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Semana de 16 a20/3 
 
TEXTO 
 
Página 82 
A linguagem do texto 
 
01. a) favorável 

b) levou com violência 
 
02. a) vaga e vagalhão 

b) A expressão significa por pouco. 
 
Trocando ideias 
Respostas pessoais. 
Páginas 91,92 
 
01. a) Adjetivo 

b) No feminino, má. 
 
02. a) Modo  

b) À dos advérbios. 
 
03. Na primeira tira: Há inúmeras razões para não enfrentar o dragão além da qualidade do seu hálito. 

Na segunda tira: A fada escolhe mal, pois tal ameaça deveria ser feita a um príncipe, não ao próprio sapo. 
 
 
Página 92 
 

01. 
a) Mal 
b) Mal 
c) Mal 
d) Mau 
e) Mau 
f) Mal 

 
02.  

a) O mau humor faz mal para a saúde 
Emoji o filme é animação mal-intencionada 
Quando más intenções não atingem maus resultados 
Perdoar faz mal à saúde 

b) Na primeira, na terceira e na quarta, as substituições, embora não gerem uma afirmação oposta à original, 
também não produzem necessariamente uma afirmação correspondente. Na segunda e na quinta, a 
substituição gera uma afirmação contrária à da manchete original. 

 
 
REDAÇÃO 
Página 93 
Espera-se que o aluno produza um conto, seguindo orientações da proposta. 
 
 
Semana de 23 a 27/3 
 
TEXTO 
Páginas 108,109 
 

01. É um edifício com muitos arcos, janelas, piso de madeira e livros. 
 
02. a) Há um patamar revestido de madeira e livros sobre ele. 

b) Eles estão empilhados e um deles está em pé. 
c) Há livros ao fundo, na proximidade dos arcos. 
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03. Não há nada. Eles estão vazios e escuros. 
 
04. a) Elas se transformam em escadas. 

b) Elas se transformam em janelas. 
c) Ele se transforma em uma paisagem com céu e mar. 

 
05. a) Ela está mais próxima do real. 

b) Ela está mais próxima do irreal. 
 
06. Elas podem nos levar a diferentes lugares. 
 
07. a) Ela está perto de vários livros e escreve em um deles. 

b) Ela está imaginando o que vai escrever. 
c) Verde 

 
08. a) Ele está próximo da última janela e de lá se vê melhor o céu e o mar, e está lendo um livro. 

b) Verde 
 
09. a) Ambos têm um livro verde nas mãos. 

b) Sim, pode-se interpretar que a mulher escreve o livro e que o homem é o leitor dele. O céu e o mar que ela 
imagina são os mesmos que ele pode ver por meio da leitura. 

 
10. Liberdade, imaginação, fantasia, movimento 
 

 
REDAÇÃO 
Páginas 132,133 
 
01. Porque ele fala da partida do eu lírico, que deixa seu lar para ir a um lugar estranho. 
 
02. Ter com ele um ramo de alecrim dá a ideia de que isso traz sorte. Ele esperava ter um futuro promissor. 
 
03. a) Sim, a luz da sala que “brilha” por ele sugere que alguém ficou à espera dele. 

b) Não, pois ele jogou a chave fora. 
 
04. O poema tem 12 versos. 
 
05. Tem 6 estrofes. 
 
06. Terras, passagem; glórias, escombros 
 
07. a) mala/sala; alecrim/mim; rua/rua; mar/voltar 

b) Palavras: não vi, rua; sons guardei, apaguei, fechei, andei 
 
08. Significa que ele não viu nada de extraordinário por onde andou. 
 
09. A visão. Entre outras: olhar, vi, apaguei, luz, brilhava. 
 
10. Norma- pafrão. 


