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O arco-íris 
  

     Quando chove e aparece o sol, a luz que bate nas gotas de água desenha 
no céu esse maravilhoso fenômeno semicircular chamado arco-íris, e que é 
formado por uma família de sete cores. 
    Os pais primários de todas as cores que existem são três: o vermelho, o 
amarelo e o azul. 
        A seguir ao vermelho fogo, vem o amarelo ouro e, entre os dois, fica o 
laranja, cor secundária, filha da cálida união dos dois. 
    O amarelo luminoso e o azul aéreo criam o equilibrado verde, dono da 
primavera. 
    Depois do azul vem outro azul irmão, que se chama anil, profundo e único 
como tu, e no fim vem o místico violeta, fusão do azul com o vermelho. 
    E quando todos dançam em roda, dá-se o milagre absoluto do branco: o 
arco-íris! 
 
 
1) Após ler o texto acima, responda as seguintes questões:  

 

a) Quando acontece o arco-íris? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) Por quantas cores o arco-íris é formado? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c) Como você viu, os pintores românticos gostavam de pintar fenômenos da 

natureza. Faça no espaço uma paisagem comum arco-íris. 
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2) De acordo com nosso bimestre estudamos alguns acontecimentos da 

História do Brasil. Escolha um acontecimento que mais chamou sua atenção e 

faça um desenho como se fosse uma pintura romântica. Não se esqueça de 

fazer a legenda. 

 

2)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) De acordo com as obras abaixo marque com um x com lápis de cor azul 

nas que fazem parte de obras realistas e circule de lápis de cor vermelho as 

obras românticas.  

 

 

 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) De acordo com o que estudamos nesse bimestre, descreva com suas 

palavras quais são as principais características de uma legenda? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


