
(Atenção: não precisa copiar. Importante ler, estudar e colar folha no caderno. As respostas devem estar com a letra 

do aluno na folha de atividades ou caderno). 

O sem-banco que virou banqueiro 
 

O sem-teto era pobre, mas não era burro.  

Deu-se conta de que tinha em mãos uma fortuna que poderia render.  

 

Notícia: Reinaugurada ontem, a praça da República (Centro de SP) recebeu bancos de madeira com 

divisórias de ferro impedindo que uma pessoa se deite. O resultado é que os moradores de rua passaram a 

dormir no chão da praça.  

 

Como fazia todas as noites, o sem-teto chegou à praça para dormir. Foi direto a seu banco predileto - 

aliás, que era seu banco predileto os outros mendigos sabiam, e não se atreviam a deitar ali, sob pena de serem 

expulsos sem dó nem piedade. Homem ainda jovem, violento quando se tratava de defender os seus interesses, 

o sem-teto não hesitava em partir para a agressão.  

Ao chegar à praça, contudo, teve uma surpresa. Para começar o logradouro tinha sido reformado, e 

bem reformado, ganhando novo pavimento, canteiros bem tratados, lagos. Isso, contudo, ao sem-teto não 

interessava: a praça para ele não era local de recreação, era moradia. Por isso foi com indignação que constatou 

a substituição de seu banco-cama por um outro, que era mais novo e mais bonito, mas tinha várias divisórias 

de ferro. E, a menos que deitasse sobre elas (coisa que não faria: não era faquir), não tinha mais como dormir 

no banco.  

A raiva apoderou-se dele. Pensou em destruir o banco, em colocar fogo naquela coisa maldita. Mas, 

depois de ter perambulado o dia inteiro, estava cansado demais para isso. De modo que fez como outros 

mendigos: deitou-se no chão.  

E aí viu. A alguns metros de distância estava um pedaço de jornal velho. Trouxera-o provavelmente o 

vento. Mas, sob o jornal, havia algo, algo que o sem-teto só podia ver exatamente porque estava deitado no 

chão e não nas alturas do banco. Uma carteira. Uma carteira de dinheiro. 

Correu para lá. Era, sem dúvida, a carteira de um estrangeiro, porque estava recheada de cédulas 

estranhas (euros, como ele descobriria depois). Mais, numa divisão havia seis pedras que reluziram ao 

crepúsculo: diamantes. Verdadeiros.  

O sem-teto era pobre, mas não era burro. Logo se deu conta de que tinha em mãos uma fortuna, e que 

aquilo poderia lhe render muito. Precisava apenas que alguém o ajudasse a aplicar aquilo. E ele sabia a quem 

recorrer. Porque, apesar de seu estado miserável, o sem-teto era de uma família de classe média. Estava 

brigado com todos os parentes, menos com um tio que trabalhava como corretor na Bolsa de Valores.  

Este tio ajudou-o com o dinheiro. Várias aplicações bem-sucedidas foram feitas e hoje o antigo sem-

teto é um homem rico. Um banqueiro: conseguiu comprar um pequeno banco que lhe dá muito lucro. É um 

elegante estabelecimento que chama a atenção pelo design arrojado. Ah, sim, e pelos bancos nos quais os 

clientes esperam atendimento. São confortáveis, mas todos têm divisórias de ferro. O banqueiro diz que isto é 

uma metáfora, alertando as pessoas de que, na vida, cada um deve ter o seu lugar. Mas muitos suspeitam que 

a inspiração para este detalhe da decoração deve ter outra origem. Uma certa praça no centro da cidade, talvez?  

(Moacyr Scliar) 
 

 

a) Se o título fosse "O mendigo que virou banqueiro" ele teria a mesma graça? Por quê?  

 

b) Por que o novo banco da praça tinha divisórias de ferro? O que você pensa com relação a isso? 

 

c) Copie do texto uma mesma palavra que possui dois significados diferentes, explicando-os:  

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

DISCIPLINA: Língua Portuguesa   PROFESSOR(A): Valéria 

ANO/TURMAS: 8º ano     NOME: ____________________________________ 

DATA: 30/11/2020                                                                                                                              



 

1. Leia o trecho e identifique as palavras pedidas: 

 

Ao chegar à praça, contudo, teve uma surpresa. Para começar o logradouro tinha sido reformado, e 

bem reformado, ganhando novo pavimento, canteiros bem tratados, lagos. Isso, contudo, ao sem-teto não 

interessava: a praça para ele não era local de recreação, era moradia. Por isso foi com indignação que constatou 

a substituição de seu banco-cama por um outro, que era mais novo e mais bonito, mas tinha várias divisórias 

de ferro. E, a menos que deitasse sobre elas (coisa que não faria: não era faquir), não tinha mais como dormir 

no banco.  

a) Quatro substantivos:      d) Cinco verbos: 

b) Dois adjetivos:       e) Dois advérbios:   

c) Três pronomes:       f) Duas preposições   

  

 

 

 

 

Produção textual 

Escreva uma pequena notícia com um ou mais personagens. Antes de escrever a notícia, leia as 

instruções abaixo, elas são importantes para a sua escrita.  

Situação: uma carta importante foi roubada!  

Diga como teria acontecido! Onde, quando, por que?...  

Quem seriam os suspeitos?  

Coloque na sua notícia entrevistas com testemunhas.  

Lembre-se de que você não pode dar sua opinião! Apenas relate o fato!!!  
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1. Leitura e interpretação de enigmas: 

a) Indo para o mercado 

Enquanto ia para o mercado levando apenas uma cesta vazia, Teresa, encontrou sete 

fazendeiros. Cada um deles tinha três porcos. Três dos fazendeiros possuíam duas ovelhas cada e um 

deles tinha 15 gansos. 

Quantos pés estavam indo para o mercado? 

b) O Enigma do Chefe Mal Agradecido  

Um guarda-noturno trabalhava numa empresa especializada na lapidação de diamantes. 

Uma manhã ele contou a seu chefe um sonho que tivera na noite anterior. 

Disse-lhe que o avião que ele iria tomar com destino à Rússia sofreria um acidente e, em 

consequência, morreriam todos os passageiros. . . 

Seu chefe, jovem executivo, dinâmico e empreendedor, tinha verdadeiro pânico de aviões, 

assustado com a informação do empregado, decidiu cancelar o vôo. 

Três dias mais tarde, leu nas manchetes dos principais jornais que o jumbo que ele deveria ter 

tomado caíra no mar, e, até o momento, não havia notícias de sobreviventes. 

Imediatamente, chamou o guarda-noturno, mostrou a notícia do jornal, agradeceu-lhe 

efusivamente o aviso que lhe salvara a vida e, a seguir, sem nenhuma explicação adicional, despediu-

o da companhia. 

O guarda não compreendia por que havia sido despedido depois de salvar a vida de seu chefe. 

Aí vai a pergunta: 

 

Por que o guarda foi mandado embora? 

 

 

O ano está chegando ao final, e muitas coisas foram vividas! 

 

1. Responda: 

 

a) Que fato te deixou mais alegre? Justifique. 

b) Que fato te deixou triste, preocupado (a)? Justifique. 

2 - Elabore um meme que represente o seu ano de 2020. Você poderá criar visualmente utilizando 

desenho, recorte, montagem, fotografia ou recursos digitais. Seja criativo (a). 

        Se tiverem dúvidas, podem me procurar! 

      Que 2021 seja um ano bom para todos! Fiquem bem!!  
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