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     A combuca de ouro e os marimbondos        

 

          Havia dois homens, um rico e outro pobre, que gostavam de fazer peças um ao outro. 

Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para 

fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para sua casa 

dizer à mulher, e foram ambos ver o terreno. Chegando lá nas matas, o marido viu uma combuca 

de ouro, e como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa e foi dizer ao 

outro que, em suas matas, havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o 

compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com a 

sua mulher para as matas para ver a grande riqueza. 

          Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos; meteu-a numa mochila e 

tomou o caminho do mocambo do pobre e, logo que o avistou, foi gritando: “Ó compadre, fecha as 

portas e deixa somente uma banda da janela aberta!” O compadre assim o fez, e o rico, chegando 

perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo e gritou: “Fecha a janela, 

compadre!” 

 Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro e o pobre 

chamou a mulher e os filhos para ajuntá-las. O ricaço gritava então: “Ó compadre, abra a porta!”  

 O outro respondia: “Deixe-me, que os marimbondos estão me matando!”  

E assim ficou o pobre rico, e o rico, envergonhado. 
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Vocabulário: 

Combuca - Vasilha feita com a casca do fruto da cuieira. 

Cueira - Árvore perene que atinge até 16 metros de altura. 

Mocambo - Refúgio, habitação precária e desconfortável; cabana, tapera. 

 

ATIVIDADES 
 

1. O texto que você leu é um Conto Popular. A respeito das características desse gênero textual, é 

correto afirmar que... 

a) é uma narrativa imaginada que geralmente é transmitida de geração em geração. 

b) possui versos e estrofes. 

c) tem o objetivo de informar e noticiar fatos. 

d) sua linguagem é formal e usa termos e expressões científicas. 

 

2. Escreva o que achou mais interessante no conto lido. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Você considera correta a atitude do rico? Ele pode ser considerado um verdadeiro amigo? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Observe o trecho.  

Leia as afirmativas e julgue os itens, usando C para as afirmativas corretas e E para as 

afirmativas erradas.  

(      ) O ponto final foi  utilizado para finalizar um pensamento. 

(      ) O ponto de exclamação é usado para fazer um questionamento.  

(     ) Na frase “Fecha a janela, compadre!”, as aspas foram usadas para indicar a fala da personagem. 

(     ) Os dois-pontos foram usados para indicar uma emoção. 

 
 
 
 
 

“O compadre assim fez, e o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos 

dentro da casa do amigo e gritou: 'Fecha a janela, compadre!' 

Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro e o pobre 

chamou a mulher e os filhos para juntá-las.” 



 
A sequência que melhor responde à questão é 

a) C – E – C – E.   

b) C – E – C – C. 

c) E – E – C – C.  

d) C – E – C – E . 

 
5. Leia o trecho a seguir. 
 
 
 
 

 

Agora retire do trecho... 

a) uma palavra dissílaba e paroxítona: ____________________________________________________ 

b) um dígrafo vocálico: _________________________________________________________________ 

c) dois ditongos: ______________________________________________________________________ 

d) uma dígrafo consonantal inseparável: ___________________________________________________ 

e) um artigo definido masculino, com o substantivo que o acompanha: ______________________________ 

f) um adjetivo: _______________________________________________________________________ 

g) um substantivo primitivo: ____________________________________________________________ 

h) um substantivo derivado: ____________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Chegando lá nas matas, o marido viu uma combuca de ouro, e como era em terras do 
compadre rico, o pobre não a quis levar para casa e foi dizer ao outro que, em suas matas, 
havia aquela riqueza.” 


