
 

 

EXERCÍCIOS – 6º ANO LITERATURA - JOSÉ RICARDO 
 

 
EXERCÍCIOS – 6º ANO LITERATURA - JOSÉ RICARDO 

INSTRUÇÕES 
 
1. Cole apenas a parte ao lado em seu caderno e res-
ponda as questões em seguida. 
 
2. Você pode dobrar ou recortar a folha, desde que 
COLE a mesma em seu caderno. 
 
3. Não numere a aula ainda. Nas próximas semanas, 
vou enviar um cronograma provisório para o período 
de quarentena. Ele vai valer enquanto estivermos sem 
aula presencial. Nele, vai estar o número de todas as 
aulas. 
 
4. Responda a lápis, no caderno, com consulta. Os exer-
cícios serão corrigidos nas videoaulas do dia 17/04. 
 
5. Caso queira entrar em contato comigo, use as redes 
sociais, em especial Instagram (@rezicardo) e Face-
book (facebook.com/literaturaeshow). Se você não ti-
ver perfil em redes sociais, utilize o de seus pais, irmãos 
etc.  
 
6. Essa folha de instruções NÃO precisa ser colada no 
caderno. 
 
7. Na videoaula do dia 17/04 também serão corrigidos 
os exercícios fechados (de “marcar xis”) que foram en-
viados anteriormente. 
 
8. Fiquem bem, em casa, cuidando de todos aqueles 
que você ama. Daqui a pouco estaremos juntos nova-
mente. Saudade de tod@s! 

 AULA ____                                            DATA: ___/___/___ 
OBRA: Reinações de Narizinho 
AUTOR: Monteiro Lobato / Walcyr Carrasco 
 

1. Ao longo de toda a primeira parte, aparecem perso-
nagens que fazem parte de outras histórias escritas an-
tes do livro. Escreva um parágrafo claro e coerente em 
que você APRESENTE pelo menos dois desses persona-
gens. Não escreva em forma de tópicos ou esquemas. 
 

2. Uma das personagens centrais da obra de Monteiro 
Lobato é Emília. Escreva um parágrafo claro e coerente 
em que você RESUMA sua participação na parte Narizi-
nho Arrebitado. Não se esqueça de ESCLARECER como 
a boneca começou a falar. 
 

3. Enquanto está no Reino das Águas Claras, Narizinho 
vive algumas experiências maravilhosas, ou seja, que 
não poderiam acontecer de acordo com as leis que re-
gem a natureza no nosso mundo. Escreva um parágrafo 
claro e coerente em que você APRESENTE pelo menos 
três situações em que isso acontece. Não responda em 
forma de tópicos ou esquemas. 
 

4. Na segunda parte do livro, história de Narizinho ga-
nha um personagem importante: Pedrinho. Quem é 
ele? Qual a sua relação com a protagonista? Quais são 
suas características físicas e psicológicas (explícitas e 
implícitas)? 
 

5. Na segunda parte do livro, Narizinho, Emília e Rabicó 
fazem uma viagem. Como surgiu o convite para o pas-
seio? Por que Pedrinho não foi? Quem os personagens 
encontraram pelo caminho? O que aconteceu com 
eles? Como termina o episódio? 
 

6. A caminho do Reino das Abelhas, Rabicó se afasta de 
Narizinho e Emília. Por que isso acontece? Como Nari-
zinho reage a esse afastamento? Como Rabicó escapa 
da morte? 
 

7. Na terceira parte do livro, os clássicos personagens 
do Sítio do Picapau Amarelo se completam, com a apa-
rição do Visconde de Sabugosa. Qual a sua história? 
 

8. Pedrinho arranja um representante de Rabicó para 
noivar com Emília. Quem era ele? Por que Pedrinho foi 
obrigado a lançar mão desse artifício? 
 

9. Escreva um parágrafo claro e coerente em que você 
RESUMA como foi o casamento de Emília e Rabicó. Eles 
continuam casados por muito tempo? O que aconteceu 
com o noivo após o casamento? 
 

10. Procure em um dicionário os significados para a pa-
lavra "reinações". Qual deles mais se adequa ao enredo 
da obra? Justifique! 

   

 


