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Importante: as respostas devem ser colocadas com a letra de vocês, a lápis, na folha ou no caderno de Língua 

Portuguesa. Qualquer dúvida, me chamem! 

 

IREMOS CONTINUAR A ESTUDAR O TEXTO DA AULA PASSADA (texto: Piscina, de Fernando 

Sabino). AS ATIVIDADES A SEGUIR, SE REFEREM A ELE: 

1) Podemos resumir cada parágrafo numa frase que representa as ideias principais. Siga o exemplo: 

a) Primeiro parágrafo: a localização da mansão próxima à favela;  

b) Segundo parágrafo: 

c) Terceiro parágrafo: O descanso dos donos da casa e a chegada da mulher favelada.  

d) Quarto parágrafo: 

e) Quinto parágrafo: 

f) Sexto parágrafo:  

g) Sétimo parágrafo: a reação do dono da casa. 

 

2) Qual a intenção do narrador ao usar a palavra PENA, na linha 2? 

 

3) Com a frase “...e agora colhia água com a lata”, o narrador quer demonstrar que a mulher da favela 

era: 

(     ) solidária;  (     ) ousada, atrevida;  (     ) simpática; (     ) simples. 

 

4) O narrador não faz qualquer referência à mulher da favela como ser humano, apenas como um ser 

indefinido, ou sujo, ou estranho. Observe, no texto: "alguém" (linha 10), "ser encardido" (linha 11) e 

"estranha criatura" (linha 15). Com essas expressões a intenção do narrador seria mostrar que: 

a) (    ) o pobre não tem realmente aparência humana. 

b) (    ) o pobre não tem sentimento. 

c) (    ) o rico não vê o pobre como um ser humano, como seu semelhante. 

d) (    ) o pobre será sempre uma ameaça à vida do rico. 

 

5) Dê outro final (desfecho) para a história: 

 

6) O que você pôde aprender com esse texto de Fernando Sabino? Explique bem: 

 


