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PARTE 1 (compreensão textual dos primeiros 
capítulos) 

 
CAPÍTULO 1  
QUESTÃO 1. Alguns personagens da turma 
que dá título ao livro são apresentados no 
Capítulo 1. Faça uma relação seus nomes e de 
suas principais características.  
QUESTÃO 2. Qual foi a solução encontrada 
por Serginho para tentar descobrir o 
paradeiro de seu irmão Marcão?  
QUESTÃO 3. Você diria que o livro apresenta 
uma estrutura tradicional quanto às partes do 
enredo? Justifique.  
 
CAPÍTULO 2  
QUESTÃO 4. Por que Napoleão, o cachorro da 
turma, recebera este nome? Quem o havia 
batizado assim?  
QUESTÃO 5. A ida ao parque trouxe pistas 
importantes para desvendar o mistério 
proposto pelo livro? Justifique!  
 
CAPÍTULO 3  
QUESTÃO 6. Descreva, usando suas palavras, 
como era o homem estranho que a turma 
avistou nas cercanias da Rua Quinze.  
QUESTÃO 7. Qual foi a reação de Napoleão ao 
ver o homem? Justifique sua resposta com 
trechos do texto.  
 
CAPÍTULO 4  
QUESTÃO 8. Como se deu o "encontro" entre 
Serginho e Abraham Lincoln?  
 
CAPÍTULO 5  
QUESTÃO 9. Quais foram as providências 
tomadas pela família de Marcão para tentar 
localizá-lo?  

QUESTÃO 10. No final do capítulo, qual foi a 
ideia dos meninos para tentarem ajudar na 
solução do mistério? 
 

PARTE 2 (compreensão global da obra) 
 

QUESTÃO 11. No livro “A turma da rua Quinze”, o 
autor Marçal Aquino oferece ao seu leitor uma 
narrativa rápida e empolgante, com alguns 
mistérios. Dois deles, estão presentes no livro do 
começo ao fim. Que mistérios são esses? Qual é o 
desfecho de cada um? Escreva um único parágrafo 
para responder. Não escreva em forma de tópicos. 
 
QUESTÃO 12. A respeito do livro “A turma da rua 
Quinze”, de Marçal Aquino, escreva um parágrafo 
ANALISANDO as personagens que se seguem. Fale 
de suas características, esclareça o seu papel na 
trama e relate momentos em que ela foi o centro 
das atenções. Não se esqueça de definir também 
o desfecho dessa personagem. 
a) Beatriz. 
b) Cicatriz. 
 
QUESTÃO 13. Em relação ao livro “A turma da rua 
Quinze”, de Marçal Aquino, esclareça os seguintes 
elementos da narrativa: 
a) Tipo de narrador. 
b) Clímax. 
c) Tempo (especificamente, a época em que os 

fatos ocorreram e o tempo de duração da 
narrativa). 

 
QUESTÃO 14. O livro A turma da Rua Quinze, de 
Marçal Aquino, tem muitas reviravoltas, ou seja, 
mudanças rápidas em uma situação. Essas 
reviravoltas acontecem, especificamente, através 
de alguns personagens que se mostram pessoas 
completamente diferentes do modo como 
apareceram inicialmente na obra. Escreva um 
parágrafo em que você EXPLIQUE pelo menos 
DUAS vezes em que isso aconteceu dentro da 
narrativa, ou seja, duas pessoas que no início da 
história pareciam ser uma coisa, mas que com o 
passar do tempo, se tornaram outra, 
completamente diferente.   
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 15 e 16 
Releia, abaixo, um trecho do livro A turma da Rua 
Quinze, de Marçal Aquino: 
 
DUAS TRAIÇÕES 
 

A sexta-feira, dia do jogo contra a turma da 
Vila Nova, amanheceu chuvosa. E as dificuldades da 
turma da rua Quinze começaram cedo: Serginho havia 
passado na casa de André, mas o amigo não estava. E 
sua mãe não soube explicar onde ele tinha ido. O grupo 
dirigiu-se para a Vila Nova sem muito ânimo. 
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QUESTÃO 15. Após ler o texto, responda:  
a) Quais são os dois traidores anunciados pelo 
título?  
b) O que fez cada um deles para ganharem a fama 
de “traidores”? 
 
QUESTÃO 16. Ainda baseado no Capítulo “Duas 
traições”, responda: quais os principais 
acontecimentos do jogo entre a turma da Rua 
Quinze e o time da Vila Nova? Como terminou a 
partida? 
 
QUESTÃO 17. Em uma das vezes em que os 
meninos da rua Quinze entraram no casarão, eles 
encontraram o pedaço um bilhete. Quando 
continuamos a leitura do livro, acabamos 
descobrindo todas as informações sobre este 
objeto. Quem era o autor do bilhete, a quem ele 
se destinava e o que aqueles “pedaços de palavra” 
queriam dizer? 
 
QUESTÃO 18. No final do livro, os meninos da Rua 
Quinze, juntamente com o agente da Polícia 
Federal, só conseguem escapar do bando de 
falsários através da ajuda de DOIS personagens do 
livro. Quais são eles e como cada um contribuiu 
para que os garotos não fossem mortos pelos 
bandidos? 
 
 
 

 
 
 

 


