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Lista 08 – Gabarito 

 
p. 139 
 
01. a) O discurso direto. 

b) O travessão. 
c) A mãe disse-lhe que não queria que ele mudasse de lugar e perguntou se ele estava escutando. 

E acrescentou que ela não queria e que ele não insistisse mais. 
 
02. a) Contendo-se para não dar um forte pontapé na poltrona da frente, ele enrolou o pulôver como 

uma bola e sentou-se em cima. Gemeu. Voltou-se então para lembrar-lhe que estava chegando 
muita gente, se não mudasse de lugar imediatamente, depois não poderia mais porque aquele 
era o último lugar vago que restava [...] 

b) Mas por que aquilo tudo? Por que a mãe lhe falava daquele jeito, por quê? Não fizera nada de 
mal, só queria mudar de lugar, só isso... não, desta vez ela não estava sendo nem um 
pouquinho camarada. 

c) Não. 
d) Não. 
e) O efeito é fornecer ao leitor uma espécie de painel dos pensamentos do menino. 

 
Exercício p. 139-140 
 
a) Cruzando os braços com um gesto brusco, ele esfregou o pijama nas axilas molhadas. Disfarçou o 

gesto e ali ficou alisando as axilas, como se sentisse uma vaga coceira. Cerrou os dentes. Por que 
nenhum convidado entrava naquele terraço? Por que não se rompiam, com estrépito, as cordas do 
piano ? Ao menos - ao menos - por que não desabava uma tempestade? 

b) Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as 
unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim senhor. Aquilo ganhava 
dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se, 
medonho, mais feio que um focinho. Hem? Estava certo? Bulir com as pessoas que não fazem mal a 
ninguém. Por quê? Sufocava-se, as rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis 
abriam-se demais, numa interrogação dolorosa. 

 
 


