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O que seria do mundo sem os gênios criativos? 

 

Um planeta bem mais monótono, sem inspiração, cor, 

emoção ou surpresas excitantes. Tudo igual. Realmente não 

seria nada inspirador viver num lugar como esse. 

Os grandes gênios da humanidade tinham em comum 

além da genialidade, a criatividade – ou melhor, uma maneira 

especial de pensar, uma grande capacidade de criar, observar e viver a vida. Com um 

pouco mais de cor, é claro. 

Vivendo em um mundo repleto de mentes criativas, nossas vidas se enchem 

de novidades o tempo todo. Invenções estão por todos os cantos e cada vez mais 

somos contaminados por esse movimento pulsante. 

Sendo assim, convido você, aluno do 5º ano, a embarcar numa viagem 

empolgante dentro do 14-Bis, para conhecer um dos gênios brasileiros mais 

conhecidos da história: Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação e 

inventor de muitas outras coisas. Vamos lá? 

 

Santos Dumont – Asas para o Mundo 

 

Santos Dumont enviado 

Pela Santa Providência 

disse: -Deus não me deu asas  

porém deu-me inteligência 

para que voemos livres 

com as asas da ciência. 

 

O inventor brasileiro  

Satisfez a milenar  

Paixão que a humanidade tinha em conquistar  

a sensação de voar.  

 



Alberto Santos Dumont  

Sábio, mestre, escritor, 

Poeta, visionário, 

missionário, doutor... 

sem igual como engenheiro  

um gênio como inventor. 

 

Vinte e três de julho de 

trinta e dois, o genial  

Santos Dumont faleceu,  

a dor foi universal  

 e o Brasil por três dias  

teve luto oficial . 

                             Gonçalo Ferreira Silva 

Questão 1- Segundo o texto, Alberto Santos Dumont, exerceu várias funções, 

entre eles podemos destacar: 

 

A. ( ) Pintor, dançarino, inventor e eletricista. 

B. ( ) Escritor, poeta, missionário, engenheiro. 

C. ( ) Escritor, pintor, mecânico, inventor. 

D. ( ) Médico, advogado, inventor e cantor. 
 

 
   Questão 2- Responda de acordo com o texto. 

 

a) Qual o significado da palavra milenar: 
 

A. ( ) Que tem cem anos; 

B. ( ) Que não tem valor; 

C. ( ) Que tem muito valor; 

D. ( ) Que tem mil anos ou mais. 

 

b) Com o auxílio do dicionário, assinale a alternativa que contém o significado da 

palavra Missionário. 

A. ( ) Aquele que se dedica a pregar uma religião. 

B. ( ) Conjunto de pessoas que entregam cartas. 

C. ( ) Aquele que se dedica a cumprir desafios. 

D. ( ) Pessoas que seguem regras. 

 



Questão 3- Leia o texto abaixo com bastante atenção: 
 
 

Conhecido como o Pai da Aviação por ter sido o primeiro a realizar um voo a 

bordo de um avião motor a gasolina, sem a necessidade de rampas de lançamento. 

Alberto Santos Dumont é um dos principais nomes da história brasileira e suas 

proezas são consideradas orgulho nacional. 

Nasceu em 20 de julho de 1873, na cidade de Palmira, em Minas Gerais. Santos 

Dumont desde cedo demonstrou interesse pelo funcionamento de máquinas e sua 

construção. Filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos Dumont, viveu 

sua infância na fazenda de plantio e beneficiamento de café da família em Ribeirão 

Preto. Nesse mesmo local, divertia-se construindo pipas e pequenos aeroplanos 

movidos a hélice. Desde os 7 anos aprendeu a dirigir as locomotivas da propriedade 

e, aos 12 anos, era considerado um maquinista hábil. 

 

 

a) Qual o gênero do texto acima? 

A. ( ) Fábula. 

B. ( ) Carta Pessoal. 

C. ( ) Biografia. 

D. ( ) Conto. 
 
 
 

 
 

 

b) Quais as características do gênero textual acima? 

 
A. ( ) Texto onde são expressadas as emoções e os sentimentos do autor. 

B. ( ) Texto com a descrição de fatos verdadeiros sobre a vida de uma 

pessoa. 

C. ( ) Texto com relato de situações do dia-a-dia. 

D. ( ) Texto de pequena extensão, e que apresenta narrador, personagem, 

cenário e tempo. 

 

c) De acordo com a biografia de Santos Dumont, ele nasceu em: 

 
A. ( ) 22 de junho de 1873. 

B. ( ) 20 de julho de 1973. 

C. ( ) 20 de julho de 1873. 

D. ( ) 21 de julho de 1873. 

Os gêneros textuais são as classificações 

usadas para determinar os textos de acordo 

com suas características em relação a um 

contexto. O gênero textual é identificado com 

base no objetivo, na função e no contexto do 

texto. São as características do texto que 

determinam a qual gênero ele pertence. 



 

 
Leia o texto abaixo com bastante atenção. 

 

Santos Dumont voa com o 14-Bis em Paris 
 

 

 

 No dia 23 de outubro de 1906, o aviador brasileiro Santos Dumont fazia uma 

exibição pública, no campo de Bagatelle, em Paris, de um voo do 14-Bis. O aeroplano, 

sem o auxílio de dispositivos de lançamento, percorreu 60 metros, durante sete 

segundos, a uma altura de aproximadamente dois metros, perante mais de mil 

espectadores. Por conta disso, ganhou a Taça Archadeacon. 

O 14-Bis era, inicialmente, um aeroplano unido ao balão 14, usado por Santos 

Dumont em 1905. O nome 14-Bis deve-se ao fato do reaproveitamento do balão no 

avião. Contudo, o aviador decidiu tirar o balão e duplicou a potência: instalando um 

motor de 50 cavalos no lugar de um de 24. Além dessa, também realizou outras 
mudanças no seu invento. 

O primeiro voo homologado da história da aviação foi em 12 de novembro de 

1906. Neste dia, o 14-Bis voou 220 metros, a seis metros de altura, em 21 minutos e 

dois segundos, ganhando o Prêmio do Aeroclube da França, também em Bagatelle. 

O último voo do 14-Bis foi em Saint Cyr, onde caiu em 4 de abril de 1907. Do 

avião restou a cesta original, que faz parte do acervo da Fundação Santos Dumont, 

em São Paulo. 

 
 

Questão 4- Qual o assunto principal do texto? 
 

A. ( ) O dia em que Santos Dumont criou o chuveiro de água quente. 



B. ( ) As exibições do 14-Bis,  invenção de Santos Dumont. 

C. ( ) Uma descrição do funcionamento do relógio de pulso. 

D. ( ) A descrição da vida de Alberto Santos Dumont. 
 

 

Questão 5- Qual foi a primeira e a última cidade onde Santos Dumont realizou 

exibições do avião 14-Bis? 

A. ( ) Paris e Saint Cyr. 

B. ( ) Nova York e Paris. 

C. ( ) Paris e São Paulo. 

D. ( ) Berlim e Saint Cyr. 
 

 

Questão 6- Em que dia aconteceu o primeiro voo homologado da história da aviação? 
 

A. ( ) 11 de Dezembro de 1906. 

B. ( ) 12 de novembro de 1906. 

C. ( ) 12 de setembro  de 1906. 

D. ( ) 10 de novembro de 1916. 
 
                       Questão 7 - Marque a nacionalidade de Santos Dumont: 
 
 
    

A. ( ) Francês 

B. ( ) Português 

C. ( ) Brasileiro 

D. ( ) Inglês 
 

 

Questão 8- Leia com atenção a frase abaixo de Santos Dumont e responda o que se 

pede: 

“Inventar é imaginar o que ninguém pensou; é acreditar no que ninguém jurou; é 

arriscar o que ninguém ousou; é realizar o que ninguém tentou. Inventar é 

transcender” 

 
a) A palavra TRANSCENDER poderia ser substituída por qual palavra abaixo, 

sem que o sentido da frase fosse comprometido? 

A. ( ) Superar. 

B. ( ) Transbordar. 

C. ( ) Encher. 

D. ( ) Regredir. 



 

b) Assinale a alternativa em que as palavras apresentam a separação silábica 

correta: 

A. ( ) nin- guém,  ju- ro- u ,  a- rris- car. 

B. ( ) ar- ris- car,  re- a- li-zar,  ou- sou. 

C. ( ) nin- guém, rea-li-zar, ou- so-u. 

D. ( ) in- ven- tar, pen- so-u, ar- ris-car. 

 

c) Assinale a alternativa que representa a classificação correta da palavra 

NINGUÉM, quanto ao número de sílabas e à sílaba tônica, respectivamente: 

A. ( ) Monossílaba, paroxítona. 

B. ( ) Polissílaba, oxítona. 

C. ( ) Trissílaba, proparoxítona. 

D. ( ) Dissílaba, oxítona. 
 
 

Vamos relembrar?  ( Vídeo disponível) 

 

Classificação das Palavras 

 NÚMERO DE SÍLABAS 

Uma sílaba- Monossílaba  

Duas sílabas- Dissílaba  

Três sílabas- Trissílaba  

Quatro sílabas- Polissílaba 

SÍLABA TÔNICA 

Oxítona- Última sílaba tônica 

 
Paroxítona- Penúltima sílaba tônica. 

Proparoxítona- antepenúltima sílaba tônica 

 

Atenção : assistam o vídeo dísponivel sobre sílaba tônica 
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