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4º L. Portuguesa 1 4 

 Leia a seguir um trecho do livro As memórias de Morgana, que narra as lembranças da 
personagem Morgana, a feiticeira do castelo Rá-tim-bum. 

 
UM GRANDE AMIGO 

 
Uma das fases mais legais da minha vida foi quando eu fui morar 

numa cidade da Itália, chamada Florença. Foi lá que conheci uma das 
pessoas mais inteligentes de toda a humanidade: Leonardo da Vinci. Ele 
era um sujeito simpático, que dormia pouco e trabalhava muito. 

Foi pintor, escultor, cientista, matemático, músico e inventor! 
Eu não quero me exibir, mas ele me adorava! Adorava também ir ao 

castelo do meu pai e conhecer as nossas feitiçarias. Ele dava risada. Um 
dia, levei o Leonardo para passear na minha vassoura. Por causa do 
vento, o cabelo e a barba dele voaram para trás. Ele ficou com uma cara 
muito engraçada e falou:  

— Morgana, este é o melhor passeio que já fiz na minha vida! Acho 
que vou inventar uma máquina para voar. 

Ele foi para casa e inventou o helicóptero. É claro que aquela geringonça não podia voar, 
porque naquela época não existia tanto conhecimento. Então, para ele não ficar triste, eu disse:  

— Eu levo você para passear na minha vassoura!  
Leonardo me agradeceu e me deu um presente: pintou o meu retrato.  

 
MUYLAERT, Anna. Texto extraído de As memórias de Morgana. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1996. 

 
1. Observando o título do livro, o que você imagina que a autora conta nesse livro? (p. 82) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
2. Segundo o trecho acima, quais pessoas participam da história do livro? (p. 82) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
3. Qual o nome da autora desse livro? (p. 82) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
4. Segundo o texto, o que Leonardo da Vinci foi? (p. 82) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
5. Classifique as frases a seguir, quanto à entonação, em: afirmativa, negativa, exclamativa, 

interrogativa. (pp. 90 e 94)  
 
 a) Quem foi Leonardo da Vinci? 
  _________________________________________________________________________ 
 
 b) “Eu não quero me exibir.” 
  _________________________________________________________________________ 
  
 c) “Mas ele me adorava!”  
  _________________________________________________________________________ 
 
 d) “Ele foi para casa e inventou o helicóptero.” 
  _________________________________________________________________________ 
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 6. Coloque as vírgulas corretamente em cada frase. (p. 93) 
 a) Morgana adorei suas histórias! 
 b) A gralha Adelaide chamou chamou chamou mas Morgana não ouviu. 
 c) Florença 03 de maio de 1503. 
 
7. Sobre o uso dos sinais de pontuação no trecho a seguir, escreva ( V ) para as afirmativas 

verdadeiras e ( F ) para as falsas. 
 

 “Ele ficou com uma cara muito engraçada e falou: — Morgana, este é o melhor passeio que já 
fiz na minha vida!” (pp. 102 e 103) 

 

 (    ) Os dois-pontos foram usados para indicar a fala de uma personagem. 
 (    ) O travessão é usado no início de parágrafos. 
 (    ) Usa-se o ponto de exclamação para fazer perguntas. 
 (    ) O trecho foi escrito entre aspas porque foi retirado de um texto maior. 
 
8. Leia o poema a seguir: (pp. 102 e 103) 
 

 
 

Os sinais de pontuação são muito importantes, pois eles constroem o sentido do texto. O 
poema “Cadê” está escrito sem nenhum sinal de pontuação. Reescreva-o, pontuando 
corretamente. 

 
9. Relacione os sinais de pontuação de acordo com o seu uso. (pp. 102 e 103) 
 
 ( 1 ) Indica o final de uma frase ou de um texto.                  (    ) Vírgula  
 ( 2 ) Serve para introduzir a fala de um personagem.          (    ) Ponto final 
 ( 3 ) É usada para separar elementos de uma frase.           (    ) Travessão 
 
10. Leia o cartaz a seguir: (p. 94) 

 
 
 
       O sinal de exclamação foi utilizado para:  
       ( A )  Chamar a atenção do leitor. 
       ( B ) Provocar dúvida no leitor. 
       ( C ) Causar medo no leitor. 
       ( D ) Causar espanto no leitor. 

Deixe a sua marca, multiplique vidas. 


