
 

 

TM 26 - 7º ANO – TATIANE – LITERATURA 
 

No livro “O pequeno príncipe”, de Antoine de Saint- Exupéry, o autor faz uso de uma linguagem metafórica 
e simbólica com o objetivo de promover reflexões pautadas em valores éticos e morais. É uma história 
simples com ensinamentos inesquecíveis que encanta leitores em todo o mundo. 

 
01. No início da história, o narrador afirma que abandonou uma promissora carreira de pintor. Por que isso 

aconteceu? 
 
02.  Ao mostrar o desenho da jiboia para o pequeno príncipe, o narrador teve uma surpresa. Qual foi essa 

surpresa?  

Durante suas viagens por outros planetas, o principezinho conheceu algumas pessoas muito estranhas. O 
comportamento de algumas delas deixou o pequeno príncipe confuso. Sobre esses personagens, responda: 

 
03. Por que o pequeno príncipe achou o rei “esquisito”? 
 

04.  Segundo o principezinho, o acendedor de lampião era o menos ridículo diante do rei, do vaidoso, do 
bêbado e do empresário. Por que o pequeno príncipe chegou a essa conclusão? 

 
05.  Leia as seguintes frases presentes na obra “O pequeno príncipe” e responda: 

“ – A gente só conhece bem as coisas que cativou – disse a raposa. – Os homens não têm mais tempo de 
conhecer coisa alguma. Compram tudo pronto nas lojas. Mas, como não existem loja de amigos, os 
homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me!” 
“ – Adeus – disse a raposa. – Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. O 

essencial é invisível aos olhos.” 
a)  O que é cativar? Como podemos cativar alguém? 
b)  Quando vemos alguém com o coração, o que enxergamos nessa pessoa? Qual a importância desse 

“olhar” na nossa vida? 
Leia o texto abaixo retirado do livro O pequeno príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. 

“Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B 612. Esse 
asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. 
Ele fizera, na época, uma grande demonstração da sua descoberta, num congresso internacional de 
astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes 

são assim.” 
Considerando o trecho acima, responda: 

 
06.  Por que não deram crédito ao astrônomo turco? Explique. 

 
07.  Como as pessoas grandes são? Como elas deveriam ser? 
 


