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PORTUGUÊS – INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

 Texto 1 
A amiga transparente 

Eu tinha uma amiga de olhos clarinhos que de tão frágil e tão branca quase 
parecia transparente! 

Por causa dessa diferença, um dia me olhei no espelho e vi meu rosto negro, 
meus lábios vermelhos, minha pintinha preta, olhos mais pretos ainda. olhei para 
dentro de mim para ver se via minha pele por dentro, olhei, olhei, até que um dia virei 
do avesso, e depois desvirei! 

Heloísa Pires Lima. 

 
  
Texto 2 

Um jeito de olhar 
Chegou na escola um menino de olho azul. Quando os olhos azuis passavam 

pelo corredor, só se viam todos os olhos negros e castanhos olhando para ele. 
E todo mundo queria, por um instante, ter aqueles olhos azuis. 

 Aí, lembrei de um amigo de olhos negros que se mudou para uma terra onde 
todo mundo tem olho claro. Quando seus olhos negros passeavam pelos corredores 
de lá, um monte de olhos azuis ficava olhando e querendo os olhos dele. 

Heloísa Pires Lima. 

 
Interpretação de texto 
 

1. O que os textos mostram? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. Nos textos acima, as pessoas são iguais ou diferentes umas das outras? Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3. De acordo com o texto, as diferenças entre as pessoas devem ser valorizadas ou só 
podem ser valorizadas as pessoas que são exatamente iguais às outras? Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

4. Desenhe seu retrato em uma folha de papel sulfite com uma margem de 2cm de cada 
lado, e escreva seu nome completo com a data numérica do lado inferior direito. Atrás 
da folha do desenho, descreva a cor:  
 

- dos seus olhos; 
- dos seus cabelos; 
- da sua pele; 

 
 

5.  Observe seu desenho. Escreva por que você é igual e diferente de todas as crianças. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


