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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Mito Brasileiro 

CURUPIRA 

Ingrid Bellinghausen 

    O Curupira é o guardião das florestas e dos animais. 

    É um anão veloz de cabelo cor de fogo e dentes verdes. 

    Mora em um tronco oco de uma árvore velha. Tem os 

pés invertidos, com os dedos para trás e o calcanhar para 

frente. Assim, divertindo-se, sempre consegue despistar os 

caçadores,que, enganados seguem as pegadas do Curupira 

na direção contrária. 

BELLINGHAUSEN, Ingrid B. Personagens Encantados. São 

Paulo:DCL, 2004.p.19 

1. O texto que você leu tem por finalidade: 

(A) Informar. 

(B) Criticar. 

(C) Ensinar. 

(D) Dar instruções. 

 

2. O texto está dividido em: 

(A) Dois parágrafos. 

(B) Três parágrafos. 

(C) Quatro parágrafos. 

(D) Um parágrafo. 

 

3. Quais adjetivos descrevem o personagem do texto: Curupira? 

(A) Guardião. 

(B) Dentes verdes. 

(C) Normal. 

(D) Alegre. 
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4. O texto é: 

(A) Uma lista . 

(B) Uma bula.  

(C) Um mito brasileiro. 

(D) Uma receita.  

 

5. Qual é a função do Curupira? 

(A) Morar no tronco de uma árvore. 

(B) Ser guardião das florestas e dos animais. 

(C) Despistar os animais da floresta. 

(D) Se divertir com os caçadores. 

 

6. Escreva as palavras (verbos) que descrevem as ações dos desenhos 

abaixo: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

    _________            _________            _________            _________ 

7.Os nomes: Ana, Pedro, Bahia e Manaus estão escritos com letras 

maiúsculas porque: 

(A) Estão no início da frase. 

(B) São nomes próprios. 

(C) São nomes comuns. 

(D) Estão iniciando um texto. 

 

8.Marque a resposta em que há antônimo: 

(A) Muito e simples. 

(B) Sujo e limpo . 
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(C) Verdade e justiça. 

(D) Grande e maior. 

 

9.Escreva as palavras na tabela ao lado de acordo com o seu som: 

Chocalho                                                                  

Insetos                                            

Cabeça                                            

Vezes                                                

Desenhos 

Chocar 

 

10.O provérbio “ Saiu como uma bala” expressa a ideia de: 

(A)Saiu depressa. 

(B) Saiu devagar . 

(C) Saiu lentamente. 

(D)Saiu vagarosamente. 

 

 

 

Som /S/ Som /Z/ Som /Ch/ 

insetos vezes chocalho 

cabeça desenhos chocar 


