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Texto para as questões 1 e 2.

                                                            Alice no país das maravilhas

Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não tinha nada 
para fazer: uma vez ou duas ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou 
diálogos nele e “para que serve um livro”, pensou Alice, “sem figuras nem diálogos?”

Disponível em: <www.ebooksbrasil.org/eLibris/alicep.html>. Acesso em: 18 dez. 2018.

1. O narrador pode ser classificado como narrador-personagem ou narrador-observador. Após a leitura do 
trecho da narrativa, identifique o narrador e classifique-o.

2. Releia o texto da questão 1. Qual é a função dos dois-pontos ( : ) nele?

3. Complete a tabela com as palavras do quadro. 

Derivação prefixal Derivação sufixal

desfazer – impaciente – realmente – independente – felizmente – chaveiro
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4. Leia o conto a seguir. 

Vem à livraria nas horas de maior movimento, mas isso, já se sabe, é de propósito: facilita-lhe o trabalho. 
Rouba livros. [...] Começou roubando um texto escolar que precisava para o colégio: foi tão fácil que 
gostou; e passou a roubar romances de aventura, livros de ficção científica, textos sobre arte, política, 
ciência, economia. 

No início, lia os livros que roubava. Depois, a leitura deixou de lhe interessar. [...] Mas cada vez tinha menos 
tempo para ir às livrarias; os negócios o absorviam demais. Além disso, não podia, como empresário, 
correr o risco de um flagrante. Um problema – que ele resolveu como resolve todos os problemas, com 
argúcia, com arrojo, com imaginação. 

SCLIAR, Moacyr. No mundo das letras.
Disponível em: <https://felmariano.wordpress.com/2010/12/13/no-mundo-das-letras-moacyr-scliar/>. Acesso em: 14 jul. 2020.

Observe o emprego da vírgula nos dois trechos retirados do texto.

I. “[...] e passou a roubar romances de aventura, livros de ficção científica, textos sobre arte, política, 
ciência, economia.”

II. “Um problema – que ele resolveu como resolve todos os problemas, com argúcia, com arrojo, com 
imaginação.”

Essas vírgulas foram usadas com a mesma função nos dois trechos. Que função é essa?

5. Separe o vocativo dos demais elementos da frase:

A) Gabriel você viu meus brinquedos? 

B) Vamos à casa da Joana amanhã Marcela!

C) Seu livro está comigo Samira. 

D) A Júlia te mandou um abraço Ana! 

6. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-pau Amarelo, mora uma velha de mais de sessenta anos. Chama-
se dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de 
ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: 

— Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto... 

Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das 
netas — Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho como todos dizem.

LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. Disponível em: <www.valdiraguilera.net/bu/sitio-picapau.pdf>. Acesso em: 2 maio 2020.

A) Quais personagens são apresentadas no texto? 

B) Por que o travessão foi usado no trecho “— Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto...”?
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7. Leia o texto a seguir. 
 

Um dia, num fim de ano

o menino maluquinho

chegou em casa com uma bomba:

“Mamãe, tou aí com uma bomba!”

“Meu neto é um subversivo!”

gritou o avô.

“Ele vai matar o gato!”

gritou a avó.

 ZIRALDO. O Menino Maluquinho. Melhoramentos.

A) Identifique os vocativos presentes no texto.

B) Por que Maluquinho se referiu ao próprio boletim como uma “bomba”?

8. Leia a crônica a seguir.

As pérolas

Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que 
sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não dava para isto.

 – Agora vou esperar que cheguem as outras pérolas – disse Renata, confiante. E ativou a fabricação de 
doces, para esvaziar mais pacotes de açúcar.

Os clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiado doces, e muitos devolviam as 
encomendas. Por que não aparecia outra pérola? Renata deixou de ser doceira qualificada, e ultimamente 
só fazia arroz-doce. Envelheceu.

A menina que provou o arroz-doce, aquele dia, quase ia quebrando um dente, ao mastigar um pedaço 
encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata, e disse:

– Quem sabe se não aparecerão outras, e eu farei com elas um colar de pérolas? Vou encomendar arroz-
doce toda semana.

ANDRADE, Carlos Drummond. Rick e a girafa. São Paulo: Ática, 2005. p. 70.

“Tira esse negócio daí!”

falou – de novo – a babá.

Mas aí o menino explicou:

“A bomba já explodiu, gente.

Lá no colégio”.

“Esse menino é maluquinho!”

falou o pai, aliviado.

E foi conferir o boletim.
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A crônica é um gênero textual curto, com poucas personagens e inspirado em uma situação ou fato 
do cotidiano.

A) Qual situação inesperada levou o autor a escrever a crônica?

B) O fato narrado aconteceu com o autor ou com outra pessoa? Explique.

9. Complete as palavras com M ou N.

cari ...........bo i...........fância fa...........tasia

pergu...........tou po...........ba ca...........po

co...........prar mu...........do co...........fortável

10. As onomatopeias são palavras que tentam representar uma ação. Qual é o significado das onomatopeias 
a seguir? 

A) Zzzz...

B) Atchim! 

C) Boooom!

D) Splash! 


