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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia o texto “Kiriku no Brasil” que divulga dois livros traduzidos por Régis L. A. Rosa: 

 

Kiriku é um pequeno guerreiro africano. Pequenino só no tamanho, ele é grande, temido e 

esperto! Sua estréia no Brasil será por meio da Literatura. Dois livros: Kiriku e a 

feiticeira e Kiriku e o colar da discórdia. 

Em Kiriku e a feiticeira, nosso herói irá enfrentar uma bruxa que secou a fonte da aldeia 

onde ele mora. Essa é só uma amostra de inúmeras aventuras que esse pequeno grande menino 

irá enfrentar. Já em Kiriku e o colar da discórdia, ele vai ter que se livrar de um colar de ouro que 

está fazendo a maior confusão entre os moradores da aldeia. A jóia é mágica e faz as pessoas 

brigarem, terem inveja entre outros sentimentos nada bonitos! 

Essas aventuras são só para começar, outras estão vindo por aí. A “Editora Viajante do 

Tempo” está lançando outros títulos de uma série de livros, com aventuras de tirar o fôlego. 

Fique ligado! 

Disponível em: <http://chc.org.br/kiriku-no-brasil/>. Acesso em: 22 de novembro de 2016. 

 

Questão 1 – Em todos os trechos, o protagonista “Kiriku” é caracterizado, exceto em: 
a) “Kiriku é um pequeno guerreiro africano.” 
b) “Pequenino só no tamanho, ele é grande, temido e esperto!” 
c) “[...] de inúmeras aventuras que esse pequeno grande menino irá enfrentar.” 
d) “[...] ele vai ter que se livrar de um colar de ouro que está fazendo a maior confusão [...]” 

 

Questão 2 – O autor conversa diretamente com o leitor na passagem: 

a) “Kiriku é um pequeno guerreiro africano.” 
b) “[...] faz as pessoas brigarem, terem inveja entre outros sentimentos nada bonitos!” 
c) “[...] está lançando outros títulos de uma série de livros, com aventuras de tirar o fôlego.” 
d) “Fique ligado!” 

 

Questão 3 – Em “[...] ele vai ter que se livrar de um colar de ouro [...]”, a parte destacada indica: 
a) uma obrigação 

b) um desejo 

c) uma ordem 

d) uma hipótese 

 

Questão 4 – Observe estas palavras e, em seguida, responda à questão proposta: 

          estréia           herói              jóia             série 

 

De acordo com a “Nova Ortografia”, quais palavras acima perderam o acento? Justifique: 

Segundo a “Nova Ortografia”, as palavras “estreia” e “joia” perderam o acento. Justificativa: não 
se acentuam mais os ditongos abertos de palavras paroxítonas. 

http://chc.org.br/kiriku-no-brasil/

