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NOME: ___________________________________________________ TURMA:_________
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NOTA: ________
DATA DE ENTREGA: 26 / 04 / 2017

GABARITO
1. a) “Os vizinhos mangavam dele e gritavam:”
b) Os vizinhos zombavam/troçavam/caçoavam dele.
2. O seu apelido, Pelado, vinha do fato de Raimundo ser careca.
3. Primeiro ele fechava o olho direito. Quando o aborreciam demais, fechava o olho esquerdo, a cara
ficava toda escura... e ele se isolava, conversava só, fugia para o mundo da imaginação.
4.
a) Um lugar maravilhoso onde não havia discriminação, onde todos os meninos eram diferentes uns
dos outros, mas, como ele, eram calvos e tinham um olho preto e outro azul.
b) Raimundo fugia para sentir-se menos triste. Fugia porque os meninos da vizinhança debochavam
dele. Fugia das zombarias da garotada, das quais ele não gostava.
5. Nesse país os meninos eram calvos, tinham um olho azul e outro preto e andavam descalços. Além
disso, seres e objetos se comportavam como pessoas.
6. Ele estava com medo de que os meninos zombassem dele, como faziam os seus vizinhos.
7.

a) oxítona – dissílaba
b) paroxítona – trissílaba
c) paroxítona – polissílaba
d) paroxítona – trissílaba
e) oxítona – dissílaba
8. Está – acentua-se toda oxítona terminada em “a”.

Propósito – toda proparoxítona deve ser acentuada.
Ninguém – acentua-se toda oxítona terminada em “em”.
9. Um automóvel de olhos em vez de faróis que ri fala. /Uma laranjeira falante que não tem espinhos. /
Uma pedra que se “endireita” para o menino se sentar. /Um caminho que se move enquanto
Raimundo vai andando nele.
10. A viajante rondou por ali uns minutos, receosa de puxar conversa, pensando nas garotas que
zombavam delana rua.
11. Magali se aborrece porque não tem um celular moderno como o das outras meninas.
12.

a) carinha/ursinho/joguinho
b) prioridade
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13. Porque são palavras que não pertencem à Língua Portuguesa.
14.

a) Magali. Substantivos próprios são aqueles que particularizam, especificam, distinguindo um ser dos
demais de sua espécie.
b) (x) afetividade
15.

a) 5 letras e 5 fonemas
b) 11 letras e 9 fonemas

