
 
 
 
 
 

 

 
 

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: luragonejabour@gmail.com 
 

Você vai ler um capítulo de Cazuza, livro infantojuvenil escrito por Viriato Correia e publicado 

pela primeira vez em 1938. 

Cazuza é um menino que vive em um lugarejo do Maranhão, no final do século XIX, e realiza seu 

grande desejo de entrar na escola. No entanto, o primeiro dia de aula é uma grande decepção, pois ele 

se depara com um ensino rígido, que usa a punição como principal ferramenta para controle dos alunos. 

E Cazuza fica muito confuso. 

 

   
 
 
 

O Vilares 

 

Havia, no colégio, três companheiros desagradáveis. Um deles era o Vilares. Menino forte, cara 

bexigosa, com um modo especial de carregar e de franzir as sobrancelhas autoritariamente. 

Parecia ter nascido para senhor do mundo. No recreio, queria dirigir as brincadeiras e mandar 

em todos nós. Se a sua vontade não predominava, acabava brigando e desmanchava o brinquedo. 

Simplesmente insuportável. Ninguém, a não ser ele, sabia nada; sem ele, talvez não existisse o mundo. 

Vivia censurando os companheiros, metendo-se onde não era chamado, implicando com um e com 

outro, mandando sempre. (…) 
Não tinha um amigo. A meninada do curso primário movia-lhe a guerra surda. E, um dia, os mais 

taludos se revoltaram e deram-lhe uma sova. Foi um escândalo no colégio. O vigilante levou-os ao 
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a) Não é possível para o leitor saber a quem os adjetivos “grande”, “forte” e “brigão” se referem. 
b) O personagem não poderia ter falado “por isso todos respeitam ele”, mas sim “por isso todos o 

respeitam”. 
c) “respeitam” é verbo, e “respeito” é substantivo. 
d) “medo” é um substantivo concreto. 
e) Há apenas um artigo na tirinha. 

 

4. Qual o adjetivo que melhor caracterizaria o Calvin na tirinha abaixo? 

 

 
 
a) burro b) fraco  c) medroso  d) esperto  e) triste 

 

 

5. Leia mais esta tirinha e marque V (verdadeiro) e F (falso). 

 

 
 
(     ) No primeiro balão, há apenas um substantivo. 

(     ) Na fala de Luquinhas, encontramos três substantivos. 

(     ) Há dois verbos na fala de Luquinhas. 

(     ) A professora disse que o livro é um objeto de defesa pessoal. 

 

Questões discursivas 

 

1. Leia a tirinha. 

 
 
 Relacione (compare, procure semelhanças, exemplifique) a mensagem da tirinha com o texto 

lido (“O Vilares). 



2. Releia este trecho do texto: “Caminha-se mais facilmente numa estrada lisa do que numa estrada 

cheia de pedras e buracos. Você, com essa maneira autoritária, está cavando buracos e amontoando 

pedras na estrada de sua vida.” 

 Explique, com suas palavras, o que o que o velho Lobato (o diretor) quis ensinar ao Vilares 

quando usou o exemplo da estrada, das pedras e dos buracos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudade, beijo e se cuide. 

Lu 
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