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Texto I 
 

A Máquina Maluca 
 

 
 

Na nossa rua tinha um cientista, o professor Batista. 
Vocês sabem o que é um cientista? Pois é uma pessoa que sabe muitas coisas. E as 

que não sabe, inventa. 
O nosso cientista, professor Batista, sabia mil coisas. E as que não sabia inventava. 

Pois o professor Batista, além de cientista, era inventor. 
O professor Batista tinha um sobrinho, o Maneco. O Maneco adorava visitar o 

laboratório do tio. 
Vocês sabem o que é um laboratório? Pois um laboratório é onde o cientista inventa as 

suas invenções. 
Maneco adorava espiar o laboratório do professor Batista. E era muito amigo do 

assistente do cientista. 
Naquele dia, quando chegou ao laboratório, quem abriu a porta foi o assistente do 

professor: 
— Ih, Maneco, o professor hoje está muito ocupado. Ele está trabalhando num projeto 

muito importante. 
— Puxa ... será que eu posso dar uma espiada? 

— Pode, sim, Maneco, mas não faça barulho. Não atrapalhe o seu tio. O professor 
estava montando uma máquina enorme. 

— Bom dia, titio. Para que serve esta máquina enorme? 

— Esta é a máquina Faz-tudo, Maneco. Mas fique quietinho. O titio está trabalhando. 
— Mas faz tudo mesmo? 

— Faz, sim. Vou vender para o governo. Quando esta aparelhagem começar a 
funcionar, ninguém mais vai precisar trabalhar... 

Vieram os homens do governo ver a máquina. 
O professor ligou a trapizonga. 
Que maravilha! A máquina fazia tudo mesmo! Acendia e apagava as luzes da rua, fazia 

os ônibus andarem para baixo e para cima. Fazia pão e engarrafava o leite. 
Fazia os aviões subirem e descerem, controlava a água das casas e os elevadores dos 

prédios. 
Os homens do governo adoraram: 
— Vai ser uma nova era para a humanidade, ninguém mais vai precisar trabalhar. 
— Viva o professor Batista, o maior cientista. 
E a máquina começou a trabalhar e todo mundo começou a vadiar... 
 

Ruth Rocha 
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Após ler o texto atentamente, complete as questões. 

1. Escreva o nome dos personagens de acordo com as características descritas a seguir. 

a) É um cientista e inventor: ______________________________________________ 
 

b) Sobrinho de um cientista: ______________________________________________ 

  
2. Explique o que um cientista faz. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3. Marque (X) no local onde o professor Batista trabalha. 

      (      )           (      )                (      ) 
 
 

4. Qual o nome do local de trabalho do professor Batista e que tipo de trabalho ele 
realiza nesse lugar? 
_____________________________________________________________________ 

 
5. "Naquele dia, quando chegou ao laboratório, quem abriu a porta foi o assistente do 

professor.". Por que o professor Batista não podia abrir a porta naquele dia? 
_____________________________________________________________________ 

 
6. Como se chamava a criação do professor Batista? 

_____________________________________________________________________ 

 
7. Escreva duas coisas que essa máquina fazia. 

_____________________________________________________________________ 

 
8. Leia o grupo de palavras a seguir. 

 
 

a) Separe as sílabas destas palavras. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

inventor – amigo – máquina – professor – leite - rua – água 
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b) Envolva a última sílaba das palavras leite e rua. 
 

c) Risque a penúltima sílaba das palavras máquina e professor. 
 

d) Sublinhe a antepenúltima sílaba das palavras inventor e amigo. 
 
9. O título do texto é “A máquina maluca”. 

 
Identifique as sílabas tônicas das palavras que formam este título, envolvendo-as. 
 

10. Pesquise, no texto, uma palavra com os acentos gráficos a seguir. 
 

a) Acento agudo: _____________________________________________________ 
 

b) Acento circunflexo:  _________________________________________________ 
 
11. Da máquina do professor Batista, saíram muitas palavras, mas todas estavam 

misturadas. 
 
 
 
 

trânsito – abóbora – ginástica – quilômetro 
público – pêssego – triângulo - círculo 

 
 
 
De acordo com os acentos utilizados nas palavras, separe-as nos quadros a seguir. 
 

acento agudo acento circunflexo 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
12. Das palavras que saíram da máquina, envolva a sílaba tônica. 
 

ginástica  abóbora  público  quilômetro 

 
• Destaque uma palavra em que a antepenúltima sílaba é a tônica. 
 _____________________________________________________________________ 


