
 

 

Tarefa 13 professora Vanessa 
 
Gabarito:   
 
01. D 

Nesses trechos, vemos o uso da repetição expressiva para dar ênfase à descrição dos elementos. Assim, o 
narrador os intensifica.   

 
02. D 

Anteriormente, na história, havia sido apresentada uma vaca que não dava mais leite e uma galinha que 
botava ovos de ouro. Assim, ao apresentar a nova vaca e a nova galinha, o narrador insere nos parênteses 
informações que revelam que esses novos animais apresentam características distintas dos anteriores: a 
vaca dá leite e a galinha bota ovo de verdade e não de ouro.   

 
03. A 

Logo no título temos a intertextualidade confirmada, já que “João e o pé de feijão-preto” é praticamente o 
mesmo título que “João e o pé de feijão”.   

 
04. E 

Nas alternativas [A], [B], [C] e [D], vemos o efeito de uma ação que é interrompida/perpassada por outra 
ação. Já na alternativa [E], vemos uma comparação entre a ação realizada por João e o deslizamento em 
um escorregador.   

 
05. C 

O “no entanto” revela uma quebra no curso dos acontecimentos. Assim, ao fazer a ressalva de que sempre 
há um “no entanto”, o narrador reforça essa mudança no fluxo dos acontecimentos.   

 
06. A 

Ao valer-se do “dessa vez”, a mãe deixa implícito que houve outras vezes que João aprontou. Assim, existe 
o pressuposto de que o menino era comumente travesso.   

 
07. C 

A preposição “para”, aqui, apresenta um sentido de deslocamento, assim como a preposição “até”, 
revelando o deslocamento do gigante à gaiola.   

 
08. C 

A vírgula foi usada para separar o vocativo “meu filho”. O mesmo ocorre em [C]: o vocativo “seu patife” é 
separado por vírgulas.   

 
09. D 

Como visto na fala do cão “– Basta que abandone esse viver errante, esses hábitos selvagens e se civilize, 
como eu.”, civilizar-se tem o sentido de abandonar hábitos originais.   

 
10. E 

O uso do “porém” no período em [E] marca uma quebra, isto é, uma mudança no desenlace dos 
acontecimentos. Assim, se antes o lobo estava aceitando levar uma vida como a do cão, ao ver a coleira, 
mudou completamente de opinião e resolveu viver livre.   

 
11. E 

A moral se apresenta a partir da fala do lobo no desfecho, pois ele não se sujeita ao domínio de um dono, 
preferindo sua liberdade. Assim, revela que prefere a pobreza com independência à fartura com sujeição.   

  
 


