
Interpretação de texto: Amigos nas Diferenças 

1. Quais são os personagens citados no texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Onde eles se conheceram? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Qual a primeira reação de Thaís ao conhecer Eduardo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. O texto lido é informativo. Qual é o assunto principal ou que ele informa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Dudu é um garoto que nasceu com uma diferença em relação às outras crianças. 

Qual é essa diferença? Explique: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Essa diferença o impede de ter amigos? __________ Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Por ser diferente, Dudu tem algumas limitações físicas, mas acabou desenvolvendo 

outras habilidades.  

a) Na escola, como ele faz, por exemplo, para comer ou para pegar seus materiais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

b) O que ele é capaz de fazer que outras crianças não são? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Dudu desenvolveu com os colegas da escola uma relação de solidariedade, isto é, eles 

se ajudam do jeito que podem. De que forma Dudu retribui os favores de seus 

colegas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



9. Releia o último parágrafo do texto. Em sua opinião: 

 

a) Por que os colegas da classe são importantes para Dudu? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) E por que a amizade de Dudu é importante para os colegas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. Pinte no texto de azul a fala de Thaís, de amarelo a de Eduardo e de rosa a de 

Bianca. 

 

11. Numere a sequência dos fatos conforme descritos no texto: 

 

(     ) Dudu sempre retribui a atenção que recebe dos colegas. 

(     ) Os alunos desta turma nunca esquecerão a experiência vivida com o colega Dudu. 

(     ) Thaís acha estranha quando vê Eduardo, um garoto com deficiência física. 

(     ) Bianca tenta imitá-lo escrevendo com lápis preso à boca. 

(     ) Thaís inicia uma amizade com Eduardo. 

(     ) Thaís reconhece como podem nascer grandes amizades. 

(     ) As meninas brigam para ver quem empurra a cadeira ou quem lhe dá um lanche no 

recreio. 

(     ) Eduardo é tetraplégico de nascença. 

 

12. Em sua opinião, pode nascer uma grande amizade entre duas pessoas quando uma 

delas apresenta algum tipo de deficiência?_________ Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Este texto tem algo em comum com nossa turma? ________ Explique: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14. E você se considera habilidoso para fazer o quê? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

15. Você conhece alguém especial? ________ Se sim, explique como é seu 

relacionamento com esta pessoa, que idade tem, onde mora, qual a deficiência. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

________________________________________________________ 



 

Estudando a gramática relacionada ao texto: 
 

1. Escreva todas as palavras do texto que têm a letra “s”, separando-as em colunas 

conforme o que se pede: 

 

2. Observe as palavras do quadro e faça o que se pede: 
 
 

 

 

a) Palavras femininas no plural:__________________________________  

b) Palavras masculinas no singular:_________________________________ 

c) Palavras trissílabas:________________________________________ 

d) Palavra que pode ser feminina ou masculina: ________________________ 

 

3. Observe a sílaba tônica das palavras e numere-as conforme a sua classificação: 

( 1 ) oxítona 

( 2) paroxítona 

( 3) proparoxítona 

 

 

(   ) princípio 

(   ) físico 

(   ) fácil 

(   ) contrário 

 

(   ) importância  

(   ) social 

(   ) lápis 

(   ) lugar 

 

4. Separe em sílabas: 

 preconceitos=________________ 

 estranhou=__________________ 

 carteira=___________________ 

 inteligente=_________________ 

 dois=______________________ 

 quarta=____________________ 

 

5. Coloque em ordem alfabética: ( deficiente – também – maioria – pessoas – unida – 

muito) _________________________________________________________ 

 

6. Sublinhe  os adjetivos das frases: 

 

a) Assim que nascem grandes amizades. 

b) Inteligente, aprende fácil e ajuda os colegas quando precisam. 

c) Tem braços e pernas atrofiados, mas uma personalidade que encanta e conquista. 

“S” inicial “SS” “S” entre vogais “S” final de palavras 

    

    

    

    

    

garoto – braços – pernas – objetos – turma – personalidade – meninas – lanche – 
biscoito – colegas – lápis – rabiscos – sala – atenção – irmão – pessoas – amizade - 


