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Querido(a) aluno(a)! Esta atividade é para ser realizada, no período em que ficarão em casa, em virtude à 
suspensão das aulas como medida de prevenção ao coronavírus. Quando retornar ao colégio, devem trazê-las 
para a professora, com as atividades resolvidas.  

 

 
     Olavo Bilac 
 

Responda: 
 
1) Qual é o conflito gerador da história narrada pelo poema? 
 
(    ) A briga por causa da boneca. 
 
(    ) A fadiga das meninas após a briga. 
 
(    ) A disputa pela bola e pela peteca.  
 
(    ) A luta para consertar a boneca.  
 
 

2) Na frase “dizia a primeira” , a palavra PRIMEIRA refere-se a: 
 
(    ) Bola  (    ) Boneca  (    ) Peteca  (    ) Menina 
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3) No trecho “Que a pobre rasgou-se ao meio”, a expressão “a pobre” refere-se a:  
 
(    ) estopa  (    ) peteca  (    ) roupa  (    ) boneca 
 
 
4) No final da história:  
 
(    ) as meninas consertaram a boneca estrada. 
 
(    ) nenhuma das meninas ficou com a boneca. 
 
(    ) nenhuma das meninas jogou bola ou peteca. 
 
(    ) as meninas brincaram juntas com a boneca.  
 
 
5) Além da boneca, que outros brinquedos são citados no poema? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
6) Olavo Bilac publicou seu livro em 1904, no começo do século XX; há mais de 100 anos! 
 
a) Com base no poema, quais as diferenças e as semelhanças entre aquela época e a de hoje? 
 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
b) Quais brinquedos daquela época ainda divertem as crianças atualmente? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
c) Se essa briga acontecesse hoje, de quais materiais essa boneca poderia ser? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
7) Em quantas estrofes o poema está dividido? __________________________________________ 
 

8) Você percebeu que o poema é repleto de rimas? Utilizando lápis de cor, grife as rimas do poema. 
 

9)  O poeta atribui sentimentos próprios aos seres vivos à boneca. Confira:  
 
 
 
 
 

 

 
 
Você acha que a boneca sentia mesmo alguma coisa? Explique: 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 


