
 
 
 
 
 
 

   

Atividade de Revisão e Fixação de Conteúdo 1º Bimestre 

 

Leia com atenção o texto abaixo: 

 

 

Sistema Educacional Sophos 

Aluno (a): _______________________________________Turma: 2° ano/9 

Professora:  Alessandra Dias 

Disciplina: REDAÇÃO         Data: ____/ ____ / 20 

 



 
 
 
 
 

 

Interpretando o texto. 

1) Após a leitura responda as perguntas a seguir. 
 

a) Qual o título do poema?  
 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) De acordo com o texto, quem estava apostando a corrida? 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) Segundo o texto, por que a menina achava uma demora à corrida? 
 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

d) Retire do poema a expressão usada pela menina para indicar a “marcha lenta” dos caracóis. 
 

________________________________________________________________________________ 

e) Quando a menina acordou o que aconteceu?  
 

________________________________________________________________________________ 

 

    Trabalhando a linguagem. 

 

2) Releia a legenda do texto e retire as seguintes informações: 
 

a) Nome do autor:  ____________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 

b) Ano em que o livro foi criado: ____________________________________ 
 

c) Nome do livro do poema: _______________________________________  
 

d) Editora: _____________________________________________________ 

 

Observando o Texto. 

 

3) Numere cada verso do poema e descubra: 

 

a) Quantos versos no total ele possui?. _________ 

 

b) Os versos estão reunidos em estrofes? 

 

( ) Sim     ( ) Não 

 

c) Escreva o número do verso em que aparecem estas palavras: 

 

Dois caracóis (  ) O rodapé (      )   Moleza  (     ) 

 

d) Transcreva as estrofes solicitadas abaixo: 

 

 1ª estrofe: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 4ª estrofe: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 8ª estrofe: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 10ª estrofe: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Produção Escrita 

1) Observe o poema criado pelo poeta mineiro Sérgio Caparelli, do livro “Poesia fora da 

estante”. Complete os versos das estrofes usando, a licença poética e rimas criadas por 

você, para finalizá-lo. 

MÃE... 

De patins, de bicicleta,  

de carro, moto, ou _______________________, 

Nas asas da borboleta 

 e no som do______________________. 

De barco, de velocípedes 

A cavalo num _______________________ 

Nas cores do arco-íris  

no rugido de um  ___________________ 

na graça de um golfinho 

e no tilintar do ___________________ 

teu nome eu trago, __________________________ 

na palma das minhas __________________________. 


