
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM PORTUGUÊS - RENATA 

Conteúdos: 

 Leitura e interpretação;  

 Formação de palavras: composição e derivação;  

 Terminação verbal: -ão e –am. 

 Advérbios; Sinais de pontuação  

 Pronomes 

 M e N antes de consoantes 

 

O sapo sapo 

Era uma vez um sapo que pensava que era príncipe transformado no bicho verde e 

enrugado que agora era. Ele lembrava de ter morado num castelo, vestido roupas de seda e 

brincado de cavalgar um pônei branco de pelúcia. 

Mas, para conseguir um beijo de uma princesa, ele precisava de uma pepita de ouro. Ele 

cansou de procurar a pepita salvadora e não achou. Então ele pintou uma pedra com tinta 

dourada e cantou a música de chamar princesas beijoqueiras. Apareceu uma que nunca tinha 

beijado um sapo antes, e, por isso, não sabia direito como era uma pepita de ouro. Ela acreditou 

que a pedra pintada fosse mesmo de ouro e foi logo pegando e beijando o sapo. 

Acontece que o sapo não era príncipe encantado coisa nenhuma e continuou sendo o bicho 

verde e enrugado que sempre foi. A princesa jogou a pedra pintada para o sapo e foi embora 

correndo, envergonhada, pensando que o beijo dela não tinha funcionado. 

A pedra bateu na cabeça do sapo e ele se lembrou de que as memórias do castelo, roupas 

de seda e pônei de pelúcia eram de um sonho lindo que uma noite ele tinha sonhado. 

Envergonhado, também, e triste, o sapo pulou para dentro da lagoa onde morava, resolvido 

a se matar afogado. Mas lembrou que sabia nadar bem até demais, ganhando a nota máxima de 

sua turma na escola, e por mais que tentasse não conseguia se afogar. E então já ia pular para 

uma estrada que havia lá perto, para ser atropelado por uma carroça, quando viu uma sapa que 

tomava sol sobre uma grande flor cor-de-rosa. 

Seu coração bateu depressa, sua língua se esticou para fora da boca. A sapa piscou para 

ele, dengosa. E lá se foi o sapo, nadando nas águas da lagoa, já se esquecendo das roupas de 

seda, castelo, pôneis de pelúcia e pedras pintadas com tinta dourada! 

SOUZA, Flávio de. Príncipes e princesas, sapos e lagartos: histórias modernas de tempos antigos. São Paulo: FTD, 2009 

 

 

 

Pepita: ouro no estado bruto. 



Questão 1 - Releia o título do texto. Que efeito de sentido a repetição da palavra “sapo” dá ao 

título? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Questão 2 - Nada que o sapo pensou que aconteceria aconteceu. Diante desse fato, podemos 

considerar que a história teve um final feliz? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 - Conseguir uma pepita de ouro era muito importante para o sapo porque, assim, ele 

a) ficaria rico como um príncipe de verdade. 

b) poderia descansar, pois estava muito cansado. 

c) poderia trocar a pepita por um beijo. 

d) seria salvo pela pepita “salvadora”. 

 

Questão 4 - Mesmo sendo beijado, o sapo não se transformou em um príncipe porque 

a) a princesa jogou pedra no sapo e saiu correndo envergonhada. 

b) a pepita de ouro era apenas uma pedra pintada de dourado. 

c) o beijo da princesa não funcionou, por ela nunca ter beijado sapos antes. 

d) o sapo era apenas um sapo, e não um príncipe transformado. 

 

Questão 5 – Leia a frase: Seu coração bateu depressa, sua língua se esticou para fora da boca. 

A palavra destacada é 

a) advérbio de tempo. 

b) advérbio de lugar. 

c) advérbio de modo. 

d) advérbio de negação.  

 

 

 

 



Sapo dando sopa 

Uma linda princesa estava passando pela lagoa quando ouviu um sapo cantando a música 

de chamar princesas que beijam sapos que são príncipes encantados, em troca de uma pepita de 

ouro. [...] Ela deu um super beijo no sapo e... PLIC, PLOC, PLUFT! A princesa virou sapa! 

O sapo ficou olhando espantado para ela, que explicou para ele, na linguagem dos sapos, 

que na verdade ela não era uma princesa, mas uma sapa encantada transformada em princesa. 

O sapo sorriu e disse que não tinha problema, porque ele não era um príncipe encantado 

transformado em sapo, mas um sapo mesmo e tinha cantado a música de chamar princesa só 

para ganhar um beijo. [...] 

A sapa disse então que, se ele gostava tanto de beijo, ela podia dar outro beijo nele, se ele 

quisesse beijo de sapa, é claro. O sapo respondeu que gostava de beijo de princesa, mas o bom 

mesmo, o ótimo, era beijo de sapa, e a pediu em casamento. Ela aceitou. 

E então os dois foram para o fundo do lago abraçadinhos, para se beijar e beijar e beijar! 

SOUZA, Flávio de. Príncipes e princesas, sapos e lagartos: histórias modernas de tempos antigos. São Paulo: FTD, 2009. [Fragmento] 

Questão 6 - Indique o motivo que levou a princesa a ir correndo até a lagoa ao ouvir o sapo 

cantando. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 - Apresente o acontecimento que surpreende o leitor no texto “Sapo dando sopa”.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 – Leia o último parágrafo do texto. 

“E então os dois foram para o fundo do lago abraçadinhos, para se beijar e beijar e beijar!” 

Indique qual a função do ponto de exclamação na frase. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 9 – Na frase “Ele não olhava nos nossos olhos e se escondia atrás da mãe.” O que a 

palavra em destaque indica? 

a) Pronome demonstrativo. 

b) Pronome pessoal. 

c) Pronome possessivo. 

d) Pronome indefinidos. 

 

Questão 10 – A palavra criança é derivada de 

a) cria. b) criar. c) criançada. d) crian. 

 


