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Menino deixa cabelo crescer por 2 anos 

e doa a entidade que faz perucas para crianças com câncer 
 

Morador em Pirassununga (SP) Richard Brayann Coelho, de 9 anos, ficou sensibilizado com reportagem 
que abordava a luta de crianças contra a doença. Mechas foram enviadas à entidade de Jaú. 

 

 
 

Há mais de dois anos, o pequeno Richard Brayann Coelho, de 9, surpreendeu a mãe com um 
pedido que ela não esperava ouvir. Em vez de brinquedos novos ou passeios, o pequeno morador de 
Pirassununga (SP) pediu à cozinheira Joice Ferrari para não cortar o cabelo até que ele chegasse aos 
30 centímetros e pudesse ser doado para fazer peruca para crianças com câncer. “Eu deixei meu 
cabelo crescer porque vi que elas ficavam tristes e depois eu cortei para doar. Eu vou mandar para eles 
com muita felicidade”, contou. 

As mechas foram cortadas em um salão infantil da cidade em fevereiro e já foram enviadas junto com 
uma cartinha escrita e ilustrada pelo garoto a uma entidade de Jaú. Segundo a mãe, a escolha de Richard foi 
uma surpresa porque ele nunca chegou a vivenciar a luta contra o câncer de alguém próximo a ele. 

A espera pelos 30 centímetros das mechas começou enquanto ele assistia TV e viu uma 
reportagem que contava histórias de crianças com câncer. Sensibilizado, ele falou para a mãe que não 
podia fazer muita coisa, mas que poderia deixar o cabelo crescer. “A matéria da TV falava sobre doação 
de cabelo. Como ele é bem amoroso, ele vê essas coisas e os olhinhos dele enchem de lágrimas. Não 
tinha como negar o pedido dele, a gente tinha que incentivar”, contou. 

Agora, Richard quer ficar com o cabelo curto por um tempo, mas já falou que quer fazer a boa 
ação novamente mais para frente. Segundo Joice, os colegas do filho ficaram inspirados com a atitude 
depois que ele cortou o cabelo e um dos amiguinhos chegou a pedir permissão para a mãe para deixar 
o cabelo crescer também. 

Além da doação das mechas, Richard também arrecada tampinhas de garrafa e lacres para doar 
ao hospital do câncer há mais de um ano. 

“Não tenho como sentir outra coisa se não orgulho. Por mais que ele seja sapeca e arteiro, ele 
consegue ser sensível. Foi uma coisa que partiu dele e foi uma coisa tão simples, mas tão linda. É a 
forma que ele encontra de ajudar”, disse a mãe. 

Por Gabrielle Chagas, G1 São Carlos e Araraquara - 11/03/2020 

 

1. O texto que você leu é uma notícia. 
 

a) Qual o fato principal relatado nessa notícia? 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) Por que Joice Ferrari, a mãe do menino Richard, ficou orgulhosa? 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Há, na notícia, trechos entre aspas. Justifique o uso das aspas. 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



3. Identifique e classifique os artigos deste trecho da notícia: “As mechas foram cortadas em um salão 
infantil da cidade”. 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Na tirinha abaixo, explique a diferença de sentido no uso dos artigos. 

 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. O texto abaixo é a representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente. 
 

Gerente: – Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo? 
Cliente: – Estou interessado em financiamento para compra de veículo. 
Gerente: – Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? 
Cliente: – Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. 
Gerente: – Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena! Cê tá em Brasília? Pensei que você inda tivesse na 
agência de Uberlândia! Passa aqui pra gente conversar com calma. 
 

 Em que momento a maneira de falar da gerente muda? Dê um exemplo e explique por que 
acontece essa mudança na fala da gerente. 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Leia a tirinha abaixo. 

 
a) Chico Bento e seu amigo estão usando uma variedade linguística: o dialeto caipira. Reescreva as 
falas dos balões utilizando a norma culta da língua. 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) A tirinha transmite uma mensagem. Que mensagem é essa? 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



Gabarito 

 

1. 

a) O fato principal foi Richard Brayann Coelho, de 9 anos, ter deixado o cabelo crescer por dois 

anos a fim de doar as mechas para fazer perucas para crianças com câncer. 

 

b) A mãe ficou orgulhosa porque o filho teve uma atitude sensível, autêntica e generosa. 

 

2. As aspas foram usadas para reproduzir as falas dos entrevistados (no caso, de Richard e de sua 

mãe). 

 

3. Os artigos são os seguintes: “as” (artigo definido); “um” (artigo indefinido). 

(em “da” também existe um artigo, na contração da preposição “de” com o artigo “a”) 

 

4. Ao dizer que não é “um” cachorro (um cachorro qualquer, ou apenas um cachorro), mas “o” 

cachorro, Snoopy destaca que é o cachorro especial, o cachorro importante, o melhor cachorro. O 

uso das aspas enfatiza essa ideia. 

 

5. A maneira de falar da gerente muda em sua última fala, como quando ela diz: “Cê tá em Brasília?”. 

A mudança na fala da gerente acontece porque ela percebe que está falando com alguém íntimo, e 

não com um cliente que ela não conhece e com quem deveria estabelecer uma comunicação mais 

formal. 

 

6.  

a) “Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga?” 

“Não! De esperança... 

 

b) A mensagem transmitida pela tirinha é a de que não devemos destruir a natureza, mas sim 

preservá-la.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


