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 Ler os textos com atenção!!!!] 
 Colar no caderno  

Leia o texto abaixo. 
 

 
 TEXTO 1                             Brincadeira retrô 
 
      Me lembro bem de quando era pequena e do quanto minha imaginação era fértil. Eu fui daquelas crianças 
que davam arrepios nos pais por conta das brincadeiras mirabolantes: a cama de casal que virava navio 
pirata, o sofá da sala que virava palco de teatro com direito a cortina de lençol e tudo mais... Toda vez que 
começava a me animar minha avó dizia: “Lá vem essa menina inventando moda”. Hoje vejo que esse era o 
jeito de brincar das crianças de antigamente. Não havia toda essa parafernália eletrônica, que toca música, 
anda, fala e não deixa nenhum espaço para a imaginação. Precisávamos inventar as nossas brincadeiras. 
Criança moderna não sabe brincar sozinha, tem sempre a babá, o computador, o DVD... Hoje tento incentivar 
meu filho a brincar assim também. Não é que eu vá jogar todos os brinquedos dele fora, mas com certeza ele 
vai aprender a se divertir com muito menos. Dá mais trabalho, faz mais bagunça, mas é infinitamente mais 
divertido. 

POMÁRICO, Veri. Revista Gol, Editora Trip: s/l. s/d. 
 

 
Leia o texto abaixo. 

 
TEXTO 2                  Paixão Nacional 
 
    O futebol é sem dúvida alguma o esporte mais popular do planeta. Não há nenhum outro esporte que 
esteja tão divulgado e que seja praticado da mesma maneira ao redor do mundo. O futebol é praticado em 
todos os países, nos cinco continentes do globo. 
  No Brasil, os registros oficiais mostram que o futebol começou a ser praticado em 1894, no estado de São 
Paulo, trazido por Charles Miller, que, ao retornar da Inglaterra, onde fora estudar, trouxe as primeiras bolas, 
uniformes e chuteiras. Em poucos anos, nasceu entre o povo brasileiro a paixão pela bola e a difusão do 
futebol ocorreu de forma ampla. 
        Inicialmente, esse esporte só era praticado por pessoas de classes mais abastadas, mas a 
popularização rápida do futebol em várias regiões do país fez com que esse esporte começasse a ser 
praticado pelas camadas mais pobres da população. Assim, o futebol começou a ser jogado de forma aberta 
e espontânea em todas as localidades do Brasil. 

Disponível em: <http://recantodasletras.uol.com.br>. 
Acesso em: 12 mai. 2010.   

Atenção aos conceitos abaixo 
 

 conotação: sentido subjetivo, figurado 
 denotação: sentido real, literal 

O sentido conotativo é também conhecido como sentido figurado. 

O sentido denotativo é também conhecido como sentido próprio ou literal. 

Exemplos com sentido denotativo 

 O elefante é um mamífero. 
 Já li esta página do livro. 
 A empregada limpou a casa. 

Exemplos com sentido conotativo 

 Você é o meu sol! 
 Minha vida é um mar de tristezas. 
 Você tem um coração de pedra! 
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TEXTO 1                             Brincadeira retrô 

A autora desse texto defende que: 
A) as brincadeiras das crianças de antigamente eram divertidas. 
B) as brincadeiras de antigamente eram mais criativas que as atuais. 
C) as maneiras de as crianças de hoje brincarem devem ser aceitas. 
D) as crianças devem brincar com parafernálias eletrônicas. 
 
TEXTO 2                  Paixão Nacional 
 
O assunto desse texto é: 
A) a popularidade do futebol. 
B) a prática do futebol na Inglaterra. 
C) os cinco continentes do globo. 
D) os esportes praticados no planeta. 

 

1) NUMERE EM QUE SENTIDO FORAM EMPREGADAS AS PALAVRAS  
 
DENOTATIVO (1), ou CONOTATIVO (2): 
1. (___) Meu pai é meu espelho 
2. (___) Quebrei o espelho do banheiro 
3. (___) Essa menina tem um coração de ouro. 
4. (___) A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. 
5. (___) Fez um transplante de coração. 
6. (___) Você é mesmo mau: tem um coração de pedra. 
7. (___) Para vencer a guerra era preciso alcançar o coração do país.  
8. (___) Completou vinte primaveras. 
9. (___) Na primavera os campos florescem. 
10. (___) O leão procurou o gerente da Metro. 
11. (___) O metro é uma unidade de comprimento. 
12. (___) Estava tudo em pé de guerra. 
13. (___) Ela estava com os pés inchados. 
14. (___) É órfão de afeto. 
15. (___) Muito cedo ele ficou órfão de pai. 
16. (___) Caíram da escada. 
17. (___) O leão caiu num sono profundo. 
18. (___) Feriu-se na boca. 
19. (___) Vem o Flamengo apontando a boca do túnel. 
20. (___) O alpinista conseguiu escalar a montanha. 
21. (___) Ela disse uma montanha de absurdos. 
22. (___) Este cavalo venceu a corrida. 
23. (___) Você foi um cavalo durante a partida. 
24. (___) Nosso goleiro engoliu um frango naquele jogo. 
25. (___) Correu muito, mas não apanhou o frango carijó.  
26. (___) A tempestade já conspirava no ar. 
27. (___) Os cascos do animal tiravam fogo dos seixos do caminho. 
28. (___) O pescador vinha chegando. 
29. (___) O chão era uma confusão desolada de galhos. 
30. (___) A casa estava no meio de um vale que o sol beijava. 
31. (___) A varanda corria ao longo da face norte da casa. 
32. (___) Havia outros cães. 
 

 


