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Era uma vez um reino chamado Ilha das frutas. seus habitantes eram os 
frutasianos e a língua oficial era o frutanês. Lá, como todos devem imaginar, tudo 
era à base de frutas. A carne era de jaca, o mar era feito de água de coco. As 
estrelas-do-mar eram carambolas e as formigas eram sementinhas de amora.  

O povo daquela ilha adorava cultivar novas frutas para vender aos povos 
vizinhos, e algumas dessas frutas eram: a mantanga, uma mistura de manga com 
pitanga; a jameranja era a mistura de jamelão com laranja; o genipacau a mistura 
de genipapo com cacau; o cambuçã, mistura de cambucá com maçã e, assim, 
criavam infinitas frutas. 

O rei Jabuticaba  e a rainha Graviola tiveram um filho mas  não se decidiam 
nunca sobre qual nome ele teria.  jabuticaba queria Morango, pois era o nome do 
avô. graviola queria muito que se chamasse Banana, nome de seu tio. Já cansados 
de brigar, resolveram ir até a casa do sábio sr. Marmelo pedir conselho, que lhes 
respondeu: 

— Ora, não há motivo para tanta briga. Formem um novo nome a partir das 
duas palavras, como nós já fazemos com as novas frutas. 

O principezinho, então, não se chamou nem Morango e nem Banana, mas 
Banarango e a paz voltou a reinar na ilha  das frutas. 

(Texto de autoria própria) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. PINTE AS SÍLABAS QUE NÃO FORAM USADAS NOS NOMES DAS NOVAS FRUTAS 
E FORME NOVAS PALAVRAS. DEPOIS, PROCURE NAS OUTRAS PALAVRAS 
DESTACADAS NO TEXTO, PARTES QUE FORMAM OUTRAS PALAVRA 

 

MAN  GA 
 

JA  ME  LÃO 
 

CA  CAU 
 

MA  ÇÃ 
 

MO  RAN  GO 
 

GA  LÃO 
 

CA  MA 

 
BOLAS__________ 

PI  TAN  GA 

LA  RAN  JA 

GE  NI  PA  PO 

CAM  BU  CA 

BA  NA  NA 

MO  LA 

PI  PO  CA 

AMOR____________ 

MAN  TAN  GA 

JA  ME  RAN  JA 

GE  NI  PA  CAU 

CAM  BU  ÇÃ 

BA  NA  RAN  GO 

JABUTI_______________ 

VIOLA________________ 



 
MAR__________________ 


