
 

 

1) LEIA OS TEXTOS 1 E 2. DEPOIS RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

 

a) A que gênero pertence o texto acima? Copie do texto 1 um fato e uma opinião.  

 

 Texto 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) O texto 1 e o texto 2 tratam-se de textos literários ou não literários? Explique. 

 

c) De que maneira os dois textos dialogam entre si? Comente. 
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Texto 01: Descuidar do lixo é sujeira 

Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do MC 

Donald´s deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. 

Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e 

quase sempre deixando os restos espalhados pelo calçadão.       

                  (Veja São Paulo) 

O Bicho 

 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem! 

                                         (Autor: Manuel 

Bandeira) 



 

2) NUMERE AS FRASES DE ACCORDO COM AS FIGURAS DE LINGUAGEM. 

 

 

(1) Metáfora 

(2) Eufemismo 

(3) Pleonasmo 

(4) Hipérbole 

(5) Ironia 

(6) Antítese 

 

 

(   ) A casa deles era uma prisão. 

(   ) Sair para fora. 

(   ) Aqueles eram os empregados que todo patrão queria ter: ágeis como as preguiças. 

(   ) Acho que eles faltaram com a verdade. 

      (   ) O céu e a terra se fundem tal qual uma pintura. 

      (   ) Estou morrendo de sede.  

(   ) Sua vizinha é desprovida de beleza. 

(   ) Não sei dizer qual verdade reside na mentira. 

(   ) Seu relacionamento com o Pedro é um campo de batalha. 

(   ) Que tal falar mais alto para os vizinhos também participarem na nossa conversa? 

(   ) Foi dividido em duas metades iguais. 

(   ) Chorou rios de lágrimas. 

(   ) A vida dela é um conto de fadas. 

(   ) Sua irmã está um pouco cheinha. 

     (    ) É preciso repetir de novo. 

     (   ) A reunião de amanhã começa meia hora mais tarde, mas como você é muito pontual, pode vir no 

mesmo horário para chegar a tempo. 

     (   ) Já lhe disse isso um milhão de vezes. 

     (   ) A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. 

       

 


