
VALORIZE O QUE VOCÊ TEM 
 
 João, dono de um pequeno comércio, amigo do grande escritor, José Paulo Paes, abordo-o na 
rua: 
 - José Paulo Paes, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor tão bem conhece. Poderia 
redigir um anúncio para o jornal? 
 José Paulo Paes apanhou o papel e escreveu: 
 - Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros, ao amanhecer, no extenso 
arvoredo, cortada por cristalinas e mareantes águas de um ribeiro. a casa banhada pelo sol nascente 
oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda. 
 Meses Depois, topa o escritor com o homem, e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. 
 - Nem pense mais nisso  - disse o homem  - Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que 
tinha. 
 "Ás vezes, não descobrimos as coisas boas que temos, e vamos longe, atrás da miragem de 
falsos tesouros". 
 
1) Interpretação do Texto 
 a) Quais são os personagens do texto? 
 b) O que o amigo João pediu para o escritor? 
 c) Por que será que João não quis mais vender o sítio? 
 
2) Explique a diferença entre Biografia e Autobiografia: 
 
3) Complete certo (porque, por que, porquê e por quê): 
 a) ___________João queria vender o sítio? 
 b) José Paulo Paes escreveu o anúncio ___________ é amigo de João? 
 c) Quero saber o ___________ da venda. 
 d) João não vendeu mais o sítio. ___________? 
 
4) Retire do texto o que se pede: 
 a) Três substantivos comuns: 
 b) Dois substantivos próprios: 
 c) Dois artigos definidos 
 d) Um artigo indefinido: 
 e) Três adjetivos 
 
5) Classifique cada substantivo abaixo em primitivo ou derivado: 
Chuva 
Letra 

Portaria 
Cafezinho 

Jornal 
Lixeira 

 
6) Coloque nas frases, abaixo, os seguintes sinais de pontuação: 
 

: "  " ; � ... ? !    
   

 
 a) João era assim baixo, moreno e cabelo preto. 
 b) Ele disse Antes só do que mal acompanhado 
 c) Bem depois de hoje acho que é tarde demais 
 d) Como é que se chama 
 e) Credo Que bagunça 
 f) Gosto da propriedade inteira da casa bonita do arvoredo extenso. 


