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01. 
a) No primeiro plano, bandeiras de festa junina, na parte superior, e o painel de um carro, na parte inferior. 

No segundo plano, a cena de trânsito em situação de acidente. 
b) Na posição do motorista do carro. 
c) Na época das festas juninas. 
d) As bandeiras de festa junina, a expressão “É São João” e a palavra “pamonha” remetem ao estado da 

Paraíba, lugar onde o cartaz circulou. Lá as festas juninas são muito tradicionais e o termo “pamonha” faz 
parte do falar da região. 

 
02.  

a) A palavra pamonha. 
b) Alimento preparado com milho, pessoa boba. 
c) Com a finalidade de provocar humor e para chamar atenção do público. 

 
03.  

a) Dirigir depois de consumir bebida alcoólica. 
b) Pelo fato de consumir bebida alcoólica e dirigir.  
c) Sim, pois o leitor é colocado no lugar do motorista. E dirigir depois de consumir álcool é crime. 
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01.  
a) longe/perto; escurece/amanhece; noite/sol; todos/ninguém; chão/alto; começo/fim; céu/chão 
b) O efeito de chamar a atenção para os contrastes. 

 
02.  

a) Na ordem direta. Nos versos a ordem está invertida. 
b) No primeiro verso, permite manter a construção paralela baseada no termo “céu” no início da maioria dos 

versos. No segundo possibilita colocar em destaque onde supostamente o céu “mora”. Um espaço ainda 
maior que o céu. 

 
03.  

a) O céu cobre a terra e a lua. 
O céu entra dentro do quarto. 
O céu é a rua do avião. 

b) As ações de cobrir e entrar. 
c) ”O céu serve a todos” e “Dentro do universo mora o céu” 
d) A expressão é rua do avião. Nela, são colocados em paralelo os espaços em que circulam diferentes meios 

de transporte: a rua em que o carro anda, e o céu em que o avião anda. Desse paralelismo, conclui-se que 
o céu é a rua do avião. 

 
04.  

   metáfora – questão 3 
    personificação ou prosopopeia – questão 3 
    inversão – questão 2 
    antítese – questão 1 

 
TEXTO  
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01.  
a) São sete crianças. 
b) Elas estão brincando, pendurados em uma barra. 
c) O fato de as crianças estarem de cabeça para baixo. 

 
02.  

a) Parece ser uma escola ou uma igreja. 
b) É de terra batida. 
c) Parece ser um porco. 
d) Provavelmente um sítio, um lugar no interior. 
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03.  
a) Parece ser manhã ou tarde. 
b) Não, porque fica embaixo da árvore. 

 
04.  

a) Não, ela é de 1938. 
b) Sim, pois estão brincando ao ar livre, usam roupas simples. 

 
05.  

a) Sim, pois estão penduradas sem proteção alguma. 
b) Sim, pois a imagem mostra uma criança sendo segurada por outra. 
c) Sim, parece que estão felizes. 

 
06. 

companheirismo 
confiança 
liberdade 
ousadia 
autoconfiança 
alegria 
segurança 

 
07.  

Pessoal 
 
 
REDAÇÃO 
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01.  
a) Sim. 
b) Porque ele é um predador que pode atacar qualquer tipo de animal e, por isso, todos o temem. 
c) Porque o leão poderia devorá-lo. 

 
02. 

a) Talvez porque tenha sentido pena do ratinho ou não estivesse com fome. 
b) Porque ele imagina que nunca precisará da ajuda de um animal como o ratinho. 
c) Aprende que não deve menosprezar outro animal por causa do  tamanho e por parecer fraco. 

 
03. 

a) “Nas voltas que a vida dá/ A graça atribuída/Mostrou do que é capaz...” Significa que em momentos difíceis 
da vida podemos ser ajudados por quem, sem esperar nada em troca, ajudamos no passado. 

b) Sim, pois na primeira estrofe se afirma que a gratidão deve ser cultivada todos os dias, porque isso traz 
alegria. 

 
04. 

a) 35 versos. 
b) 9 estrofes. 
c) Com exceção da segunda estrofe, que tem 3 versos, as demais tem 4 versos. 
d) Sim, a maior parte das estrofes apresenta rimas com o esquema ABBA. 

 
05.  

a) Nas mudanças que ocorrem na vida. 
b) O fonema consonantal /R/ em rato, roer e rede. 
c) Sim, há marcas de informalidade como “deu de cara”, “legal”. 

 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

Semana de 23 a 27/3 
GRAMÁTICA 
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01. Pessoal 
 
02. Quem avisa amigo é.  Inversão 

Esmola demais, até santo desconfia. Inversão 
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Personificação e inversão 
Há males que vêm para o bem. Antítese 
Quem tudo quer, nada tem. Antítese e inversão 
As aparências enganam. Personificação 
A ociosidade é a mãe de todos os vícios. Personificação e metáfora 

 
03. Pessoal. 
 
04. 

a) Metáfora. 
b) Arroz de festa: aquele que vai a todas as comemorações; calcanhar de Aquiles: fraqueza; cara de pau: 

aquele que não tem vergonha. 
 
 
TEXTO 
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01. Foram visitar Nina, a irmã de Bocão. 
 
02.  

a) Sim, pois Lúcio pergunta “E sua irmãzinha? Como ficou? ,dando a entender que já sabiam. 
b) Sim, as palavras “até” e “só “demonstram que não foi um acidente simples. Até indica que foi incluído 

gesso e só dá a entender que Nina poderia ter quebrado outras partes do corpo. 
c) Nina tentou quebrar o recorde de pular corda, portanto não foi tão grave assim. 

 
03. As palavras irmãzinha, princesinha, bobinha dão a entender que Nina é uma criança pequena. 
 
04. 

a) Cinderela 
b) Porque, na história de Cinderela, a moça ganha um sapato de cristal. Nina ganhou um “sapato de gesso”.  

 
05. 

a) Rasg! Rasg! Rasg! 
b) Ela imita o som de papel sendo rasgado. 

 
06. 

a) Porque, por ser pequena, provavelmente deveria gostar de contos maravilhosos  
b) Segundo ela, porque as personagens dos contos maravilhosos são “bobas’. 

 
07. 

Em Chapeuzinho Vermelho, critica a ingenuidade da menina;em João e Maria, a ideia de marcar o caminho com 
miolo de pão; em A Bela Adormecida, o fato de a moça dormir cem anos depois de se ferir com uma agulha. 

 
08. 

a) Quando ela aprendeu a ler. 
b) Desde que a menina aprendeu a ler, ninguém mais contava histórias para ela e, assim, a menina sentia 

falta da atenção que lhe era dada. A carência afetiva de Nina resultou em uma espécie de desprezo pelos 
livros. 

 
09. Porque, quando Lúcio quis contar uma história, Nina não quis ser excluída. 
 
10. 

a) Carinho, cuidado. 
b) Não, pois a mãe de Nina não resistiu e também aparece ouvindo a história de Lúcio. 
c) Provavelmente, um conto maravilhoso ou conto ficcional, pois a leitura começa com a expressão “Era uma vez”. 

 
REDAÇÃO 
Espera-se que o aluno escreva uma fábula, respeitando a proposta. 


