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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA 5 
 
Prática de linguagem: Leitura e escrita autônoma. 

Objetos do conhecimento: Compreensão em leitura; Produção escrita. 

 
1- Leia atentamente o texto a seguir: 

 
Rapunzel  

 
“Era uma vez um casal que há muito tempo desejava ter um filho. Os anos se passavam e 

seu sonho não se realizava. Afinal, um belo dia, a mulher percebeu que estava grávida. Ela teria 

uma criança! 

Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver, no quintal 

vizinho, um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas, em 

torno de tudo, erguia-se um muro altíssimo que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a 

propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. 

Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais 

belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram 

seu apetite. E ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. 

A cada dia, seu desejo aumentava mais. Mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o 

que queria e, por isso, foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio, até que um dia o marido 

se assustou e perguntou: 

- O que está acontecendo contigo, querida? 

- Ah! - respondeu ela. - Se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer logo, 

logo! 

O marido, que a amava muito, pensou: "Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que 

conseguir esses rabanetes, custe o que custar!" 

Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho, arrancou 

apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais que depressa, ela preparou 

uma salada que comeu imediatamente, deliciada. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão 

bom, que no dia seguinte seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, 

o marido prometeu-lhe que iria buscar mais um pouco. 

Quando a noite chegou, pulou novamente o muro mas, mal pisou no chão do outro lado e 

levou um tremendo susto: de pé, diante dele, estava a feiticeira. 
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- Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão, para roubar meus rabanetes? - 

perguntou ela com os olhos chispando de raiva. - Vai ver só o que te espera! 

- Oh! Tenha piedade! - implorou o homem. Só fiz isso porque fui obrigado! Minha mulher viu 

seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, que na 

certa morrerá se eu não levar alguns! 

A feiticeira se acalmou e disse: 

- Se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição: 

irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe, e nada 

lhe faltará.” 
Fonte: Texto adaptado do conto Rapunzel dos Irmãos Grimm 

http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/rapunzel.html  

 

Agora, responda: 

 

2- Qual é o gênero do texto lido? 

  

  

 

 

3- Qual era o sonho da mulher e de seu marido? Esse sonho foi realizado?  

  

  

  

  

 

 

4- Você acha que a feiticeira agiu corretamente ao deixar o marido colher rabanetes e pedir 

algo em troca? 
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5- Faça uma pesquisa sobre o significado das palavras abaixo e registre: 

magnífico:   

  

viçosas:   

  

punhado:   

  

 
 

6- Complete o quadro com adjetivos que combinem com os substantivos retirados do conto: 

 
Adjetivos: que serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade, uma 

extensão ou uma quantidade àquilo que ele nomeia. 
 

Substantivos Adjetivos 

feiticeira  

mulher (mãe)  

flores  

hortaliças  

homem (pai)  

 
 

7- Observe a imagem a seguir e construa um diálogo entre esses personagens do conto 

Rapunzel. Não se esqueça da pontuação adequada.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fonte: Pixabay.com 

  


	Compositor: Djalma Falcão | Fundo de Quintal



