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4)  Vila operária,1910.  Cortiço, 1906. 

São Paulo  Rio de Janeiro 

Casa simples em ruas de terra. Pátio de uso coletivo, com as moradias em volta. 
 

5)  Resposta oral e pessoal. 

Sugestão de resposta:  

Sim.  O crescimento do setor industrial representou também o aumento no número de operários 

em Juiz de Fora. Dessa forma foram construídas vilas e cortiços para atender os imigrantes e 

as pessoas que saiam da zona rural para a zona urbana, em busca de melhores condições de 

vida. 
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1) a) Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. 

b) Pessoal. 
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2) 1892: Bondes elétricos 

1950: Ônibus 

1974: Metrô 
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1) a) A: 1942; B:1910. 

b) A: Natal, Rio Grande do Norte; B: munícipio de São Paulo. 
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1) Móbile é um brinquedo no qual alguns objetos ficam pendurados por fios. O poema se 

chama “O móbile” porque os palhaços do poema fazem parte de um móbile que, 

provavelmente, está pendurado no quarto de um menino. 

 

2) Porque o móbile está pendurado e se movimentando, talvez porque alguém tenha mexido 

nele ou por causa do vento. 

 

3) O menino dormiu. 
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4) a) É a palavra palhaços. Ele está no masculino e no plural. 

 

b) Quatro. 

 

c) São as palavras fracos e franzinos. Eles estão no masculino e no plural, porque 

acompanham o substantivo palhaços.  

 

5) a) Um palhaço. 

Fraco, franzino 

Dança num móbile. 

 

b) Todos foram passados para o singular. 

 

c) Também foi passada para o singular.  

    


