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DATA DE CORREÇÃO: 06/10/20 
1. Identifique as passagens dos contos de Edgar Allan 
Poe marcando R para “Relato encontrado em uma gar-
rafa”, B para “O barril de amontilhado” e G para “O 
gato preto”. Em seguida, coloque na 3ª coluna a página 
onde a citação foi encontrada.  

R/B/
G 

FRASE PÁG
. 

 “[...] Temo que a incrível história 
que vou contar seja considerada de-
lírio de uma mente adoecida [...].” 

 

 “Mas essa felicidade durou pouco.”  

 “E esta será a noite da vingança.”  

 “Às vezes, me sinto à beira de um 
abismo cruel.” 

 

 “Há muitos anos, uma espécie de in-
quietude me atormentava... como 
um espírito maligno.” 

 

 “É inútil lutar contra essas corren-
tes!” 

 

 “E, hoje, quero aliviar minha alma.”  

 “Chegou a hora da revelação.”  

 “Mas receio que seja impossível di-
zer o que é.” 

 

 

2. Responda: 
a) Qual a relação do brasão e do dístico da família Mon-
tressor com o tema do conto “O barril de amonti-
lhado”? 
b) Em sua opinião, o que representaria o gato em rela-
ção ao personagem principal no conto “O gato preto”, 
metaforicamente falando? 
 

3. Defina as figuras literárias que se seguem: 
a) Metáfora.  b) Metonímia. c) Hipérbato. d) Catacrese 
 

4. Que figura de linguagem podemos observar neste 
fragmento: “Um trago deste medoc o protegerá da 
umidade”? 
a) Metáfora.  b) Metonímia. c) Hipérbato. d) Cata-
crese. 
 

5. O que o frio úmido provoca em Fortunato? 
a) Tosse.      b) Espirros.       c) Dor.       d) Arrepios. 
 

6. Quando ocorre o incêndio em “O gato preto”, qual 
fato intriga as pessoas? 
7. Em “Relato encontrado em uma garrafa”, quais in-
dícios podem demonstrar que o narrador tem alucina-
ções? 

 

8. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para 
as falsas de acordo com a leitura do conto “O barril de 
amontilhado”. 

 Montressor afirma a Fortunato que comprou 
um barril de amontilhado. 

 Fortunato não gosta de beber, por isso reluta 
em acompanhar Montressor. 

 Montressor está cansado de ser humilhado e 
pretende se vingar. 

 Montressor apela ao orgulho de Fortunato, 
comparando-o a Luchesi. 

 Montressor tem certeza de que os emprega-
dos estarão em sua casa quando chegarem. 

 Fortunato é levado até as catacumbas de 
Montressor. 

 A todo momento, Montressor fala em ir em-
bora, pois estava com medo de prosseguir. 

 Montressor fala em ir embora, para provocar 
Fortunato e atiça-lo a continuar. 

 No final, Fortunato descobre que é tudo uma 
brincadeira de Montressor. 

 

9. Ordene as sentenças de acordo com a narrativa do 
conto “O gato preto”. 

 O gato mia dentro da parede, e o assassinato 
acaba sendo descoberto. 

 Pouco a pouco, o álcool vai tornando-o mais 
taciturno e irritadiço. Ele começa a maltratar 
os animais e a ser grosseiro com a esposa. 

 O remorso se torna raiva e o personagem 
principal decide matar o animal. 

 O personagem principal gostava muito de 
animais, e o jovem casal tinha um gato preto, 
chamado Plutão. 

 Os policiais visitam a casa, mas não encon-
tram nada inicialmente. 

 O personagem agride a esposa com um ma-
chado e esconde o corpo em uma parede. 

 Um incêndio consome a casa, e ele e sua es-
posa são obrigados a mudar para um prédio 
em mau estado. 

 Ele leva para a casa um gato que considerava 
parecido com Plutão. O gato não o deixa um 
só instante, não se afasta dele nem de dia 
nem de  noite. 

 Ele busca uma explicação para a figura do 
gato que apareceu no muro da casa incendi-
ada. 

 Ele arranca um olho de seu gato e afoga o re-
morso na bebida. 


