
 
Assunto: Interpretação de texto  
 
TEXTO 1 
 

     Leia o texto. 

Na sala de aula 

 

O professor de geografia perguntou: 

- Como é o seu nome? 

- Turíbio Carlos. 

- Como? 

- Turíbio Carlos. – Levantou. E levantou também um pouco a voz: 

- Mas lá em casa eles me chamam de Tuca. 

- Quem sabe aqui na escola você também fica sendo Tuca? 

E o Tuca arriscou: 

 - Eu topo. 

 O professor de geografia resolveu: 

 - Então pronto. – E escreveu na ficha: – Tuca. 

 A turma riu muito. Era a primeira vez que eles ouviam o Tuca falar. Ele não puxava 

conversa, não entrava em grupo nenhum, e na hora do recreio ficava sempre estudando. 

 Foi só a turma rir que o Tuca se encolheu de novo. Enterrou o cotovelo na carteira, botou a 

cara na mão, grudou o olho no caderno aberto e ficou achando que a classe tinha rido era 

do nome dele. 

 Quando a aula acabou, todo mundo saiu para o recreio, mas o Tuca nem se mexeu. 

 O Rodrigo foi comprar um sanduíche e voltou pra acabar um trabalho. Nem prestou 

atenção no Tuca. Debruçou no caderno e começou a escrever. 

 O olho do Tuca foi indo para o sanduíche. Quando chegou lá quem disse que ia embora? 

 O Rodrigo pegou o sanduíche, deu uma dentada e aí viu que o olho do Tuca tinha também 

mordido o pão. 

 A boca do Rodrigo foi mastigando. 

 O olho do Tuca mastigou junto. 

 A boca deu outra dentada; o olho mordeu também. 

 A boca foi parando de mastigar. O olho do Tuca foi ver o que tinha acontecido; deu de cara 

com o olho do Rodrigo; se assustou; voltou correndo pro caderno. 

 De repente o Rodrigo fez um ar meio distraído estendeu o sanduíche e perguntou: 

 - Quer? 

 O Tuca ficou sem saber o que respondia, acabou fazendo que sim. Pegou o sanduíche 

com as duas mãos. Olhou pro pão. Cravou o dente. 

 - Pode comer ele todo – O Rodrigo falou. E foi só acabar de falar que o sanduíche já tinha 

sumido. 

 O Rodrigo saiu da classe sem dizer nada. Voltou com mais dois sanduíches. Deu um pro  

Tuca. Olharam-se. Comeram quietos. E pela primeira vez o Tuca falou com um colega. 
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 - Nossa! Nunca vi tanta manteiga e tanto queijo num pão só. 

 Começaram a conversar. Primeiro sobre idade. O Rodrigo tinha 11 anos e o Tuca já ia 

fazer 14! O Rodrigo olhou espantado pra ele: 

 - É mesmo?! 

 - Não pareço não? 

 - Bom... – e o Rodrigo olhou pro pão. O Tuca era tão miúdo que ele até tinha pensado que 

os dois eram da mesma idade. E aí falaram de estudo. 

 - Sabe que eu era o 1º da classe lá na minha escola? 

 Outra vez o Rodrigo se espantou. Naqueles primeiros dias de aula já tinha dado pra ver 

que o Tuca estava sempre por fora.  

 - Foi por isso que eu ganhei a bolsa de estudo para vir estudar aqui. 

 O Rodrigo só disse: hummmmm... 

 O Tuca meio que riu e disse: 

 - “Escola de rico” feito a gente diz. – Suspirou... O sanduíche tinha acabado. – Mas, sabe? 

Eu não sei como é que vai ser. 

 - O quê? 

 - Acho que eu não vou aguentar a barra: o estudo aqui é mais adiantado, é diferente, sei lá, 

eu só sei que não tá dando. E o pior é isso aqui – olhou pro caderno e espichou um queixo 

desanimado: a tal da matemática. 

 - Você não fez o trabalho que a gente tem que fazer? 

 - De que jeito? Eu não saco nada disso. 

 O Rodrigo olhou pro relógio: 

 Eu to quase acabando o meu. Quer que depois eu te dê uma explicação? 

 A cara do Tuca ficou tão contente que o Rodrigo até achou melhor fingir que não tinha 

visto. Virou pro caderno e começou a escrever. 

 Naquele dia só deu tempo de dar uma explicação curta pro Tuca. 

 Mas no outro dia o Rodrigo usou a hora do recreio todinha pra explicar tudo melhor. Era a 

primeira vez que ele dava aula pra alguém. E pelo jeito gostou: nem viu o tempo passando. 

A campainha tocou e ele até se assustou: 

 - Já?! 

E o Tuca falou: 

- Puxa, cara, saquei tudo que você me ensinou; acho que você vai ter que ser professor. 

E no dia seguinte lá estava o Rodrigo outra vez explicando. 

E o Tuca se animando: “Agora, sim, to sacando!” 
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1. Explique por que Tuca ganhou uma bolsa de estudo e foi estudar na escola em que 

Rodrigo estudava. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Podemos dizer que neste texto o narrador é: 

(      ) narrador- personagem. 

(      ) narrador-observador. 

 

 



3. O PLURAL correto da frase “foi comprar um sanduíche e voltou pra acabar um trabalho. 

Nem prestou atenção: debruçou no caderno e começou a escrever”, é: 

 

(A)... foi comprar um sanduíche e voltaram para acabar um trabalho. Nem prestaram 

atenção: debruçou no caderno e começou a escrever.  

 
(B)... foram comprar sanduíche e voltaram para acabar um trabalho. Nem prestou atenção: 

debruçaram no caderno e começaram a escrever. 

 
(C)... foram comprar sanduíche e voltaram para acabar um trabalho. Nem prestaram 

atenção; debruçaram no caderno e começaram a escrever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4. É correto afirmar que Tuca não se interagia com os colegas por que 

 

(A) era um aluno com as melhores notas da sala na escola onde estudava anteriormente. 

(B) era um menino muito tímido que tinha vergonha de manifestar-se diante dos colegas. 

(C) era um menino que estava se sentindo atrasado em relação ao conteúdo lecionado 

pelos professores. 

(D) era um menino que tinha receio de que descobrissem que era uma criança de origem 

mais humilde. 

 

5. Segundo o texto, Rodrigo havia percebido que, nas aulas, “o Tuca estava sempre por 

fora”. Qual o sentido da expressão destacada? 

 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Em certo momento, Tuca observava Rodrigo comer um sanduíche. RELEIA o trecho.  

 

O olho do Tuca foi indo para o sanduíche. Quando chegou lá quem disse que ia embora? 

O Rodrigo pegou o sanduíche, deu uma dentada e aí viu que o olho do Tuca tinha também 

mordido o pão. 

A boca do Rodrigo foi mastigando. 

O olho do Tuca mastigou junto. 

A boca deu outra dentada; o olho mordeu também. 

A boca foi parando de mastigar. O olho do Tuca foi ver o que tinha acontecido; deu de cara 

com o olho do Rodrigo; se assustou; voltou correndo pro caderno. 

  

 QUAL destas expressões pode resumir esse momento do texto? 
 

(A) Comer com os olhos. 

(B) Em boca fechada não entra mosquito. 

(C) Olho por olho, dente por dente. 

(D) Quem dá aos pobres empresta a Deus. 

 

 



 

7. RESONDA de maneira completa.  

 

A) Em qual das falas de Tuca há indícios de que a alimentação na casa dele não é farta? 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

B) Em qual frase de Tuca o leitor percebe que, anteriormente, ele estudava em uma escola 

frequentada por pessoas pobres? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8.  Tuca diz: “– Acho que eu não vou aguentar a barra”. 

  

A palavra “barra”, nesta situação, tem sentido de: 

A) Equipamento de ginástica 

B) Parte final de uma roupa onde se dá o acabamento 

C) Peça de metal 

D) Situação difícil 

 

TEXTO 2 

 Rodrigo enviou esta carta para um amigo que mudou para outro estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oi Guilherme, tudo bem! 

 Você se lembrava das nossas conversas sobre profissões! 

 Você sempre sabia o que queria ser no futuro, mas eu não. Eu nunca sentia vontade 

de ser nada. Mas esta semana (finalmente!!!) eu descobri? 

 Sabe o que eu vou ser? Professor. 

 Tudo começou com o Tuca, um colega da minha sala. Começarei explicando 

Matemática, mas agora estou dando aula de todas as matérias para ele. É pra ver se ele 

alcança a turma e não perde a bolsa. 

 Eu não imaginava que gostava tanto de ensinar. Quando o Tuca entende o que eu 

explico, me dá uma sensação tão boa, que eu já resolvi, vou ser professor? 

 Abraço 

Rodrigo  

 



9. O bilhete acima foi escrito com alguns erros de ortografia, concordância verbal e 

pontuação.  

 Identifique-s, circule-s e REESCREVA o texto colocando a pontuação adequada. 

 

10. Podemos dizer que a maior novidade que Rodrigo contou foi 

 

(A) que Guilherme sempre soube qual a profissão queria, mas Rodrigo, não. 

(B) que havia descoberto qual profissão escolheria. 

(C) que se lembrou da conversa que os dois tiveram sobre profissões. 

(D) que havia se transformado no melhor aluno da classe.  

 

 

11. MARQUE V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. 

(    ) Para Rodrigo,  a opinião de Guilherme sobre sua escolha era importante. 

(    ) Rodrigo conheceu Tuca antes de Guilherme. 

(    ) Rodrigo escolheria a profissão de professor, pois não tinha outra opção. 

(    ) Rodrigo queria contar a novidade para Guilherme, pois eram amigos. 

(    ) Tuca foi responsável por Rodrigo escolher ser professor. 

 

 

12. Com qual finalidade Rodrigo está ensinando Tuca?  

 

(A) Ajudá-lo a interagir com os colegas da sala de aula. 

(B) Fazer com que Tuca tire boas notas e não perca a bolsa de estudos. 

(C) Mostrar que realmente descobriu a sua profissão, ser professor. 

(D) Sentir-se útil, pois está realizando uma boa ação de solidariedade. 

 

13. EXPLIQUE a palavra grifada de acordo com o contexto. 

 

a) Outra vez o Rodrigo se espantou. 
 

__________________________________________________________________ 

 

b) - Puxa, cara, saquei tudo que você me ensinou. 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

14. REESCREVA a frase no tempo presente. 

“Quando a aula acabou, todo mundo saiu para o recreio, mas o Tuca nem se mexeu.” 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 

15. RELACIONE a segunda coluna com a primeira de acordo com a tonicidade das 

palavras. 

 

(   1   ) paroxítona                              (      ) matérias 

 

(   2   ) oxítona                                   (      ) sensação 

(   3   ) proparoxítona                         (      ) professor 

                                                           (      ) profissões 

                                                           (      ) futuro 

                                                           (      ) Rodrigo 

16. LEIA: 

 

 

Podemos dizer que no trecho acima, os substantivos são: 

(A) caderno, escrever, Rodrigo, sanduíche, Tuca. 

(B) caderno, Rodrigo, sanduíche, trabalho, Tuca. 

(C) comprar, Rodrigo, sanduíche, trabalho, Tuca 

                                                                                  

 

 

O Rodrigo foi comprar um sanduíche e voltou pra acabar um trabalho. Nem 

prestou atenção no Tuca; debruçou no caderno e começou a escrever. 

 


