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Aluno (a):  

 Série: 4º ano _____ do Ensino Fundamental 

 
Professora: Simone Aparecida S. Barros de Oliveira 

                                           Revisão Língua Portuguesa Resenha Crítica/Coletivos 
 

Escolher um livro não é uma tarefa simples porque há muitas opções interessantes, 

não é mesmo? Para fazer essa escolha, é preciso conhecer algo sobre o autor, 

verificar o assunto do livro e pesquisar informações sobre a obra. Observe a capa 

do livro ao lado.  Qual será o assunto dele? Futebolíada? 

Leia a seguir o que um especialista/ resenhista escreveu sobre o livro Futebolíada. 

Guerra de Troia vira jogo de futebol em novo livro                (Uriá Machado Editor de opinião) 

Numa época em que aplicativos e redes sociais tornam a comunicação cada vez mais simples e 

rápida, como atrair a atenção das crianças para um livro como a "Ilíada"? 

Atribuído a Homero, o poema grego é um dos maiores clássicos da literatura. Porém, muitas 

crianças (jovens e adultos também...) nem se arriscam a lê-lo: são quase 16 mil versos (nome de cada linha 

de um poema). Suas traduções para o português têm pelo menos 500 páginas. 

Além disso, a linguagem costuma afastar os leitores. Afinal, é uma obra escrita há mais de 2.700 

anos (a data exata não é conhecida). 

Uma solução criativa é "Futebolíada", que mistura "Ilíada" e futebol. Preservando a forma do 

poema (mas com tranquilos 96 versos), o livro põe o leitor em contato com alguns personagens famosos da 

obra, como Zeus e Aquiles. 

O enredo, no entanto, é outro. Em vez da Guerra de Troia, acompanha-se uma partida de futebol 

entre gregos e troianos. A ideia é engenhosa (criativa). Muitos termos das batalhas já são usados por 

narradores esportivos. 

Embora a história de "Futebolíada" não seja a do clássico, alguns dos temas mais importantes estão 

ali. Já é um bom aperitivo. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/05/1462562-guerra-de-troia-vira-jogo-de-futebol-em-novo-livro.shtml 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/05/1462562-guerra-de-troia-vira-jogo-de-futebol-em-novo-livro.shtml


Trabalhando o texto 

 

1- Quem é o autor do texto que você acabou de ler?  

R: _____________________________________________________________________________________ 

 

2- O texto escrito por Uriá revela a opinião dele sobre o quê? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

 

3- A opinião do editor Uriá sobre o livro Futebolíada é positiva? Justifique sua resposta com duas expressões 

que ele utiliza para se referir à obra. 

R: _____________________________________________________________________________________ 

 

4- Por que, na opinião de Uriá, o livro apresenta essas características? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5- Segundo o editor, o livro de José Santos faz referência a outra obra muito mais antiga. 

a) De que obra mais antiga se trata? R: _______________________________________________________ 

b) Qual o assunto dessa obra? R: ____________________________________________________________ 

c) Que personagens são famosos nessa história, segundo Uriá Machado? R: ___________________________ 

 

6- De acordo com o editor, o que Futebolíada tem de diferente da obra que inspirou o autor a escrevê-la? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7- Depois de ler a resenha você ficou com vontade de ler o livro? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leia este texto de divulgação científica, publicado no site da revista Ciência Hoje das Crianças. 

 

A incrível história do Cavalo de Troia 

Conheça a origem da expressão “presente de grego” 

Você já ouviu falar no “Cavalo de Troia”? E já recebeu algum “presente de grego”? Se você não 

conhece essas expressões, saiba que elas existem por causa da guerra de Troia. A história dessa guerra foi 

contada por Homero em uma epopeia chamada Ilíada. Junto com a Odisseia, ela é a mais importante obra 

do poeta grego. 

 

 

 

 

 

 

Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Páris, filho do rei de 

Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. O rapto deixou vários reis gregos 

indignados. Eles juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Tróia. A cidade ficou cercada por 

vários anos, mas suas altas muralhas impediam que ela fosse invadida. 

Entre os gregos, estava nosso velho conhecido Ulisses. Ele bolou uma estratégia que praticamente 

decidiu a guerra: mandou construir um imenso cavalo de madeira, e se escondeu em sua barriga junto com 

alguns guerreiros. Os exércitos gregos deixaram o cavalo em frente à porta de entrada de Troia, e começaram 

a se retirar. 

Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra, e que o cavalo era um presente para 

eles. Decidiram trazer o bicho para dentro da cidade. Como ele era muito grande, chegaram a derrubar uma 

parte da muralha para poder entrar. Mal sabiam eles… 

De noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do 

cavalo de madeira. Outros soldados aproveitaram o buraco na muralha e invadiram a cidade. Em pouco 

tempo, os gregos dominaram Tróia e invadiram o palácio real. A guerra acabou com a vitória dos gregos, e 

Helena foi levada de volta para Esparta. 

Por isso, até hoje, um presente que ninguém quer ganhar é chamado de “presente de grego”. 

 

 

Disponível em: http://chc.org.br/a-incrivel-historia-do-cavalo-de-troia/ acesso 06.04.2020 

 

http://chc.org.br/a-incrivel-historia-do-cavalo-de-troia/


 

Trabalhando o texto 

1- O que foi a Guerra de Troia? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

 

2- Quem venceu essa guerra? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

 

3- Atualmente, em que situações usamos a expressão “presente de grego”? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

 

4- Leia esta a frase: “Os reis gregos juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Troia. A palavra 

destacada trata-se de um? ......................................................... 

 

5- Complete as frases usando o coletivo das palavras destacadas. 

a) Os peixes daquele ........................são coloridos. 

b) Viajei em um dos aviões daquela ......................................... 

c) Ana tirou uma flor do seu ........................................ 

d) Aplaudimos os músicos da ..................................... 

 

6- Para cada substantivo em destaque, circule o coletivo correspondente. 

Porcos   junta  vara  fato 

Livros    esquadra cento  biblioteca 

Selos    réstia  ninhada álbum 

Artistas   fauna   elenco  discoteca 

Cães    matilha banda  biblioteca 

 

7- Observe as figuras e escreva os coletivos correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 



 


