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Lista 10 – Atividades 

 

01. Em Teleco, o coelhinho, tem-se uma narrativa fantástica, ou seja, elementos do fantástico subvertem 
a ordem natural dos acontecimentos. Explique essa afirmativa. 

 
02. A metamorfose é um elemento significativo na narrativa. Explique 
 
03. Quando ocorre a primeira tentativa de Teleco se autoafirmar como ser humano? 
 
04. Tereza, que a princípio parecia ser sincera com Teleco, revela seu verdadeiro caráter. Detalhe em que 

momentos isso ocorreu. 
 
05. Comente o desfecho do conto. 
 
06. 

Negrinha 
 

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços 
e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos 
escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não 
gostava de crianças. 

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo 
na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço 
na sala de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. 
Uma virtuosa senhora em suma – “dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da 
moral”, dizia o reverendo. 

Ótima, a dona Inácia. 
Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. 
[...] 
A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora 

de escravos – e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo – essa 
indecência de negro igual. 

 

LOBATO, M. Negrinha. In: MORICONE, I. Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000 
(fragmento). 

 

A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-
se, no contexto, pela 
a) falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas. 
b) receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. 
c) ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. 
d) resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. 
e) rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. 

 
07. (FGV-2019) As preposições são elementos importantes no texto. A frase em que a preposição de 

mostra valor exclusivamente funcional, sem valor semântico, é: 
a) “No Brasil, a diferença entre viver de ar e viver de arte é a sílaba te”. 
b) “Um olhar diferente muda um conceito de cabeça para baixo”. 
c) “Só posso escrever o que sou. E se os personagens se comportam de modos diferentes, é porque 

não sou um só”. 
d) “Se você precisar de dinheiro de repente, vá dormir que a necessidade passa”. (O.I) 
e) “Quando a gente acorda de bom humor, é sinal de que está em Paris”. 

 
08. (Fuvest – SP) O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é: 

a) A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. 
b) A escada, de degraus gastos, subia ingrememente. 
c) No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame […] 
d) […] uma janela com gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado... 
e) […] coava a luz suja do saguão. 



 

09. (VUNESP-2019) O termo em destaque na frase “Alguns foram deportados, e outros foram embora 
espontaneamente por receio das autoridades.” compõe uma expressão com sentido de 
a) causa. 
b) modo. 
c) tempo. 
d) ausência. 
e) finalidade. 

 
10. (Fameca-SP) As relações expressas pelas preposições estão corretas na sequência: 

I. Saí com ela. 
II. Ficaram sem um tostão. 
III. Esconderam o lápis de Maria. 
IV. Ela prefere viajar de navio. 
V. Estudou para passar. 
 
a) falta; companhia; posse; meio; fim 
b) companhia; falta; posse; fim; meio 
c) companhia; falta; posse; meio; fim 
d) companhia; falta; meio; posse; fim 
e) companhia; posse; falta; meio; fim. 


