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Grupo I - Compreensão

 

Lê o texto. 

MARIA CASTANHA 

 

  Era bom ir ao jardim. E mesmo sem haver sol, os meninos sentiam os pés 

quentinhos e ficavam com as bochechas encarnadas de tanto correr e saltar.  

Uma vez apareceu no jardim uma menina diferente: não tinha bochechas 

encarnadas, mas uma carinha redonda, castanha, com dois grandes olhos escuros e 

brilhantes. 

– Como te chamas? – perguntaram-lhe. 

– Maria. Às vezes chamam-me Maria Castanha . 

– Que engraçado, Maria Castanha! Queres brincar? 

– Quero.  

Foram brincar ao jogo do apanhar.  A Maria Castanha 

corria mais do que todos. 

– Quem me apanha? Ninguém me apanha!  

– Ninguém apanha a Maria Castanha! 

Ela corria tanto. Corria tanto que nem viu o carrinho 

do vendedor de castanhas que estava à porta do jardim, e foi de encontro a ele. 

Pimba!  

O saco das castanhas caiu e espalhou-as todas à reboleta pelo chão. 

A Maria Castanha caiu também e ficou sentada no meio das castanhas. 

– Ah. Minha atrevida! – gritou o vendedor de castanhas  todo zangado. 

– Foi sem querer – explicaram os outros meninos. 

– Eu ajudo a apanhar tudo – disse Maria Castanha, de joelhos a apanhar as 

castanhas caídas. 

E os outros ajudaram também. 

Pronto. Ficaram as castanhas apanhadas num instante. 

Nome: ____________________________________________________ nº _______ Data: ________ 

Professor: ___________________________________        Avaliação: ______________________



www.estudaredivertido.com 

– Onde estão os teus pais? – perguntou o vendedor de castanhas à Maria 

Castanha. 

– Foram à procura de emprego. 

– E tu? 

– Vinha à procura de amigos. 

– Já encontraste: nós somos teus amigos – disseram os meninos. 

– Eu também sou – disse o vendedor de castanhas. 

E pôs as mãos nos cabelos da Maria Castanha, que eram frisados e fofinhos 

como a lã dos carneirinhos novos. Depois, disse: 

– Quando os amigos se encontram é costume fazer uma festa. Vamos fazer uma 

festa de castanhas. Gostam de castanhas? 

– Gostamos! Gostamos! – gritaram os meninos. 

– Não sei. Nunca comi castanhas, na minha terra não há – disse Maria Castanha. 

– Pois vais saber como é bom. 

E o vendedor deitou castanhas e sal dentro do assador e pô-lo em cima do lume. 

Dali a pouco as castanhas estalavam… Tau! Tau! 

– Ai, são tiros? – assustou-se a Maria Castanha, porque vinha de uma terra onde 

havia guerra. 

– Não tenhas medo. São castanhas a estalar com o calor. 

Do assador subiu um fumozinho azul-claro a cheirar bem. 

E azuis eram agora as castanhas assadas e muito quentes que o vendedor deu 

à Maria Castanha e aos seus amigos. 

– É bom é – ria-se Maria Castanha a trincar as castanhas assadas. 

– Se me queres ajudar podes comer castanhas todos os dias. Sabes fazer 

cartuchos de papel? 

A Maria Castanha não sabia mas aprendeu. 

É ela quem enrola o papel de jornal para fazer os cartuchinhos onde o vendedor 

mete as castanhas que vende aos fregueses à porta do jardim. 

Maria Isabel Mendonça Soares,” Contos no Jardim”. 

Responde às questões que se seguem, de acordo com as indicações que te são dadas. 

 
 

1. Quem é a autora do texto? 

____________________________________________________________________________________ 
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2. Localiza a ação no espaço. 

____________________________________________________________________________________ 

3. Na tua opinião, em que estação do ano se passa esta história? Justifica com uma 

frase do texto. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Quem é a personagem principal do texto? 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.1. Descreve-a. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Em determinado momento, o vendedor de castanhas ficou zangado, porquê? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Termina a frase de acordo com o texto. 

 

 Os pais da Maria Castanha não a acompanhavam porque … 

 

 

7. Assinala com V (verdadeiro) ou F (falso), de acordo com as informações do 

texto. 

 

1. A Maria Castanha não corria tanto como as outras crianças. 

2. Os cabelos da Maria Castanha eram fofinhos como a lã dos carnerinhos. 

3. O vendedor de castanhas não quis ser amigo da menina. 

4. A Maria Castanha nunca tinha comido castanhas na sua terra. 

5. O vendedor deitou castanhas e açúcar no assador.    
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8. Numera as afirmações de 1 a 7, de acordo com a ordem de acontecimentos no 

texto. 

 

A menina passou a fazer os cartuchinhos onde o vendedor mete as castanhas 

assadas. 

Todos os meninos ajudaram a apanhar as castanhas espalhadas no chão.  

Apareceu, no jardim, uma menina diferente.  

Os meninos sentiam os pés quentinhos de tanto correr e saltar no jardim. 

A Maria Castanha derrubou o saco das castanhas. 

Fizeram uma festa de castanhas. 

A Maria Castanha assustou-se quando as castanhas começaram a estalar. 

 

9. Na tua opinião, a Maria Castanha era, realmente, muito diferente dos outros 

meninos? Justifica a tua resposta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Grupo II - Gramática

 

1. Indica o número de períodos presentes no primeiro parágrafo. ________________ 

 

2. Escreve as palavras primitivas de: 
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3. Dos conjuntos de palavras que se seguem, assinala com X aquele em que 

todas as palavras são da mesma família.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Classifica as palavras quanto ao número de sílabas e quanto à posição da sílaba 

tónica (acentuação).  

 

5. Coloca os sinais de pontuação e faz a correspondência correta. 

 

 

a. Não tenhas medo        Frase declarativa 

 

b. Onde estão os teus pais       Frase imperativa 

 

c. Que menina tão linda       Frase interrogativa 

 

d. Nós somos teus amigos       Frase exclamativa 

 

 

mão   

cartuchinhos   

jardim   

árvore   
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6. Identifica os tipos de discurso, completando os espaços. 

 

           – Onde estão os teus pais? 

  

           O vendedor perguntou à menina  

        onde estavam os seus pais. 

 

 

7. Lê a frase seguinte:  

O vendedor pôs as mãos nos cabelos da Maria Castanha, que eram frisados e 

fofinhos como a lã dos carneirinhos. 

7.1. Assinala com X as classes gramaticais a que pertencem as palavras 

sublinhadas. 

 

 nome verbo determinante adjetivo 

o     

vendedor     

pôs     

as     

mãos     

eram     

fofinhos     

 

8. Escreve a frase que se segue com a forma verbal sublinhada no Pretérito 

Perfeito do Indicativo. 

 

a. A Maria trincava as castanhas. 

____________________________________________________________________________________ 

Discurso _________________________ 

Discurso _________________________ 

a. 

b. 
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Grupo III – Expressão escrita

 

 

O vendedor de castanhas organizou uma festa de castanhas para os meninos. 

 

Imagina o que terá acontecido nessa festa. Conta de que modo todos se 

divertiram. 

 

 

Organiza o teu texto de forma a ter, pelo menos, 90 palavras. 

 

Título: ________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Bom trabalho! 


