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4º L. Portuguesa 1 4 

INDICAÇÃO LITERÁRIA 
 

“...Na sua casa a mãe de Gul media o quanto ele tinha crescido, colocando 
ele na parede e fazendo risquinhos a cada mês, mas ele não crescia nada, até 
que um dia Gul teve um sonho um pouco estranho, ele sonhou que estava com 
seus pés na água e sua cabeça sendo pressionada por sacos de arroz. 
Quando acordou, Gul percebeu que tinha crescido, conseguindo ver o espelho 
do banheiro e conquistando outras coisas. Ao longo de suas conquistas crescia 
mais, de modo que ficava mais desconfortável na casa de sua mãe...” 
 

Texto adaptado 

 
Nessa indicação literária, falaremos de um conto fantástico chamado “O homem que não parava de 
crescer”, escrito por Marina Colasanti. Marina Colasanti é uma escritora e jornalista, ítalo-brasileira. 
A escritora já publicou 50 livros, entre eles contos, poesia, prosa, literatura infantil e infanto-juvenil. 
Espero que tenha gostado de nossa indicação literária e tenha ficado curioso com essa história! 
 
1. Observando a imagem da capa do livro, a qual assunto você acha que o livro se refere? 

___________________________________________________________________________ 
 
2. Segundo o trecho acima, quais personagens participam da história do livro? 

____________________________________________________________________________ 
 
3. Qual o nome do autor desse livro? 

____________________________________________________________________________ 
 
4. Você ficou curioso para saber o final dessa história. Por quê? 

____________________________________________________________________________ 
 
5. Observe a cena dos personagens da turma da Mônica e escreva o que se pede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) Escreva uma frase com ponto final. 
  _________________________________________________________________________ 
 
 b) Escreva uma frase com ponto de exclamação. 
  _________________________________________________________________________ 
 
 c) Escreva uma frase com ponto de interrogação. 
  _________________________________________________________________________ 
 

NÃO JOGAR SUJEIRA 
NO CHÃO 
Você já reparou como as 
cidades estão sujas? Se 
cada um fizer a sua parte e 
não jogar lixo nas ruas, já 
estará ajudando bastante. 
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6. Ordene as palavras e forme frases. Não se esqueça de colocar os sinais de pontuação:  ! . ? 
 
 a) comilona   Magali   muito   é 
  _________________________________________________________________________ 
 
 b) sorvete   vou   tomar   Amanhã   um 
  _________________________________________________________________________ 
 
 c) estrelada   Que   noite 
  _________________________________________________________________________ 
 
 d) aqui   você   Como   chegou 
  _________________________________________________________________________ 
 
 e) chuva   O   tem   medo   Cascão   da 
  _________________________________________________________________________ 
 
7. Observe a imagem e responda: 
 

a) Qual sinal de pontuação foi utilizado para representar as dúvidas 
do garoto? 

 ____________________________________________________ 
 
b) Esse sinal é adequado para demonstrar:  
 (    )  medo, insegurança 
 (    )  tranquilidade 
 (    )  pensamento, curiosidade 

 
 
Leia a canção a seguir: 
 

Escravos de jó 
Jogavam caxangá 
Tira, põe 
Deixa ficar 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 

 
8. Sobre a utilização da vírgula na música acima, marque a alternativa correta. 
 ( A ) A vírgula foi utilizada para separar palavras repetidas. 
 ( B ) A vírgula foi utilizada para finalizar uma frase. 
 ( C ) A vírgula foi usada para separar uma sequência de palavras. 
 ( D ) A vírgula foi utilizada no fim das frases. 
 
9. O travessão é um sinal de pontuação utilizado, principalmente, para: 
 ( A ) encerrar um discurso. 
 ( B ) fazer uma pergunta. 
 ( C ) introduzir uma fala. 
 ( D ) dar uma pausa no texto. 
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10. Leia o trecho a seguir, reescreva-o inserindo os travessões, quando necessário. 
  
 Guilherme e Amanda estão conversando na calçada. 
 Amanda pergunta:  
 Por que você parece triste? 
 Guilherme responde: 
 Acho que perdi meus óculos. 
 Amanda, espantada, diz: 
 Mas você está usando os óculos agora! 
 Guilherme diz: 
 Nossa, nem percebi! 
 
 
  Para reescrevê-lo. 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


