
 

 

 
 
 
 
 

 

“Senhor, fazei de mim instrumento de Vossa Paz...” (Oração De São Francisco de 

Assis). 

                                           Instruções: 

 Leia o texto e todas as questões com atenção; 

 Dê respostas completas e bem elaboradas;                         

 Utilize o dicionário; 

 Assinale todas as questões conforme o solicitado. 

 
O TOCO DE LÁPIS 

 
Lá num fundo de gaveta, dois lápis estavam juntos.   

Um era novo, bonito, com ponta muito bem feita. Mas o outro, coitadinho! 

Era triste de se ver. 

Sua ponta era rombuda, dele só restava um toco, de tanto ser apontado. 

O grandão, novinho em folha, olhou para a triste figura do companheiro e 

chamou: 

__ Ô, baixinho! Você, aí embaixo! Está me ouvindo? 

__ Não precisa gritar – respondeu o toco de lápis – eu não sou surdo! 

__ Não é surdo? Ah, ah, ah! Pensei que alguém já tivesse até cortado as 

suas orelhas, de tanto apontar sua cabeça! 

O toquinho de lápis suspirou: 

__ É mesmo... Até já perdi a conta de quantas vezes eu tive de enfrentar o 

apontador... 

O lápis novo continuou com a gozação: 

__ Como você está feio e acabado! Deve estar morrendo de inveja de ficar 

ao meu lado. Veja como eu sou lindo, novinho em folha! 

__ Estou vendo, estou vendo... Mas me diga uma coisa: Você sabe o que é 

uma poesia? 

__ Poesia? Que negócio é esse? 

__ Sabe o que é uma carta de amor? 

__ Amor? Carta? Você ficou louco, toquinho de lápis? 
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__Fiquei tudo! Louco, alegre, triste, apaixonado! Velho e gasto também. Se 

assim fiquei, foi porque muito vivi. Fiquei tudo aquilo que aprendi de tanto 

escrever durante toda a vida. Romance, conto, poesia, narrativa, descrição, 

composição, teatro, crônica, aventura, tudo! Ah, valeu a pena ter vivido tanto, ter 

escrito tanta coisa, mesmo tendo de acabar assim, apenas um toco de lápis. E 

você, lápis novinho em folha: o que é que você aprendeu? 

O grandão, que era um lindo lápis preto, ficou vermelho de vergonha... 

Pedro Bandeira. O toco de lápis. São Paulo: Moderna, 2010 

Glossário 

Acabado: que tem a aparência de velho. 

Gasto: usado, que está perto do fim. 

Valeu a pena: compensou. 

Rombuda: mal apontada. 

Toco: pedaço pequeno. 

 

~~ VOCÊ E O TEXTO ~~ 

 

1. O que você acha da forma como o lápis mais novo tratou o lápis mais 

velho? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. O lápis novo falou que o lápis velho estava morrendo de inveja de estar ao 

lado dele. Você concorda com isso? Explique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Quais são os personagens da história lida? Assinale com um X apenas as 

alternativas corretas. 

(     ) Lápis novo                      

(     ) Caderno  

(     ) Livro 

(     ) Lápis velho 

(     ) Régua 

 



4.      No texto, os personagens principais são objetos que interagem para 

transmitir um ensinamento para o leitor. Marque somente a frase que 

contém o principal ensinamento. 

(    ) Ser novo e ter boa aparência é mais importante que qualquer outra coisa. 

(    ) É importante respeitar os mais velhos, sua sabedoria e experiência de vida. 

 

5. Circule as palavras que indicam o que o lápis velho escreveu. 

 

romance          tirinha                        manual de Instrução              aventura 

 

                conto                crônica                   dicionário                         teatro              Narrativa 
                                         
composição                           fábulas                                      carta                 poesia 

 

a) E você, qual tipo de texto já escreveu? Caso tenha escrito mais de um, qual foi o 

que mais gostou de escrever? 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

~ APLICANDO A GRAMÁTICA ~ 

 

1. Releia o trecho abaixo, e depois faça o que se pede: 

 

 

 Pinte, com lápis em cor azul, os ADJETIVOS que aparecem nesse trecho. 

 Circule um ARTIGO INDEFINIDO. 

 Sublinhe um ARTIGO DEFINIDO. 

 

2. Leia o trecho e, com atenção, marque apenas o que for correto. 

 

 

(    ) A palavra lápis é um substantivo masculino e plural. 

(    ) A palavra carta é um adjetivo. 

(    ) A palavra toquinho é um substantivo feminino, singular e no grau diminutivo. 

 

3. Marque um X apenas nas palavras que estejam no grau diminutivo. 

(    ) toquinho         (     ) novinho     (    ) caminho 

(    ) lindinho         (    ) sozinho    (    ) baixinho 

 

“Um era novo, bonito, com ponta muito bem feita. Mas o outro, 

coitadinho ...” 

“Amor? Carta? Você ficou louco, toquinho de lápis  ?[ ...] ” 



4. Releia.  

 

 

 

 De acordo com o trecho e com a sua imaginação, ilustre algum lugar no 

qual o lápis velho passou ao escrever a sua própria história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pinte, no quadro abaixo, cinco palavras que aparecem no texto, e em 

seguida, marque corretamente. 

 

 

 

 TODAS as palavras que você pintou são: 

(    ) Substantivos 

(    ) Adjetivos 

(    ) Artigos 

 

“Ah, valeu a pena ter vivido tanto, ter escrito tanta coisa, 

mesmo tendo de acabar assim, apenas um toco de lápis”.... 

 

bonito            grandão       velho        novo                grosso        fino      

lindo        feio                 baixinho                      acabado             gasto 


