
 

 

 
Avaliação Produtiva 21 – 6º ano 

 
“O menino no espelho”- Fernando Sabino 
 
01. Escreva os seguintes elementos da narrativa da história. 

a) Personagens principais: 
b) Narrador: 
c) Espaço: 
d) Tempo: 
g) Desfecho: 

 
02. Caracterize o personagem Fernando. Apresente suas características físicas e psicológicas. 

Toda semana a mãe de Fernando lhe dava dinheiro para ir ao cinema. E, um dia, ele assistiu a um filme 
“diferente”, cuja história ele achava esquisita. A partir daí, ele também “descobriu” que poderia fazer 
milagres e realizar seus sonhos. 

 
03. “E fui para o quarto fazer a lista das coisas que eu queria que acontecessem, para experimentar uma por 

uma. A primeira delas... [...] Uma, por exemplo, que foi sempre um grande sonho meu: ficar invisível.” 
Escreva uma aventura contada por Fernando quando ele “ficou invisível” 

 
04. Quando ele percebeu que não podia mais “fazer milagres”? 
 
05. Explique o título da história e comprove sua resposta com um fato. 

Mesmo agindo de maneira diferente, o outro que está dentro do espelho é o próprio menino. Na vida real, 
não é possível conversarmos conosco da maneira como o texto propõe. Nessa história, porém, o menino 
pode fazer isso.  

 
06. O texto narra um fato que pode acontecer na realidade ou é uma ficção, criada a partir da imaginação do 

autor?  
 
07. Em sua opinião, o fato de o menino poder conversar consigo próprio no espelho, como se estivesse 

conversando com outra pessoa, fez com que ele pudesse se ver de uma maneira diferente? Por quê?  
 
08. O que você achou da ideia de uma personagem conversar com a sua imagem refletida no espelho? Você já 

conhecia uma história assim? Comente sua opinião. 
 
09. Quem é o homem que conversa com o menino no prólogo? Justifique sua resposta com trechos da obra. 
 
10. Fernando e seus amigos criaram uma sociedade secreta para descobrirem vários mistérios. Relate um 

desses mistérios. 
Fernando tinha uma grande imaginação. Ele inventava histórias, brincadeiras e fazia muitas travessuras. 
Uma delas está no capítulo “Minha glória de campeão”.  

 
11. Que aventura Fernando viveu nesse momento da narrativa? 
 
12. Nesse capítulo “Minha glória de campeão”, Fernando escreve sobre a importância do seu irmão Gerson. 

Relate o que Gerson ensinou para Fernando. 
 
 


