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ORIENTAÇÕES 
 
1. Cole essa folha no caderno e responda as questões à 
lápis. 
2. Não numere a aula. 
3. Esses exercícios são uma continuação dos que foram 
passados na semana anterior. Por isso, começam a ser 
numerados com o número 11. Nesta lista, eles se 
referem especificamente aos contos que são indicados 
ao longo dos exercícios. 
 
 
O FATOR HUMANO 
 
11. Um dos personagens secundários que merece 
destaque no conto é Élcio. Quem é ele? Qual a sua 
relação com a protagonista Samantha? Como ele 
interfere no enredo da narrativa? 
 
12. Ao levar João Euclides em casa, Samantha co-
meça a desenvolver uma certa empatia em rela-
ção ao menino. Como isso se deu?  
 
13. Como foi a relação de Samantha com a família 
de Joao Euclides? Justifique sua resposta com ele-
mentos do texto. 
 
14. Samantha pergunta a João Euclides se ele sa-
bia o que era a “geração shopping center” e ele 
responde de forma afirmativa. O que, de acordo 
com o texto, significa essa expressão? 
 
15. Em um determinado momento da história, Sa-
mantha começa a se lembrar de uma série de fra-
ses que ouvira nos últimos dias. Em linhas gerais, 
do que elas tratavam? Quais as consequências 
dessas frases nas atitudes da protagonista? 
 
16. Podemos afirmar que o final da narrativa é su-
bentendido. O que, possivelmente, ocorreu a pro-
tagonista? 
 
FUTURO FEITO À MÃO 
 
17. Qual a relação entre a epigrafe do conto e o 
seu enredo? 
 
18. Um dos personagens secundários que merece 
destaque no conto é Guto. Quem é ele? Qual a sua 

relação com a protagonista Urbano? Como ele in-
terfere no enredo da narrativa? 
 
19. As narrativas do livro foram escritas em mea-
dos da década de 1990. Copie trechos específicos 
deste conto que, mesmo que indiretamente, con-
firmam essa afirmação. 
 
20. Leia o trecho que se segue: 

Dicotomia é a divisão de um elemento em duas 
partes, em geral contrárias, como a noite e o dia, o bem 
e o mal, o preto e o branco, o céu e o inferno etc.  

Com origem no grego dikhotomía, uma dicoto-
mia indica uma classificação que é fundamentada em 
uma divisão entre dois elementos. 
 

FONTE: https://www.significados.com.br/dicotomia/ 

 
Como a relação dicotômica entre o “homem” e a 
“máquina” é trabalhada no texto?  
 
21. Escreva um parágrafo claro e coerente em que 
você JUSTIFIQUE o nome dado pelo autor ao pro-
tagonista do conto. 
 
22. De que maneira a ida ao Parque Ibirapuera in-
terfere na narrativa? 
 
CARPE DIEM 
 
23. Em seu cotidiano, advogados utilizam muitas 
expressões em latim. Em que momento da narra-
tiva isso acontece com Vanessa? 
 
24. Tanto em O fator humano quanto em Carpe 
diem, os autores comparam suas protagonistas a 
Madre Teresa de Calcutá. Que tipo de relação in-
tertextual é essa? Faça uma pesquisa rápida sobre 
essa personagem histórica e justifique a compara-
ção. 
 
25. Em um determinado momento da narrativa, a 
autora aproveita a temática referente ao Direito 
para tecer uma grande crítica social ligada ao sis-
tema judiciário brasileiro. Que crítica é essa? 
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QUANDO VOAM OS DRAGÕES 
 
26. Um dos personagens secundários que merece 
destaque no conto é Luigi. Quem é ele? Qual a sua 
relação com a protagonista Chiko? Como ele inter-
fere no enredo da narrativa? 
 
27. Ao aterrissar na fictícia cidade de Porto Capi-
tal, os passageiros do avião são avisados que a 
temperatura local era de 40° C. Por que essa infor-
mação irrelevante na maioria das vezes é funda-
mental para o desenrolar da trama? 
 
28. Releia o texto da questão 20 e responda: como 
esse conto trabalha a relação dicotômica entre as 
carreiras de arquitetura e engenharia? 
 
29. Aponte pelo menos três alusões a persona-
gens históricos presentes no texto. Não escreva 
em forma de tópicos.  
 
30. Logo no início da história, o protagonista tem 
um sonho. Que sonho é esse? Qual é a interpreta-
ção que ele dá ao sonho no meio da narrativa? 
Como esse sonho se liga ao desfecho do conto? 
 
31. Encontre na página 52 pelo menos uma evi-
dência de que o narrador deste conto pode ser 
classificado como onisciente.  
 
32. As narrativas do livro foram escritas em mea-
dos da década de 1990. Copie trechos específicos 
deste conto que, mesmo que indiretamente, con-
firmam essa afirmação. 
 
OLHAR COM O CORAÇÃO 
 
33. Escreva um parágrafo claro e coerente em que 
você APROXIME os personagens Samantha (prota-
gonista de O fator humano), Vanessa (protago-
nista de Carpe Diem) e Leonardo (protagonista de 
Olhar com o coração). 
 
34. Qual é a trama paralela que se desenvolve 
neste conto? Como ela termina? 
 

35. Que crítica social aparece fortemente durante 
a leitura do conto? Copie trechos da narrativa que 
justifiquem sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


