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PORTUGUÊS – PAPAGAIO PRETO?!? (PONTUAÇÃO)  

  Nas histórias de piratas de José Maviael Monteiro acontece de tudo, até mesmo 
o inimaginável…  

 

1. Leia o texto e conheça esta deliciosa história. Depois, coloque a pontuação 
adequada onde aparece, as barrinhas. No caso de a letra seguinte à pontuação 
precisar ser alterada, faça isso. 

 

Barba-Suja encontra um novo amigo 

 

 Num fim de tarde/ quando os trabalhos já estavam terminados e o brigue 
pronto para voltar às suas aventuras/ o capitão Barba-Suja resolveu tirar uma soneca/ 
descansando na praia à sombra de um coqueiral/ 

 Gozando da brisa fresca que soprava do mar/ não viu quando um urubu pousou 
no seu ombro/ meio adormecido/ sentiu o peso da ave/ mas não abriu os olhos de 
imediato/ só o fez quando o bicho lhe deu uma violenta bicorada no cocoruto/ para 
um bravo pirata dos sete mares era demais/ Barba-Suja abriu os olhos e seus dentes 
trincaram de raiva/ quem teria tido a coragem de interromper-lhe o sono/ olhou de 
lado e viu a ave que/ inconformada com a dureza da cabeça do homem/ tentava a 
segunda bicorada / 

 - Ah/ é você/ 

 Barba-Suja não tinha mais raiva/ levantou as mãos e segurou o animal/ que se 
deixou agarrar sem nenhuma reação/ o pirata pôs o urubu no chão e esfregou os olhos 
espantado/ disse brincando/ 

 - Ué/ papagaio preto eu nunca vi/ todos os meus colegas piratas andam sempre 
com papagaios verdes/ e o que me aparece é preto/ 

 

2. Pontuou? Então leia mais um trecho da história e coloque a pontuação que 
achar necessária. Ah! Não se esqueça de alterar a letra seguinte à pontuação 
quando for necessário.  

 

Barba-Suja estendeu a mão para acariciar a cabeça do animal mas este 
esquivou-se então ele falou brandamente 

- Não tenha medo filhinho não vou me vingar da bicorada que você e deu venha 



  

cá 

Desinteressado da conversa o urubu começou a afastar-se mas o homem meteu 
a mão no bolso da calça e de lá tirou um pedaço de carne salgada que foi cortando e 
jogando a pequena distância 

- Veja se gosta disto 

 

Retirado do livro Vida ingrata de pirata, 

De José Maviael Monteiro. São Paulo, Ática,1989. 

(Adaptado para fins didáticos) 

 

3. E agora, o que você acha que vai acontecer? Escreva um final para a história. 


