
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: paula_ferrazmatos@yahoo.com.br 
 

A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO 

 

 Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões-da-

independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

 A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um 

pedaço de lua, todo cheio de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol 

durante quinze dias. 

 Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e 

queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, 

o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

 – Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. 
 

                                        (Carlos Drummond de Andrade) 

 

1) Justifique o título do texto: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 2) Neste texto,temos: 
 

(a) narrador em primeira pessoa. 

(b) narrador em terceira pessoa, onisciente. 

(c) narrador em terceira pessoa, observador. 

 

 3) No texto,há elementos fantásticos,frutos de pura imaginação. Indique-os.           

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

4) Por que o médico afirmou que Paulo era um caso de poesia? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

5) Que sensações você tem ao imaginar dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas? 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

6) Que sensações você tem ao imaginar um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos,com gosto e feito de queijo? 

_______________________________________________________________________________________________ 
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7) Produza uma carta  pessoal contando a um amigo,ou familiar distante como você está vivendo esses dias longe 

todos. Como se sente de quarentena; do que sente mais falta. Notícias da cidade, da família. 
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