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Aluno(a): _________________________________________________
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N.º ____

Professor(a): ____________________

Texto 1

Faísca era um palhaço muito
engraçado que vivia em um circo da
cidade.
Ele fazia muitas palhaçadas para
divertir a criançada: virava cambalhota,
equilibrava bolas e fazia mágicas também.
Ele tinha muitos amigos, além do público,
é claro. O trapezista, o mágico, o domador de
leões, a bailarina, o homem do algodão-doce, o pipoqueiro. Todos
adoravam o palhaço Faísca e suas palhaçadas.
Quando o domingo chegou, o mágico trouxe a
boa notícia: era dia de aniversário no circo. Era o
aniversário do palhaço Faísca! Todos ficaram
animados e começaram a combinar a festa surpresa
para ele.
Então ficou combinado que durante o espetáculo
daquela tarde, eles iriam comemorar. Quando Faísca entrou no
picadeiro, a criançada logo começou a
gritar:
— Palhaço Faísca pula, rola e pisca!
Palhaço Faísca pula, rola e pisca!
E o palhaço começou seu show: subiu feito foguete
na tromba do elefante, pulou na tina de água, rolou na
bacia de farinha e engoliu uma régua inteirinha! Virou
cambalhota no ar, rodopiou no meio do picadeiro, dançou
rock de guarda-chuva e assustou o pipoqueiro. Soltou fogo
pela boca, imitando um dragão, equilibrou 20 pratos, 15 copos
e 2 maçãs com uma só mão!
A garotada ria para valer. Faísca era muito legal ! Ele era
sensacional !
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De repente, os tambores começaram a rufar. A garotada se
calou. O que iria acontecer? Foi aí que a bailarina, o domador de
leões, o mágico, o trapezista, o homem do
algodão-doce e o pipoqueiro, entraram no
picadeiro com seus presentes. Atrás deles,
via-se um enorme bolo de chocolate com velas acesas.
E quando a turma começou a cantar “Parabéns pra
você” , Faísca começou a chorar de emoção. Chorou tanto
que suas lágrimas de palhaço inundaram o picadeiro. Daí,
os balões coloridos começaram a cair sobre o público. Eram
verdes, azuis, amarelos e vermelhos. Faísca não perdeu tempo com o choro e
resolveu fazer palhaçada: com um grande alfinete começou a estourá-los.
Foi uma farra geral! Que aniversário sensacional!
Faísca era um palhaço muito engraçado que vivia em um circo da cidade.

1)


Que tipo de palhaçada ele fazia para divertir a criançada?

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) Quem eram os amigos de Faísca?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Agora coloque-os em ordem alfabética.

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3)

Quando o domingo chegou, o mágico trouxe a boa notícia: era dia do
aniversário da bailarina.


A informação da caixinha acima está correta? ( ) sim



Retire do texto um trecho que comprove sua resposta acima.

( ) não

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Todos ficaram animados e começaram a combinar a festa surpresa.

4)


O que os amigos combinaram?

( ) Que comemorariam o aniversário depois do espetáculo.
( ) Que comemorariam o aniversário antes do espetáculo.
( ) Que comemorariam o aniversário durante o espetáculo.
5) Leia as frases.
a) Assim que começou o espetáculo, as crianças bateram palmas.
b) “ Nossa, tia Rose, sua torta de morango está um espetáculo!”


Crie uma frase com a palavra espetáculo com o mesmo sentido da frase B.

_________________________________________________________________________
6) O que as crianças gritaram quando Faísca entrou no picadeiro?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________

7)

Ontem à tarde, o palhaço Faísca entrou no picadeiro e a criançada
começou a gritar.


Como ficaria a frase da caixinha acima se começasse assim...
Nesse momento,_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

8) Marque as caixinhas onde aparece o que Faísca fez quando começou o show.
Soltou fumaça pela boca imitando dragão.
Rodopiou no meio do picadeiro.
Equilibrou-se em cima de um cavalo.

Rolou na bacia de farinha.
Engoliu uma régua inteirinha.
Dançou rock de guarda-chuva.
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...equilibrou 20 pratos, 15 copos e 2 maçãs com uma só mão!

9)


Amplie a frase da caixinha acima acrescentando características as palavras
destacadas.

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10) O que aconteceu quando os tambores começaram a rufar?
________________________________________________________
________________________________________________________
11)

Faísca começou a chorar de emoção. Chorou tanto que suas
lágrimas de palhaço inundaram o picadeiro. Daí, os balões coloridos
começaram a cair sobre o público.



Pinte os balões que começaram a cair, de acordo com o texto.
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Texto 2

Promoção:
Apresente este anúncio na
entrada e ganhe desconto no
valor do ingresso do
acompanhante.

Sextas, sábados e domingos às 18h.

www.circoalegria.com.br

Local: Parque Municipal

Fone: 2333-5451

12) Pinte na imagem do texto 2:


de vermelho, 1 palavra que termine em ÃO que não indique aumentativo.



de verde, 1 palavra com mais de três sílabas.



de azul, 1 nome próprio.

13) Quais artistas irão se apresentar?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14) Onde será a apresentação?
__________________________________________________________________________

15) O que deve ser feito para ganhar um desconto no valor do ingresso?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Texto 3

16) Por que a menina de fita no cabelo está feliz?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17) De acordo com o texto, o que foi encontrado na China?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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18) Na imagem ao lado, pinte de:


amarelo, 1 ação.



azul, 1 nome comum.

19) No circo, o que o malabarista faz?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

O trapezista utiliza o
aparelho que se
chama trapézio para
dar piruetas no ar.

20) Separe as sílabas das palavras destacadas.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

21) O que os textos têm em comum?
_________________________________________________________________________
22) Ligue as caixinhas ao texto que aparecem.

Texto 1

hora e local

Texto 2

circo

Texto 3

bolo

bailarina
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