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3º L. Portuguesa 1 4 

Texto 1 
 

O MENDIGO E O MAGNATA 
 

Sentado, Severino pede esmolas. Estende o prato de alumínio a transeuntes invisíveis. 
SEVERINO: Uma esmola, uma esmola pelo amor de Deus!... Ei, moço, uma esmola... Ô, dona, 

cinco centavos, só cinco... gente, qualquer coisa aqui ó... 
Thomas vem andando com um cachorro-quente numa mão e uma pasta na outra. O celular 

toca, ele para quase em frente a Severino. 
THOMAS: Alô? Oi, George. Aplicou o meio milhão na bolsa? 
SEVERINO: (pra Thomas) Ô, doutor, dez centavos. 
THOMAS: (ignorando Severino) As ações já caíram tudo que deveriam cair. (empolgado) 

Agora, vão subir muito, meu amigo... 
SEVERINO: Ei, doutor. Dezinho, Dezinho, doutor. 
THOMAS: Não, George 20% é pouco. Acredite, vão subir ainda mais. Subir não, decolar. 

Aposto numa valorização de 40% no mínimo. Ah, que taxa maravilhosa! 
SEVERINO: Doutor, ô doutor. Agora me dá só cinco centavos. Era dez, agora é cinco. Uma 

desvalorização de 50% na esmola. A minha taxa ainda é melhor que a tua. 
[...] 
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1. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 
 (    ) Severino é o mendigo e Thomas é o magnata. 
 (    ) Quando Thomas atende ao telefone ele está longe de Severino. 
 (    ) Os trechos “pra Thomas”, “ignorando Thomas” e “empolgado” são importantes para 

entendermos o texto. 
 (    ) O texto termina com Severino aumentando o valor da esmola. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Classifique o trecho em discurso direto ou discurso indireto. 
      
 “SEVERINO: Uma esmola, uma esmola pelo amor de Deus!... Ei, moço, uma esmola... Ô, 

dona, cinco centavos, só cinco... gente, qualquer coisa aqui ó...” 
  ____________________________________________________________________________ 
 
3. Marque com um X, em que parte do texto estão os nomes dos personagens. (p. 84) 
 (    ) Antes da fala dos personagens. 
 (    ) Depois da fala dos personagens. 
 (    ) No meio da fala dos personagens. 
 
4. Qual foi a solução encontrada por Severino para que Thomas lhe desse a esmola? (p. 78) 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

Em histórias nas quais aparecem personagens, há mais de uma forma de sabermos que o 
personagem fala. 

Quando a fala do personagem aparece direto no texto, chamamos de discurso direto. E 
quando a fala não aparece diretamente, chamamos de discurso indireto. 



 

2/2 

ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 4  -   DISCIPLINA: L. PORTUGUESA   -   TURMA: 3º ANO 

  • Considerando seus conhecimentos sobre pontuação, responda às questões a seguir.  
  Leia a frase: 
 
  — O que é isso? 
 
5. Qual o nome do sinal de pontuação que aparece no início da frase? 
 (    ) Ponto de exclamação. 
 (    ) Travessão. 
 
6. O que indica esse sinal no início da frase? (p. 83) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 Os sinais de pontuação são usados na escrita para orientar nossa leitura e esclarecer o 

significado de uma frase. 
 Leia as frases a seguir e marque a alternativa que indica o sinal de pontuação adequado para 

preencher as lacunas. 
 
 
7. A amazonense falou: - Por gentileza, que dia é hoje ______ 
 (    ) Ponto final 
 (    ) Ponto de exclamação 
 (    ) Ponto de interrogação 
 
8. O francês ganhou muitos presentes ________ sapatos, calças e perfumes. 
 (    ) Vírgula 
 (    ) Dois-pontos 
 (    ) Travessão 
 
9. Escreva, nos círculos, os sinais de pontuação mais adequados para cada situação: 
  

Dois-pontos       , vírgula        ou ponto-final        . (p. 83) 
 
 
 "Um dia, logo quando os pais do Fernando viajaram, a Pietra deu uma bronca 

 — Olha aqui, Fernandinho. Não está legal você deixar os pratos        os talheres        os copos 

e as panelas pra eu lavar         " 

 
10. Relacione as colunas de acordo com a função de cada sinal de pontuação. (p. 83) 
 ( A ) Dois-pontos 
 ( B ) Parênteses 
 ( C ) Ponto de exclamação 
 ( D ) Ponto de interrogação 
 
 (    ) Indica que o texto deve ser lido em tom de pergunta. 
 (    ) Indicam que a fala do personagem vai iniciar. 
 (    ) Indicam as informações adicionais, que orientam como a peça deve ser montada e como 

os atores devem falar e se portar. 
 (    ) Indica que o texto deve ser lido, passando a sensação de susto, alegria, medo, surpresa 

etc. 
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