
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Larissa 
 
Tarefa 01 – Gabarito - Livro Linguagens, página 91 (Fique de olho) - Exercícios 01 (a,b e c), 02 (a e b), 03 (a,b 
e c), 05 (a e b) e 06 (a e b) 
 
01. A – As personagens estão em seus lares, que podem ser casa ou apartamento. 

B – Seguindo as situações em ordem cronológica, uma mostra uma situação de trabalho ou estudo, outra 
de preparo de uma refeição e a última do momento de dormir. 
C – As personagens apresentam um relacionamento de casal, pois estão abraçados, beijam-se, cuidam um 
do outro, além de estarem juntos e diferentes situações, momentos do dia. 

 
02. A – Provavelmente, a mulher estava estudando ou trabalhando e o homem levou para ela uma xícara de 

chá ou café. 
B – A expressão da mulher revela agradecimento, gratidão. 

 
03. A – O gesto revela carinho, gratidão. 

B – Analisando a imagem, percebe-se que o ato de cozinhar é voluntário, talvez uma forma de 
agradecimento, já que ambos personagens estão com o semblante feliz. 
C – A submissão não está no ato de cozinhar, mas em um parceiro ficar responsável sozinha pelas tarefas 
de casa, então, se um cozinha, e o outro lava ou passa a roupa não há nenhum tipo de discriminação, mas 
sim um casal maduro dividindo as tarefas de casa. 

 
05. A – Analisando o semblante e os gestos, as personagens parecem se amar. 

B – Para Puuung, o amor se manifesta em pequenos gestos do dia a dia, como é retratado em cada uma 
das cenas. 

 
06. A - Os cenários são realistas, retratados com detalhe, apresentando assim ambientes domésticos.  

B – Ao retratar a vida como ela é nas pequenas ações cotidianas, o autor demonstra que o amor não está 
apenas nas grandes histórias da literatura ou do cinema, mas também na vida de qualquer pessoa, de 
maneira simples. 

 


