
ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto que nos conta sobre o livro “Tapajós”, escrito por Fernando Vilela:  
 

Aventura no rio 

 

Cauã e Inaê são irmãos e vivem na beira do rio. Para ir para a escola, precisam pegar um 

barco, enfrentar jacarés e se equilibrar na embarcação. Ufa! Não deve ser mole, não. Nas 

margens do rio Tapajós, muitas pessoas vivem, como eles, pertinho da água. 

Quando chega a época das chuvas, a família de Cauã e Inaê precisa abandonar a casa, 

que fica totalmente alagada. Eles pegam um barco bem grande com a mudança, seguem para o 

meio da floresta e, ali, improvisam uma moradia. Todo mundo precisa ajudar, é muito trabalho! 

No meio desse tumulto todo, Inaê percebeu que esqueceu alguma coisa que não veio na 

mudança. “Foi Titi”, lembrou. Era o seu jabuti de estimação. Que lástima! Inaê ficou inconsolável. 

A menina ficou tão triste que seu irmão resolveu achar uma solução para o problema: “vamos 
buscar Titi!”, disse ele. Será vai dar certo? Embarque com eles nessa aventura. 

 

Disponível em: http://chc.org.br/aventura-no-rio/. Acesso em: 12/07/16.  

 

Questão 1 – Encontra-se registro de opinião em:  

a) “Cauã e Inaê são irmãos e vivem na beira do rio.” 
b) “Não deve ser mole, não.” 
c) “Eles pegam um barco bem grande com a mudança [...]” 
d) “A menina ficou tão triste que seu irmão resolveu achar uma solução para o problema [...]”.  
 

Questão 2 – “Para ir para a escola, precisam pegar um barco, enfrentar jacarés e se equilibrar na 

embarcação. Ufa! Não deve ser mole não.”. Nesse contexto, a interjeição “Ufa!” exprime:   

a) alegria 

b) desejo  

c) espanto  

d) alívio  

 

Questão 3 – Identifique no texto uma locução interjetiva e a ideia por ela expressa: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – “Embarque com eles nessa aventura.”. O verbo destacado funciona como: 
a) uma ordem 

b) um convite 

c) um pedido 

d) uma advertência  

http://chc.org.br/aventura-no-rio/

