
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

INVERNO, 2020. LONDRINA, 21 DE SETEMBRO. 

NOME: ____________________________________ TURMA: 5º ANO. 

PORTUGUÊS – INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

Assista ao vídeo para responder às questões. Essa história também será 
utilizada em sua representação literária.  
http://globotv.globo.com/editora-globo/crescer/v/crescer-livro-contado-por-ana-
luisa-lacombe/1490101/ 
 

1. Como era a relação do menino com a árvore, no início da história? Como ele se 
relacionava com ela? O que faziam juntos?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. Qual é a diferença entre “E todos os dias, o menino vinha” e “Um dia, o menino veio”?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Que convite a árvore fazia ao seu amigo, a cada vez que ele reaparecia, após longa 

ausência?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. E o que o menino crescido respondia para a árvore, a cada convite?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5. Como a árvore se sentia quando o menino demorava a voltar? Por quê?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

http://globotv.globo.com/editora-globo/crescer/v/crescer-livro-contado-por-ana-luisa-lacombe/1490101/
http://globotv.globo.com/editora-globo/crescer/v/crescer-livro-contado-por-ana-luisa-lacombe/1490101/


  

6. No trecho "Sinto muito", disse a Árvore, "eu não tenho dinheiro. Mas leve os 
frutos, Menino.”  a palavra destacada pode ser substituída, sem mudar o sentido da 
frase, por: 

a.  ( ) e  

b. ( ) porém  

c. ( ) porque  

d. ( ) pois 

Reescreva a frase trocando o MAS pela palavra que você escolheu e veja se ficou 
bom: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 7. No trecho “Vá vendê-los na cidade”, o termo destacado substitui a palavra: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

a. Qual a classe gramatical dessa palavra?  
 
( ) verbo 
( ) pronome 
( ) adjetivo 
( ) substantivo 
 
Justifique sua escolha:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 

8. O menino crescido sentia outras necessidades, não é? Mas sua amiga estava 
sempre lá, para satisfazê-las... Complete o quadro com as ofertas da árvore:  

 

 



  

Pedidos do menino Ofertas da árvore 

a. “Quero comprar muitas coisas. 
Você tem algum dinheiro que 
possa me oferecer?” 
 

 

b. “Você tem uma casa para me 
oferecer?” 
 

 

c. “Já não quero muita coisa”, disse o 
menino, “Só um lugar sossegado 
onde possa me sentar, pois estou 
muito cansado.” 
 

 

 

9. Como a árvore se sentia sempre que ajudava o menino? Na sua opinião, por que 
ela se sentia assim?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

10. Será que tudo o que o menino pediu à árvore era necessário para a sua vida? Na 
sua opinião, quais os itens que realmente importam?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

11. Por que será que a árvore continuou chamando o menino de “menino”, mesmo 
quando ele já estava bem crescido, mesmo quando ele já estava bem velhinho?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 



  

12. Quando o menino voltou pela última vez, a árvore se lamentou por nada mais ter 
a oferecer: "Eu bem que gostaria de ter qualquer coisa pra lhe oferecer", suspirou a 
Árvore. "Mas nada me resta e eu sou apenas um toco sem graça. Desculpe ... " Ainda 
assim, o menino quis ficar junto dela. O que essa atitude demonstra?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 


