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D1 – Localizar informações explícitas de um texto.

2

ATIVIDADE

Troca de peles
Há muitos anos e muitos anos, aconteceu um grande baile para o qual todos os bichos foram
convidados. Não, a festa não foi no céu, foi em terra firme mesmo. Os animais estavam todos em
polvorosa, menos um...
Tijubina, um lagarto-cinzento fêmea muito vaidoso e esperto, achando sua pele muito sem graça
para comparecer à ocasião tão importante, lagarteava sobre as pedras com olhos tristes.
Saindo de um arbusto, Carambôlo, um lagarto macho, bem-intencionado, de pele em tons de
verde bem alegre, quis saber o que se passava com Tijubina, sua velha conhecida.
– Estamos às vésperas do grande baile dos bichos e eu me sinto mal por não ter uma pele mais
vistosa. Como posso ir nestes trajes? – disse Tijubina com voz de choro.
Sensibilizado, Carambôlo decidiu emprestar sua pele, para que a amiga pudesse ir bem bonita à
festa. Disse ele:
– Então, Tijubina, façamos assim: eu fico com a sua pele cinza e você vai com a minha, que é
verde e reluzente. Mas, veja lá, depois do baile, desfazemos a troca!
Imediatamente, Tijubina mudou de humor! Dias depois, trocou de pele com Carambôlo e entrou
no salão toda verde e vaidosa.
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Na saída, Carambôlo, no traje cinza, parou para esperar a
amiga, que não apareceu. Bonzinho como ele só, pensou:
– Ela deve ter tido algum contratempo, indo embora
mais cedo. Amanhã, ela aparece.
Mas Tijubina não veio no dia seguinte, nem no outro,
nem no outro... E Carambôlo perdeu as contas dos dias que
passou esperando por sua antiga pele.
Hoje, ele é um lagarto-cinzento, que balança a cabeça o
tempo todo, lamentando ter sido passado para trás. Vai dizer
que você nunca encontrou com ele?
Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 244. Disponível em:
<http://capes.cienciahoje.org.br>.
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D1 – Inferir uma informação explícita no texto.

1. O narrador refere-se ao lagarto Tijubina no trecho
A. “muito vaidoso e esperto”.
B. “bem-intencionado”.
C. “de pele em tons de verde bem alegre”.
D. “Bonzinho como ele só”.
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D1 – Inferir uma informação explícita no texto.

1. O narrador refere-se ao lagarto Tijubina no trecho

A

A. “muito vaidoso e esperto”.
B. “bem-intencionado”.
C. “de pele em tons de verde bem alegre”.
D. “Bonzinho como ele só”.

Em textos narrativos, os PERSONAGENS
podem ser classificados, dado a sua
importância
em
PROTAGONISTAS
e
SECUNDÁRIO.
O ANTAGONISTA é o elemento que se opõe
ao
protagonista
impedindo
o
seu
desenvolvimento.
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D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

2. No fragmento “[...] Carambôlo decidiu emprestar sua pele, para que a amiga pudesse ir bem
bonita à festa.”, a parte destacada expressa
A. a condição do fato anterior.
B. a finalidade do fato anterior.
C. a consequência do fato anterior.
D. a explicação do fato anterior.
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D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

B

2. No fragmento “[...] Carambôlo decidiu emprestar sua pele, para que a amiga pudesse ir bem bonita à festa.”,
a parte destacada expressa
A. a condição do fato anterior.
B. a finalidade do fato anterior.
C. a consequência do fato anterior.
D. a explicação do fato anterior.
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

3. No período “Imediatamente, Tijubina mudou de humor!”, o vocábulo sublinhado exprime a
circunstância em que se deu a ação de Tijubina relacionando uma ideia
A. de lugar.
B. de negação.
C. de tempo.
D. de modo.
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D

D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

3. No período “Imediatamente, Tijubina mudou de humor!”, o vocábulo sublinhado exprime a
circunstância em que se deu a ação de Tijubina relacionando uma ideia
A. de lugar.
B. de negação.
C. de tempo.

ADVÉRBIOS DE MODO
ASSIM, BEM, MAL, ACINTE (DE PROPÓSITO,
DELIBERADAMENTE), ADREDE (DE CASO PENSADO, DE
PROPÓSITO, PARA ESSE FIM), DEBALDE (INUTILMENTE),
DEPRESSA, DEVAGAR, MELHOR, PIOR, COMO,
DESAPONTADORAMENTE,
GENEROSAMENTE,
CUIDADOSAMENTE, CALMAMENTE E MUITOS OUTROS
TERMINADOS COM O SUFIXO "MENTE".

D. de modo.
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

4. Os travessões desempenham na história a função de
A. anunciar as falas dos personagens.
B. marcar o início das falas dos personagens.
C. indicar uma pausa nas falas dos personagens.
D. Finalizar as falas das personagens.
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B

D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

4. Os travessões desempenham na história a função de
A. anunciar as falas dos personagens.
B. marcar o início das falas dos personagens.

O discurso direto é a reprodução de maneira direta da
fala das personagens ou seja, a reprodução integral e
literal, introduzida por travessão. Nessa estrutura, as falas
são acompanhadas por um verbo declarativo, seguido de
dois pontos e travessão. O discurso é direto quando são
as personagens que falam.
Ex:

C. indicar uma pausa nas falas dos personagens.
D. Finalizar as falas das personagens.

Ele respondeu ao amigo:
- Deixarei tudo como está, não preciso mais de sua
ajuda.
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

5. Aponte o adjetivo que pode ser usado para caracterizar a Tijubina, tendo em vista a sua conduta
no decorrer da história
A. corajosa.
B. persistente.
C. trapaceira.
D. indisciplinada.
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

C

5. Aponte o adjetivo que pode ser usado para caracterizar a Tijubina, tendo em vista a sua conduta
no decorrer da história
A. corajosa.
B. persistente.
C. trapaceira.
D. indisciplinada.
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A MÁQUINA
Morreu uma tia minha. Ela morava sozinha, não tinha filhos. A família toda foi até lá, num final
de semana, separar e dividir as coisas dela para esvaziar a casa. Móvel, roupa de cama, louça,
quadro, livro, tudo espalhado pelo chão, uma tremenda confusão.
Foi quando ouvi meus filhos me chamarem.
– Mãe! Maiê!
– Faaala.
Eles apareceram, esbaforidos.
– Mãe. A gente achou uma coisa incrííível. Se ninguém quiser, essa coisa pode ficar para a
gente? Hein?
– Depende. Que é?
Eles falavam juntos, animadíssimos.
– Ééé... uma máquina, mãe.
– É só uma máquina meio velha.
– É, mas funciona, está ótima!
Minha filha interrompeu o irmão mais novo, dando uma explicação melhor.
– Deixa que eu falo: é assim, é uma máquina, tipo um... teclado de computador, sabe sóo
teclado? Só o lugar que escreve?
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– Sei.
– Então. Essa máquina tem assim, tipo... uma impressora, ligada nesse teclado, masassim,
ligada direto. Sem fio. Bem, a gente vai, digita, digita...
Ela ia se animando, os olhos brilhando.
– ...e a máquina imprime direto na folha de papel que a gente coloca ali mesmo! Émuuuito
legal! Direto, na mesma hora, eu juro!
Ela jurava? Fiquei muda. Eu que jurava que não sabia o que falar diante dessa explicação de
uma máquina de escrever, dada por uma menina de 12 anos. Ela nem aí comigo. Continuava.
– ...entendeu como é, ô mãe? A gente, zupt, escreve e imprime, até dá para ver a impressão
tipo na hora, e não precisa essa coisa chatérrima de entrar no computador, ligaaar, esperar hóóóras,
entrar no world, de escrever olhando na tela e sóóó depois mandar para a impressora, não tem esse
monte de máquina tuuudo ligada uma na outra, não tem que teraté estabilizador, não precisa
comprar cartucho caro, nada, nada, mãe! É muuuito legal. Enem precisa de colocar na tomada!
Funciona sem energia e escreve direto na folha da impressora!
– Nossa, filha...
(Lúcia Carvalho. Língua Portuguesa.São Paulo: FTD, 2007. Coleção Novo diálogo.)
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

6. A frase que expressa uma opinião é
A. “Ela morava sozinha, não tinha filhos”.
B. “Foi quando ouvi meus filhos me chamarem”.
C. “É muuuito legal!”.
D. “Fiquei muda”
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

C

6. A frase que expressa uma opinião é
A. “Ela morava sozinha, não tinha filhos”.
B. “Foi quando ouvi meus filhos me chamarem”.
C. “É muuuito legal!”.
D. “Fiquei muda”
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

7. Encontramos registro da linguagem informal típica de adolescentes em:
A. “Eles apareceram, esbaforidos”.
B. “Essa máquina tem assim, tipo... uma impressora...”.
C. “Ela ia se animando, os olhos brilhando”.
D. “...funciona sem energia e escreve direto na folha da impressora”
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

B

7. Encontramos registro da linguagem informal típica de adolescentes em:
A. “Eles apareceram, esbaforidos”.
B. “Essa máquina tem assim, tipo... uma impressora...”.
C. “Ela ia se animando, os olhos brilhando”.
D. “...funciona sem energia e escreve direto na folha da impressora”
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

8. Observe a sequência de fatos a seguir:

2 53 1 4

1.A filha da narradora compara a máquina de escrever a um computador.
2.A família se reúne, na casa da tia que havia morrido, para separar as coisas dela.
3.Os filhos perguntam à mãe se poderiam ficar com o objeto que encontraram.
4.A mãe fica sem fala com a explicação da filha sobre o objeto encontrado.
5.Os filhos da narradora encontram um objeto que não conheciam.
Se colocarmos os acontecimentos acima na ordem cronológica, isto é, na ordem em que
ocorreram no texto, teremos a sequência:
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

9. Em “Nossa, filha...”, a expressão em destaque, usada pela mãe após a descrição da
filhasobre o objeto encontrado, revela
A. espanto, admiração.
B. impaciência, contrariedade.
C. alegria, satisfação.
D. dúvida, incredulidade.
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto.

A

9. Em “Nossa, filha...”, a expressão em destaque, usada pela mãe após a descrição da
filhasobre o objeto encontrado, revela
A. espanto, admiração.
B. impaciência, contrariedade.
C. alegria, satisfação.
D. dúvida, incredulidade.
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Cinco minutos
Capítulo 5

Assim ficamos muito tempo imóveis, ela, com a fronte apoiada sobre o meu peito, eu, sob a impressão triste de suas
palavras.
Por fim ergueu a cabeça; e, recobrando a sua serenidade, disse-me com um tom doce e melancólico:
– Não pensas que melhor é esquecer do que amar assim?
– Não! Amar, sentir-se amado é sempre [...] um grande consolo para a desgraça. O que é triste, o que é cruel, não é
essa viuvez da alma separada de sua irmã, não; aí há um sentimento que vive, apesar da morte, apesar do tempo. É,
sim, esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e que passa como um estranho por entre os prazeres
que o cercam.
– Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada! ...
– E me pedias que te esquecesse!...
– Não! não! Ama-me; quero que me ames ao menos...
– Não me fugirás mais?
– Não. [...]

ALENCAR, José de. Cinco minutos. Rio de Janeiro: Aguilar, 1987.
Fragmento.

Nesse texto, o elemento da narrativa em evidência é o
A) cenário.
D) discurso direto.
B) enredo.
E)
narrador.
C) tempo decorrido.
24

Cinco minutos

C

Capítulo 5

Assim ficamos muito tempo imóveis, ela, com a fronte apoiada sobre o meu peito, eu, sob a impressão triste de suas
palavras.
Por fim ergueu a cabeça; e, recobrando a sua serenidade, disse-me com um tom doce e melancólico:
– Não pensas que melhor é esquecer do que amar assim?
– Não! Amar, sentir-se amado é sempre [...] um grande consolo para a desgraça. O que é triste, o que é cruel, não é
essa viuvez da alma separada de sua irmã, não; aí há um sentimento que vive, apesar da morte, apesar do tempo. É,
sim, esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e que passa como um estranho por entre os prazeres
que o cercam.
– Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada! ...
– E me pedias que te esquecesse!...
– Não! não! Ama-me; quero que me ames ao menos...
– Não me fugirás mais?
– Não. [...]

ALENCAR, José de. Cinco minutos. Rio de Janeiro: Aguilar, 1987.
Fragmento.

Nesse texto, o elemento da narrativa em evidência é o
A) cenário.
D) discurso direto.
B) enredo.
E) narrador.
C) tempo decorrido.
25

