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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto copie no caderno e responda a questão. 

 Às vezes embalagens de brinquedos prometem um mundo de sonhos 
impossíveis. Veja aqui a história de um menino de 8 anos que ganhou um aviãozinho 
que não voa.    

 

Mentira 
 Os pais de Rafael lhe deram um aviãozinho. "Um avião que voa de verdade!", 
dizia a embalagem bonita e cheia de desenhos coloridos, mostrando o brinquedo 
mergulhado em um céu estrelado. Rafael, empolgado, abriu a caixa de sua nova 
máquina voadora. Colocou as pilhas no brinquedo e esperou pelo seu primeiro vôo. 
 Surpresa: nada de o aviãozinho voar! Ele apenas andava devagarzinho no chão, 
fazendo um barulho estranho. Decepcionado e triste, Rafael desistiu de brincar com o 
avião. Seus pais não sabiam mais o que fazer. 
Direitos 
 Rafael resolveu escrever uma cartinha ao fabricante contando sua decepção 
com o brinquedo. Ele exigiu que a empresa cumprisse sua promessa: o avião tem de 
voar! Era o que estava escrito na embalagem. Uma semana depois, a empresa 
respondeu se desculpando e prometeu retirar a promessa de vôo da embalagem. 
 Explicou também que ainda não havia tecnologia para seus aviõezinhos voarem. 



 Isso não resolveu o problema de Rafael, mas pelo menos, daqui para a frente, 
muitas crianças deixarão de ser enganadas com promessas mentirosas. 
Fora da lei 
 A propaganda enganosa é proibida por lei. O consumidor, se não estiver 
satisfeito com o produto, tem o direito de exigir que o fabricante cumpra o prometido. 
Também pode pedir o dinheiro pago de volta ou trocar o produto por outro de mesmo 
valor.    

 

Agora responda. 

A carta de Rafael teve algum efeito positivo? Explique sua resposta. 

 

MATEMÁTICA 

Copie as informações, o gráfico e as questões e responda no caderno. 

Observe o gráfico e veja o número de turistas que visitaram o litoral durante a semana 

e, depois responda: 

 

a) Qual foi o total de turistas durante a semana? 

b) Quantos turistas foram a mais na quinta-feira que na quarta-feira? 

 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A DISPOSIÇÃO. 

 


