
 
Olá alunos! Que tal começarmos a nossa prova lendo esse lindo poema de Elias José? 
Não vamos apenas ler, mas também mergulhar, sonhar, soltar as nossas emoções e sentimentos através 
da CAIXA MÁGICA DE SURPRESA! 
 

CAIXA MÁGICA DE SURPRESA 
Elias José 

Um livro 
é uma beleza, 
é caixa mágica 
só de surpresa. 

 
Um livro 

parece mudo, 
mas nele a gente 
descobre tudo. 

 
Um livro 
tem asas 

longas e leves 
que, de repente, 
levam a gente 
longe, longe. 

 
Um livro 

é parque de diversões 
cheio de sonhos coloridos, 
cheio de doces sortidos, 
cheio de luzes e balões. 

 
Um livro 

é uma floresta 
com folhas e flores 
e bichos e cores. 

 
É mesmo uma festa, 
um baú de feiticeiro, 

um navio pirata no mar, 
um foguete perdido no ar, 
é amigo e companheiro. 
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Após a leitura do poema responda: 
 

1- Você concorda com o autor quando ele diz que um livro é um parque de diversões? Justifique 
sua resposta. (1,0) 

Sugestão de resposta: 
___Eu concordo porque o livro me leva viajar,viver emoções,aventuras,medo,suspense,alegria e 

fantasia._________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2- “Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo”. Explique o que o autor quis dizer 

com essa afirmativa. (1,0) 

Sugestão de resposta: 

O autor quis dizer que através do livro nós aprendemos a ler, escrever,conhecer o mundo, a vida_ 

das plantas, dos animais,as fábulas, os mapas , os fósseis ,terremotos etc..____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3- Você costuma ir sempre à biblioteca da sua escola? Explique como ela funciona. (1,0) 

__Espera-se que o aluno registre toda a sequência : primeiro devolvo o livro para a tia Cíntia e 

vou escolher qual irei levar. Volto na mesa da Tia Cíntia e ela anota o nome do livro  e a data  da 

entrega._________________________________________________________________________ 

 

4- Agora, pense em um livro que você mais gostou, que marcou a sua vida e explique o porquê. 

Resposta com essa aproximação:colocar o  título do livr  e argumetar o porquê  foi importante___ 

para a sua vida.___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



No poema, o autor define o livro como sendo um: 

                                             BAÚ                 FOGUETE 

 

  

 

                                                                        COMPANHEIRO  

NAVIO 

                                               AMIGO  

 

 

 

5- Circule a sílaba tônica de cada palavra que está acima e explique a estratégia que você usou 

para identificar a sílaba tônica. (1,0) 

___Se a palavra tiver acento a sílaba tônica será a sílaba acentuada.___________________________ 

     Se a palavra não  tiver acento a sílaba tônica será a sílaba pronunciada com maior intensidade.___ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

6- Vamos identificar algumas definições de livro que aparecem no poema? (1,0) 

 

Um livro 

é uma beleza, 

é caixa mágica 

só de surpresa. 

 
Um livro 

tem asas 

longas e leves... 

 
Um livro 

é parque de diversões 

cheio de luzes e balões

 

 

Observe bem as palavras acima. Escolha três palavras monossílabas, três palavras dissílabas e três 

palavras trissílabas. Após escolher, separe as sílabas dessas palavras. Agora, organize-as em: 

 



MONOSSÍLABAS DISSÍLABAS TRISSÍLABAS 

só li-vro di-ver-sões 

tem lu-zes sur-presa- 

um 

 

par-que Mágica 

 

7- Vamos agora grifar a sílaba tônica de cada grupo de palavras a seguir: 

 

FINAL I 

Jabuti 

Saci 

Abacaxi 

Xixi 

Gibi 

Caqui 

 

FINAL E 

Alface 

Tomate 

Contente 

Chiclete 

Chocolate 

Abacate 

Observe atentamente a tonicidade das palavras de cada coluna. O que você observou? Explique com 

suas palavras. 

___Eu observei que todas as palavras que terminam com “i” a sílaba tônica é a última sílaba e as___ 

palavras que terminam com “e”  a sílaba tônica é  a penúltima._______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ _ 

 

8- Estamos aprendendo como se escreve corretamente uma CARTA. Para isso temos que observar 

todos os elementos que uma carta pessoal deve ter: (3,0) 

 

• Local (cidade) e data; 

• Nome da pessoa e saudação; 

• Os assuntos; 

• Despedida cordial e nome do remetente. 

 

 

 



 

 

 

Relembramos todos os elementos presentes em uma carta, portanto estamos prontos para escrever 

uma CARTA para homenagear a pessoa mais querida do mundo “a MAMÃE”. Expresse a ela todos 

os seus sentimentos, segredos e aproveite para agradecê-la por ela ser a MELHOR MÃE DO 

MUNDO! 

A mensagem da carta é bem pessoal, mas, todos os elementos têm que estar presentes.__________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Boa Prova! 


