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BUSCA AO TESOURO 

    1ª CENA:  
 

    Dona Benta: Bom dia! (ou Boa tarde). Gosto muito de contar histórias para as crianças. Hoje estou aqui para 

contar mais uma história muito interessante a vocês. É a história de um tesouro escondido. Um tesouro muito 
valioso. Todos que tinham alguns problemas e     tocassem naquele tesouro, os problemas desapareciam. A 

nossa história começa, quando Pedrinho sonha numa noite de luar. 
   Pedrinho: (Deitado em sua caminha, luar ao fundo, a boneca Emília entra) 

    Emília: Pedrinho, acorda. Você tem uma grande missão a realizar. Pedrinho: O quê? (acordando) Quem está 
falando? 

    Emília: Sou eu, a boneca Emília. Não me conhece mais não? Sou a boneca de Narizinho. 

    Pedrinho: Boneca Emília? Mas bonecas não falam. Deve ser um sonho. Vou voltar a dormir. (deita se) 
    Emília: Será que eu vou ter que beliscar o seu bumbum? 

     Pedrinho: Acho bom, prá eu ter certeza que não é um sonho. 
    Emília: (Se aproxima e belisca o seu bumbum) Pedrinho: Ái, doeu sabia.! Emília: Você não pediu? 

    Pedrinho: Pedi, mas não precisava exagerar. Emília: E então, está preparado? 

    Pedrinho: Preparado prá que? 
    Emília: Preparado para encontrar um grande tesouro. 

    Pedrinho: Tesouro? Que tesouro? 
    Emília: O que você vai procurar. 

    Pedrinho: Mas é necessário que eu vá mesmo? Por que eu? 

    Emília: Porque você foi o escolhido. Pedrinho: Essa história não está me cheirando bem. Mas se é para o bem 
de todos, diga aos seus superiores que eu vou. 
                    MONTEIRO LOBATO 
 
TAREFA 01   
Após a leitura do texto acima: 

a) Cite duas características desse gênero textual. 0,40 

b) Nesse tipo de texto há textos de apoio que servem para instruções, que são chamados de rubricas. Retire 

um exemplo do texto. 0,40 

c) Qual o tipo de linguagem foi utilizado no texto? 0,40 
 

 
 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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TAREFA 02   
Pesquise e escreva abaixo sobre o gênero:  Seminário. 

 

a) Qual a finalidade de um seminário? 0,40 
b) Qual a linguagem empregada em um seminário? Explique.0,40 

 
 

 
 


