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1. Um livro literário, uma peça de teatro ou um 
filme de cinema são úteis para a pessoa que lê ou 
assiste essas obras. E as utilidades são várias. Duas 
delas são: 

1) a capacidade de entreter, divertir: com ela, 
a pessoa acaba fugindo de sua realidade, pois 
esquece um pouco dos problemas da vida. 
Nestas obras, geralmente, encontramos a fan-
tasia, o humor leve, a ficção científica etc. 
2) a capacidade de fazer pensar: com ela, a 
pessoa reflete sobre os seus problemas ou os 
da sociedade em que vive. As obras dão mar-
gem à discussão, pois discutem temas polêmi-
cos e nos dão uma espécie de “choque de rea-
lidade”, fazendo-nos refletir sobre nossas vi-
das.  

 
Diante disso, responda: qual das duas funções 
acima mencionadas predominam na obra Nem 
pensar, de Marcelo Carneiro da Cunha? Escreva 
um parágrafo JUSTIFICANDO sua resposta através 
de argumentos consistentes e passagens do livro 
que você se lembrar. 
 
2. Tomando como base a leitura de Nem pensar, 
de Marcelo Carneiro da Cunha, escreva um pará-
grafo inteligente COMENTANDO a relação entre o 
protagonista Lito e a menina Manu. Não se es-
queça de, entre outras coisas, dizer em que cir-
cunstância os dois se conheceram e como eles fo-
ram se aproximando. 
 
3. Ao terminar a leitura de Nem pensar, Marcelo 
Carneiro da Cunha conseguiu solucionar o princi-
pal problema de Lito? Justifique sua resposta. 
 
4. Escreva um parágrafo inteligente no qual você 
aborde os momentos em que Lito, nos primeiros 
capítulos do livro Nem pensar, de Marcelo Rodri-
gues da Cunha começou a tirar vantagem da sepa-
ração de seus pais. 
 
5. Você concordou com o desfecho de Nem pen-
sar, de Marcelo Carneiro da Cunha? Justifique! 
 
6. Tentando entender melhor a separação dos 
pais, Lito acaba comparando a situação que ele vi-
via e o futebol, assunto do qual era entendedor. 
Explique a comparação feita por ele. 
 

7. Lito começa a tirar vantagem da separação dos 
pais. Como isso aconteceu? 
 
8. Lito, na sua narrativa, vai inserindo persona-
gens (ou se lembrando deles) que fazem parte do 
seu dia-dia. Um deles é o “seu Dunga”. Quem é 
esse personagem? Quais são as suas característi-
cas? Essas características são físicas ou psicológi-
cas? 
 
9. Esperando pela mãe, Lito se junta a Zap para 
que o tempo passe mais rápido. Que tipo de ativi-
dade os dois fizeram? Com qual intenção? 
 
10.  Lito começa a ler o livro com o qual havia sido 
presenteado pela mãe. Do lado de fora de seu pré-
dio, envolvido com a leitura, ele nem presta aten-
ção quando uma pessoa se aproxima dele e co-
meça a ler o livro também. Que pessoa era essa? 
O que ela e Lito tinham em comum? 
 
11.  Lito, mais uma vez, acaba tirando vantagem da 
separação dos seus pais. Como isso acontece? 
 
12.  Lito visita a nova casa de seu pai. Descreva o 
ambiente e as impressões do menino diante da-
quele novo lugar. 
 
13.  A mãe de Lito conversa com ele, querendo sa-
ber notícias de seu ex-marido. Como Lito reage a 
isso? Ele conta a verdade sobre o pai? Justifique 
sua resposta com um trecho do texto. 
 
14.  Lito vai tomar sorvete e começa a fazer uma 
coisa para passar o tempo. Que coisa era essa? 
Pense um pouco: qual era a real intenção de Lito 
ao realizar tal ato? 
 
15.  Tomando sorvete, Lito vê algo dentro de um 
carro que o  espanta muito. Por isso, ele corre e se 
refugia no parquinho. Naquele lugar, ele se encon-
tra com uma pessoa. Quem era e de que assunto 
trataram? 


