
A impressão deste material não é obrigatória. 

ESTUDO DO TEXTO 8° ANO – TEXTO – LORNA 

 
Lista 08 – Gabarito 

 
Compreensão e interpretação 
p. 100 
 
04. a) É “o apreço que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos 

e pensamentos”. 
b) Porque, não satisfeita consigo mesma, ela tende a supervalorizar elementos externos a si, como 

comprar produtos. 
c) As redes sociais mostram um mundo fantasioso, em que todos parecem felizes e superiores. 

Assim, elas acabam reforçando a baixa autoestima, pois a pessoa a vê essas imagens se sente 
inferior e infeliz. 

d) Por “vender ilusões”, a publicidade também acentua a baixa autoestima, uma vez que a pessoa 
compra os produtos anunciados e se frustra, não alcançando a felicidade. 

 
p. 101 
 
07. a) A expressão “círculo vicioso” se refere à estreita relação entre consumo e baixa autoestima, na 

qual estes alimentam um ao outro. Já o “círculo virtuoso” se refere à relação positiva que se cria 
entre as pessoas, à medida que elas valorizam a si mesmas e aos outros. 

b) O círculo virtuoso, uma vez que ele melhora a satisfação com a vida e melhora o relacionamento 
entre as pessoas. 

 
A linguagem do texto 
p. 101 
 
03. a) As aspas põem em dúvida se as pessoas chamadas assim são realmente amigas. 

b) Em “aquele” carro, a palavra aquele transmite a ideia de que se trata de um carro dos sonhos, 
muito especial. As aspas revelam que o autor tem consciência de que está empregando a 
palavra aquele com um sentido diferente do habitual, além disso, elas sugerem o modo enfático 
com que essa palavra é pronunciada normalmente na fala em situações como essa. 

c) O termo é utilizado de maneira irônica, mostrando que o autor tem uma visão crítica sobre a 
publicidade que vende sentimentos e sensações que não ocorrem depois que o produto é 
consumido. 

d) A expressão retoma a descrição dos desejos e do consumo feita anteriormente. O emprego da 
expressão revela que o autor tem a opinião de que publicidade vende sonhos que não se 
concretizam e, em vez disso, causam delírios. 

 
p.102 
 
04. “certamente” expressa uma posição pessoal do autor, de certeza, sobre o assunto. 

“quase” relativiza essa certeza. 
 
 


