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QUESTÃO 01. Um livro literário, uma peça de te-
atro ou um filme de cinema são úteis para a pes-
soa que lê ou assiste essas obras. E as utilidades 
são várias. Duas delas são: 
1) a capacidade de entreter, divertir: com ela, a pes-
soa acaba fugindo de sua realidade, pois esquece um 
pouco dos problemas da vida. Nestas obras, geral-
mente, encontramos a fantasia, o humor leve, a ficção 
científica etc. 
2) a capacidade de fazer pensar: com ela, a pessoa re-
flete sobre os seus problemas ou os da sociedade em 
que vive. As obras dão margem à discussão, pois discu-
tem temas polêmicos e nos dão uma espécie de “cho-
que de realidade”, fazendo-nos refletir sobre nossas vi-
das.  
 

Diante disso, responda: qual das duas funções 
acima mencionadas predominam na obra Moha-
med: um menino afegão, de Fernando Vaz? Es-
creva um parágrafo JUSTIFICANDO sua resposta 
através de argumentos consistentes e passagens 
do livro que você se lembrar. 
 

QUESTÃO 02. A respeito do livro Mohamed: um 
menino afegão, de Fernando Vaz, escreva um pa-
rágrafo ANALISANDO as personagens que se se-
guem. Fale de suas características, esclareça o 
seu papel na trama, a relação dele com o prota-
gonista Mohamed e relate momentos em que ela 
foi o centro das atenções. Não se esqueça de de-
finir também o desfecho dessa personagem. 
a) Dona Farida;  b) Seu Zahir; 
c) Omar;  d) Hamid. 
 

QUESTÃO 03. "Mas cadê a måe que o tinha feito 
dormir, falando de Alá e do Paraíso? Percebeu 
restos de tecido sob restos de parede. Correu a 
pegá-los. Frios e inúteis. Com o pé, pôs-se a afas-
tar restolhos de parede, cacos de tijolos. Afastou, 
afastou, afastou. Encontrou mais restos de teci-
dos. Depois, retalhos de couro, sobras de conhe-
cida babucha. Compreendeu tudo. Mas não podia 
aceitar." 
a) O que aconteceu com a mãe de Mohamed? 
b) Por quem Mohamed foi acolhido até a volta do 
seu pai? 
 

QUESTÃO 04. "Um dia, dona Farida chamou-o. Ao 
chegar à sala, não queria acreditar: lá estava, tur-
bante na cabeça, a barba cheia do pó da viagem, 

o albornoz acinzentado de poeira, lá estava seu 
pai, os olhos pretos tristes e baixos, a expressão 
de espanto e medo." 
a) Qual era a profissão de Omar? 
b) Mohamed quis acompanhar o pai no trabalho, 
por que ele não permitiu? 
 

QUESTÃO 05. Mohamed tinha um grande amigo. 
a) Quem era ele? 
b) Como Mohamed e seu amigo brincavam? 
c) Como o menino o considerava? 
 

QUESTÃO 06. “Não sabia, mas rezava para que o 
pai voltasse. E, assim rezando, ouviu barulho na 
porta. 
a) Que barulho era esse? 
b) Qual foi a decisão tomada pelo menino? 
 

QUESTÃO 07. “Não se lembra como adormeceu, 
mas acordou numa cama estranha em uma casa 
desconhecida”. 
a) Onde estava Mohamed? 
b) O que Mohamed pretendia fazer? 
c) Alguém quis impedi-lo de fazer o que preten-
dia. Explique. 
d) Mohamed conseguiu prosseguir com seu obje-
tivo? Como? 
 

QUESTÃO 08. “Aproximou-se dele uma mulher 
de burca, que o abraçou e o aconselhou a não 
insistir, os soldados eram violentos, não 
respeitavam ninguém, nem mesmo crianças.  
a) Quem era essa mulher? 
b) O que aconteceu com a família dela? 
 

QUESTÃO 09. “Muito prazer. Eu sou o Sebastião.” 
a) Quem era Sebastião? 
b) O que Sebastião fez por Mohamed? 
 

QUESTÃO 10. Observe o quadro abaixo: 

 

Após uma leitura atenta da teoria, caracterize 
brevemente o ESPAÇO e o AMBIENTE do livro 
Mohamed: um menino afegão, de Fernando Vaz. 
Não responda através de tópicos e, sim, através 
de um parágrafo dissertativo. 
 

ESPAÇO 
É o lugar FÍSICO onde se passa a ação 
numa narrativa. 

AMBIENTE 
É o espaço carregado de características 
socioeconômicas,  morais, psicológicas, 
em que vivem os personagens. 


