar, os quatro à mesa, comentou-se a carta do primo Emílio. Era um rapaz alegre, 

grande contador de piadas, amigo de todos, mas sempre que vinha de Campinas encostava-se na 

casa dos tios, com sua bruta fome. 

 - Você sabia da vinda de Emílio? – perguntou seu Gregório a dona Elvira. 

 - Não sabia- ela respondeu. 

 - Você sabia Márcio? 

 - Aquele chato vem se hospedar outra vez aqui em casa? – reagiu o filho mais velho. – Usa 

meu desodorante, minha pasta de dente, minha... 

 - Então como José sabia? – perguntou o pai, com ar de espanto. 

 - Você sabia, José? 

 - Não, mãe. Adivinhei. 

 A naturalidade com que o caçula respondeu provocou uma careta no rosto irritado do pai. 

Sentiu-se novamente afrontado pelo garoto. Que mania de responder sempre daquela maneira! 

 - Não tem graça – disse seu Gregório. 

 - Mas não quis fazer graça, pai. 

 

Marcos Rey 

 

 

1. EXPLIQUE o significado das palavras em negrito de acordo com a história. 

 

a) Sentiu-se novamente afrontado pelo garoto. 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Seja franco. Você colou? 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
c) Era seu confidente e, às vezes, conselheiro. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



2. RESPONDA de forma completa. 

 

a) Qual era a profissão dos pais de José? CONTE detalhadamente o que cada um fazia. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) De acordo com a mãe de José, seu pai estava aborrecido com ele. Qual o motivo desse 

sentimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. MARQUE V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. 

 

(      ) A casa de José era bastante fria. 

(      ) O irmão de José somente estudava. 

(      ) José se saia muito bem nas provas que fazia na escola. 

(      ) O pai de José confiava muito nele. 

(      ) Bela era considerada uma boa empregada doméstica. 

 

4. IDENTIFIQUE a sílaba tônica das palavras e classifique-as quanto à tonicidade: 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

PALAVRA SÍLABA TÔNICA CLASSIFICAÇÃO 

José   

Físicos    

Informática    

Humorista    



5. COMPLETE o quadro com informações do texto. 

 

 

 

  
   

 

 

 

   

 

 

6. RELEIA a frase e depois FAÇA o que se pede.  

Na frase “Era um rapaz alegre, grande contador de piadas, amigo de todos, mas 

sempre que vinha de Campinas encostava-se na casa dos tios, com sua bruta 

fome”. 

SUBLINHE de vermelho os verbos presentes na frase.  

 

CIRCULE os substantivos presentes na frase. 

 

COPIE os adjetivos presentes na frase: _______________________________________________ 

 

 

7. LEIA a reportagem a seguir e RESPONDA às questões referentes a ela. 

 

Pequenas domésticas. 

Mais de 250 mil crianças e adolescentes realizam trabalhos domésticos no país, situação “aceita” 

pela sociedade e de difícil fiscalização. Quase 94% desse total são meninas 

Por Igor Ojeda, da Repórter Brasil.  

 

Todos os dias, quando Cristina acordava, o mundo ainda estava escuro. Era rotina: inclusive aos 

sábados e domingos, a garota de 12 anos levantava às quatro e meia da madrugada. Não dava 

tempo de ficar rolando na cama. Tinha de se aprontar logo e ir ao restaurante da tia ajudar com a 

arrumação. Só três horas depois, por volta das sete e meia da manhã, é que tomava banho para ir à 

escola. 

Na hora do almoço, voltava ao restaurante, onde ficava até as quatro e meia da tarde limpando, 

ajudando no caixa, fazendo entrega. Mas seu expediente não terminava aí. Retornava à casa da tia 

e levava mais duas horas limpando, lavando, passando. Depois, jantava, fazia a lição de casa e ia 

para a cama. No dia seguinte, às quatro e meia, o despertador tocava… 

O diretor da escola 

estava desconfiado de 

José. 

Motivo da desconfiança do 

diretor:  

 

 

O que fez o diretor:  

Atitude do pai: Explicação dada por José: 



O trabalho infantil doméstico é uma das atividades incluídas na Lista das Piores Formas de 

Trabalho, assinado em junho de 2008 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por ter sido 

incluído na Lista, o trabalho doméstico não pode ser exercido por pessoas que não completaram 18 

anos. 

 

Mundo escuro 

 

            Alguns meses antes, a pequena pernambucana morava com a mãe, o padrasto e a irmã de 

dois anos no bairro da Mangueira, no Recife – tinha mais quatro irmãos por parte de pai. Apenas 

estudava. A mãe, uma moça de trinta anos, era doméstica e sustentava as duas filhas com a ajuda 

do marido, que fazia coleta de sangue numa clínica na cidade. 

Foi então que começou a ter problemas de coluna, o que a impediu de continuar trabalhando. Os 

gastos foram ficando cada vez mais apertados quando veio a “solução”: a irmã do pai de Cristina 

estava precisando de alguém para ajudá-la em casa e no restaurante. 

  Mandou a filha com mala e tudo para o novo lar, não muito longe dali, também na Mangueira. 

 

Rotina 

 

Aos sábados, como não precisava estudar, trabalhava o dia todo, até as nove e meia da noite. Aos 

domingos, cumpria expediente até o meio-dia. Eram poucas as horas livres. Aproveitava para visitar 

a mãe, mas no mesmo dia à noite tinha de voltar. Afinal, na segunda-feira, às quatro e meia da 

madrugada… era hora de pegar no batente. 

Por todo esse serviço, a menina recebia R$ 20 mensais. Não reclamava. A mãe pensava que a irmã 

do pai de sua filha comprava tudo que ela precisava. Cristina dava metade do que recebia à mãe, e 

ficava com a outra metade. 

Para completar, a tia e o marido a tratavam mal diariamente. “Me xingavam porque eu não fazia o 

trabalho direito. Diziam que como estavam pagando, era para eu fazer direito”, conta.  

Quando estava na casa da tia, Cristina sempre chegava com sono à escola. Com frequência perdia 

as duas primeiras aulas. No fim do ano, ficou de recuperação em três matérias.  

Mesmo que tenha trabalhado como doméstica por um período curto se comparado com a média, 

sua saúde não foi poupada. Por trabalhar muito em pé, hoje ela sente fortes dores no joelho. 

“Cheguei a ir ao médico e ele disse que eu preciso operar.” 

 

Violência 

 

Um dia, o marido da tia, um policial, levantou a sandália para Cristina. Mas ela tinha perdido o medo. 

“Ele ia me bater, mas comecei a xingá-lo, dei um chute nele e fui embora”, lembra.  Foi para a casa 

do avô. A menina continuou indo ao restaurante, mas uma semana depois não apareceu mais.  A 

irmã do seu pai, furiosa, jogou todas suas roupas na rua. Não importava: depois de quase um ano, 

Cristina estava livre. 

Ou quase. No novo lar, continuou a fazer os serviços de casa, para ajudar a esposa do avô. Mas lá a 

situação era melhor. Era tratada muito bem e recebia R$ 100,00 por semana. Acordava mais tarde e 

ia direto para a escola. Mesmo assim, quando voltava na hora do almoço, trabalhava bastante, pois 

não era “dispensada” antes de lavar a louça do jantar… 



Cerca de dois meses depois de ir para a casa do avô, uma vizinha entregou a sua mãe um folheto 

do projeto “Do trabalho infantil à participação”, do Cendhec, que reúne crianças e adolescentes entre 

13 e 16 anos, moradores de comunidades de baixa renda do Recife. 

A mãe de Cristina passou a participar do projeto do Cendhec desde junho do ano passado, 

para onde vai todas as quartas-feiras. Cristina aprendeu, na teoria, as consequências do trabalho 

infantil. Participou de formações sobre direitos de crianças e adolescentes.  

Aos 14 anos, a menina vê sua vida melhorar. A mãe, após um tratamento bem-sucedido, parou de 

sentir dores na coluna e voltou a trabalhar – faz serviços gerais em uma creche. Cristina não precisa 

mais ajudá-la. Hoje, sua única obrigação é ir à escola. 

 

a) Qual o problema relatado na reportagem? 

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

b) MARQUE com X a opção correta. Podemos dizer que Cristina: 

 

(      ) Era uma criança muito feliz, pois não passava fome. 

(      ) Tinha tempo suficiente para estudar. 

(      ) Visitava sua mãe todos os domingos. 

(      ) Ficava com todo o dinheiro que recebia de sua tia. 

 

8. DESCREVA a rotina de Cristina. Comparando-a com a sua rotina você percebe algo em 

comum? EXPLIQUE.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. REESCREVA as frases EXPLICANDO os termos grifados de acordo com a reportagem. 

 

a) Afinal, na segunda-feira, às quatro e meia da madrugada... era hora de pegar no batente. 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Os gastos foram ficando cada vez mais apertados. 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

10. MARQUE com X a frase que responde corretamente a pergunta:  

“Por que Cristina passou a perceber que sua vida poderia melhorar?” 

 

(A) Porque sua mãe deixou que ela brincasse mais, pois viu que todas as crianças têm esse direito. 

(B)Porque sua mãe passou a participar do Projeto do Cendhec e voltou a trabalhar. 

(C) Porque sua mãe percebeu que Cristina não estava feliz e deixou que ela parasse de trabalhar. 

(D) Porque sua mãe entendeu que era importante que ela somente estudasse.





 


