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1- Leia o conto a seguir.

Os fantasmas Edwards
Os Edwards eram uma família diferente das outras. Eles adoravam calabouços
escuros e porões cobertos de lodo, onde nunca batia luz. Também gostavam de teias,
aranhas e todo tipo de coisa que dava medo à noite, pois não eram pessoas comuns, e
sim fantasmas.
No meio de uma cidade muito antiga, em uma velha torre, os Edwards alegremente
assombravam as frias escadarias e os corredores assombrosos.
Porém, a travessa família tinha um problema. Egor, o fantasma mais jovem, não conseguia
assustar as pessoas muito bem. Ele simplesmente não tinha jeito para isso. Seus pais estavam muito
preocupados.
– Dê um grito arrepiante – disse lorde Edwards um dia. Egor abriu a boca, o máximo que
pôde, mas saiu apenas um fraquinho “Aaaaaah”.
Lorde Edwards se levantou:
– Um bom grito arrepiante é assim (...) – AAAAAAARRR! – ele gritou. (...)
Lorde Edwards olhou no relógio.
– Algumas crianças virão visitar os calabouços esta noite. Vamos dar o susto da vida delas –
ele disse (...).
Todos se prepararam para a assombração.
Lorde Edwards, então, apontou para um barril velho e vazio.
– Quero que você faça o seguinte, Egor. Esconda-se neste grande barril de madeira e, quando
as crianças se aproximarem, coloque sua cabeça para fora e dê-lhes um belo susto.
(...)
Egor se posicionou e esperou. Após alguns minutos, os olhos de Egor começaram a fechar.
Ele estava quase dormindo quando ouviu alguns barulhos.
(...) As crianças olharam ao redor. O porão era tenebroso e elas não gostavam de como aquele
lugar lhes dava calafrios. (...)
Egor abaixou-se de novo:
– Buuu! – ele disse (...). Todas as crianças gritaram de uma vez.
Egor ficou tão surpreso que escorregou no barril e bateu o queixo.
– Uuuu – ele gritou dando, um gemido longo e lúgubre.
As crianças (...) começaram a gritar de novo e foram correndo
desesperadas, para a saída.
A família de Egor ouvia com alegria do outro lado.
Depois daquilo, os visitantes da velha torre estavam mais assustados do que nunca. (...). Eles
mal sabiam que, enfim, Egor havia se tornado um fantasma Edwards.
Joff Brown. “Os fantasmas Edwards”. Em: Contos fantasmagóricos. Tradução Fabio Teixeira. Sã Paulo: Ciranda Cultural, 2012.
(Adaptado.)

Glossário
Calabouço. Prisão construída debaixo da terra.
Lodo. Camada escorregadia formada por restos de vegetais que se formam em locais úmidos.
Calafrio. Arrepio, estremecimento.
Lúgubre. Sombrio, triste.

Por dentro do texto

...................................................................................

2- O texto “Os fantasmas Edwards” é um conto de assombração. Que elementos do texto caracterizam
o medo?
________________________________________________________________________________
3- O fantasma mais novo da família Edwards não conseguia assustar ninguém. Assinale a alternativa
que explica por que isso acontecia.
(

) Ele queria ser amigo das crianças.

(

) Ele não levava jeito para dar susto nos outros.

(

) Ele não gostava e nem queria ser um fantasma.

4-“Buuu” e “uuuu” são palavras que representam os dois gritos que Egor deu e que assustaram as
crianças.
a) Qual desses gritos assustou mais as crianças e as fizeram correr para a saída?
________________________________________________________________________________
b) Egor deu esse grito para assustar as crianças? Justifique a sua resposta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Em sua opinião, o conto teve um final feliz? Por quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gramática

.........................................................................................................................

Sinônimos são palavras que têm significados semelhantes. Antônimos são palavras que
têm significados diferentes.
1- De acordo com a semelhança de sentido das palavras em destaque, faça a correspondência.
O barril era grande. *

* novo

O porão era tenebroso. *

* enorme

Egor era o fantasma mais jovem. *

* sombrio

2- Considerando as informações do conto, complete as frases a seguir com os antônimos das palavras
do quadro.
novo

tristeza

atual

cheio

curto

a) No meio de uma cidade muito ________________ viviam os Edwards.
b) Lorde Edwards, então, apontou para um barril ________________ e ________________.
c) – Uuuu – ele gritou dando, um gemido ________________ (...).
d) A família ouvia com __________________ os gritos de Egor no barril.
3- Separe o sujeito do predicado.
Dica: Sujeito é a pessoa ou aquilo de que se fala alguma coisa.
Predicado é o que se diz do sujeito.
a) As crianças olharam ao redor.
Sujeito:________________________________________________________________
Predicado:_____________________________________________________________
b) Egor estava quase dormindo.
Sujeito:________________________________________________________________
Predicado:_____________________________________________________________
c) Lorde Edwards olhou no relógio.
Sujeito:________________________________________________________________
Predicado:_____________________________________________________________
4- No texto abaixo estão faltando sinais de pontuação (. , ? ! :
), que nos ajudam a entender
o sentido das frases. Preencha os quadrinhos com os sinais adequados.
Egor havia se tornado um fantasma Edwards (
à noite, ele corria para os porões (

) Todas às vezes que a torre recebia visitas

) os calabouços e as escadarias.

Mas uma noite ele viu um fantasma diferente no final das escadarias e perguntou (
(

) Quem está aí (

)

(

) Sou eu, Gasparzinho (

(

) Que maravilha (

)

) Vim passar uns dias aqui (

)

)

5-Complete o texto com as palavras indicadas, substituindo a

A _____________________
tro ba

do

por m ou n.

_________________________
elefa
te

___________________________ como nariz e mão. Ele a usa para respirar, apanhar
fu ciona
_________________________ e levá-los até a boca.
alime
tos

Boas festas!

