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Análise Literária – “O Pequeno Príncipe”. Autor: Antoine de Saint-Exupéry 

1- Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, "Histórias Vividas", uma 

impressionante gravura. Representava ela uma ______________ que engolia uma fera. Eis a cópia do 

desenho. Dizia o livro: "_____________engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não podem 

mover-se e dormem os seis meses da digestão." Complete os espaços a cima com as informações do livro: 

A- (   ) jiboia, as jiboias 

B- (   ) chapéu, os chapéus 

C- (   ) elefante, os elefantes 

D- (   ) cobra, as cobras 

 

2- "Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. 

Responderam-me: "Por que é que um chapéu faria medo?" O desenho do menino era: 

A- (   ) uma jiboia digereindo um porco 

B- (   ) uma jiboia digerindo um tigre 

C- (   ) uma jiboia digerindo um elefante 

D- (   ) uma jiboia digerindo folhas 

 

3- Leia o trecho abaixo e descubra o nome do planeta de onde o Príncipe veio: “Tenho sérias razões para 

supor que o planeta de onde vinha o Príncipe era o______________________. Esse asteróide só foi visto 

uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. 

A- (   ) asteróide B 600 

B- (   ) asteróide B 621 

C- (   ) asteróide B 612 

D- (   ) asteróide B 662 

 



4- Leia o trecho a seguir e descubra com quem o Pequeno Príncipe está dialogando; “- Ah! eu acabo de 

despertar... Desculpa... Estou ainda toda despenteada... O principezinho, então, não pôde conter o seu 

espanto: - Como és bonita!” 

A- (   ) com uma pedra 

B- (   ) com um menino 

C- (   ) com uma menina 

D- (   ) com uma flor 

 

5 - De acordo com o texto, o primeiro planeta era habitado por: 

A- (   ) um rei 

B- (   ) uma rainha 

C- (   ) um cravo 

D- (   ) pelo Pequeno Príncipe 

 

6 - De acordo com o texto, o segundo planeta era habitado por: 

A- (   ) vaidoso 

B- (   ) um despreocupado 

C- (   ) uma rosa 

D- (   ) pelo Pequeno Príncipe 

 

7- De acordo com o livro é correto dizer que os vaidosos só ouvem quando: 

A- ( ) são criticados 

B- ( ) são elogiados 

C- ( ) são largados 

D- ( ) ridicularizados 

 

8- O terceiro planeta visitado pelo Pequeno Príncipe era habitado por um: 

A- ( ) médico 



B- ( ) um caçador de raposa 

C- ( ) um bêbado 

D- ( ) um professor 

 

9- O quarto planeta visitado pelo Pequeno Príncipe era habitado por: 

A- (   ) um homem pobre 

B- (   ) um homem de negócio ( empresário)  

C- (   ) um alienígena 

D- (   ) uma formiga 

 

10- O quinto planeta era o mais curioso, quem habitava esse planeta era: 

A- (   ) um lampião 

B- (   ) um acendedor de lampiões 

C- (   ) um lampião e um acendedor de lampiões 

D- (   ) ninguém habitava nele 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correção da atividade referente ao dia 22/05 

*ARTE: MODERNISMO NO BRASIL 

CONTEÚDO: O BRASIL COLORIDO DE LASAR SEGALL 

PÁGINA: 7 

RESPOSTA PESSOAL 

 

PÁGINA: 8 

A) Os rostos sugerem sofrimento, desolação, tristeza. 

B) Os traços ao fundo indicam um ambiente urbano, com a representação 

simplificada de edifícios. 

C) Compaixão. 

D) Predominam as cores preto e branco. Elas sugerem tristeza, 

E) Parece fazer frio, porque as pessoas estão vestidas com roupas compridas. 

 

*Português: UNIDADE 1 

HORA DE ORGANIZAR 

UM PASSO A MAIS 

PÁGINA: 26 

EXERCÍCIO 1 

 

EXERCÍCIO 2 

SEMPRE – INCOMPLETO – TEMPO – TAMBÉM – AMBIENTE – 

TOMBO. 

 

EXERCÍCIO 3 

A) Mariana, no fim de semana, conheceu o zoológico de sua cidade. 

B) Mariana, com seu irmão caçula, viu um tucano pela primeira vez. 

C) Mariana e seu irmão, que só toma sorvete de flocos, resolveram ir até a 

lanchonete do zoológico. 

 

 

 EXERCÍCIO 4 

Mariana, uma menina alegre e estudiosa, adora animais e estar em contato com 

a natureza. No fim de semana, ela conheceu o zoológico de sua cidade. Com seu 

irmão caçula, viu um tucano pela primeira vez. Mariana e seu irmão, que só toma 

sorvete de flocos, resolveram ir até a lanchonete do zoológico. 

 

PÁGINA 29 

EXERCÍCIO 1 

Lavar muito bem o abacaxi. 

 



EXERCÍCIO 2 

Não, pois as instruções da receita devem ser feitas na sequência. 

 

EXERCÍCIO 3 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

 

 

 

 

 
 


