
A impressão deste material não é obrigatória. 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 9º ANO – TEXTO – LORNA 

 
Lista 07 – Gabarito 

 
Compreensão e interpretação p. 178-179. 
 
05. O narrador imagina que os adolescentes ainda morem com os pais, que tenham um quarto típico de 

adolescentes (com fotos, pôsteres e mensagens afixados na parede) e que se sintam leves, 
despreocupados, livres e felizes. 

 
06. a) O fato toca o narrador e o deixa irritado. Parece que pessoas atravessam a rua fora da faixa, 

sem se preocupar com os carros, é um dos problemas da cidade que irritam o narrador. 
b) Porque ele tem a impressão de que os jovens sabiam que não daria tempo de atravessar e, 

mesmo assim, de forma irresponsável, continuaram no mesmo passo, pois tinham a certeza de 
que ele diminuiria a velocidade do carro. Assim, ele também acredita que o garoto poderia se 
aproveitar para impressionar a garota. 

c) Transmite a sensação de segurança e de poder, como se pudessem fazer tudo o que quisessem. 
 
08. a) O narrador percebe que aquela situação não é isolada, mas que ela reflete um comportamento 

típico de duas gerações diferentes. 
b) O foco da narração deixa de ser o fato em si para ser uma reflexão sobre o fato, relacionada com 

a passagem do tempo, a maturidade, as fases da vida, etc. 
 
09. a) No texto, os adolescentes devem entre 14 e 18 anos e o narrador, mais de 30 anos. 

b) Ela é caracterizada como firma, ousada, corajosa. 
c) Ela é vista como condescendente, passiva, frouxa, adequada ao sistema. 

 
11. a) Ele admira a capacidade transformadora dos adolescentes, mesmo que nem sempre tenham 

consciência disso. 
b) Como os adolescentes ainda são dependentes e não entraram no mercado de trabalho, a origem 

de sua capacidade transformadora está no desprendimento, na falta de compromisso em relação 
às normas sociais, no sentido de liberdade, em seu espírito inquieto e irreverente. 

 


