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OBSERVAÇÃO: 

Boa tarde pessoal! Na semana anterior vocês receberam um material explicativo sobre Narração e 

Elementos da narrativa. Na atividade de hoje façam a pesquisa naquele conteúdo para responder as 

questões do 1ao 5. 

Habilidades: (EF67LP37) e (EF69LP48).                                                                                             

 

Responda: 

1) Um narrador-observador é: 

a) Aquele que participa da história. 

b) Aquele que apenas narra o que vê, ou o que ouve e não participa dos fatos. 

c) Aquele que não participa da história, mas tem total conhecimento das personagens, até 

mesmos dos seus pensamentos e faz intervenções com comentários. 

 

2) “O conjunto e a sequência de fatos que acontecem dentro de uma história, chamamos 

de:” 

a) Enredo. 

b) Espaço. 

c) Tempo. 

 

3) Os personagens Protagonistas são: 

a) Os adversários dos protagonistas (o vilão). 

b) Os personagens menos importantes, onde aparecem poucas vezes no decorrer da 

história. 

c) Os destaques da narrativa, pois ocupam o lugar principal da história. 

 

4) Assinale a alternativa em que a palavra NÃ0 faz parte dos Elementos da narrativa: 

a) Personagens. 

b) Tempo. 

c) Estudar. 

d) Espaço. 

5)  Observe os trechos abaixo e assinale a alternativa que apresente o narrador-personagem. 

a) “A briga tinha começado lá fora. Em frente à casa dos meninos se agrediam e falavam 

mal.  

Uma coisa muito feia de se ver e ouvir. Foi quando dona Filó resolveu interferir e chamá-los para 

dentro de casa. Depois de aquietá-los em sua sala, trouxe limonada e bolo para todos.” 

 

b) “Brincar na chuva era um dos meus divertimentos prediletos. Apesar de ter as 

recompensas  

depois! Tosse e muitas vezes castigo também. A vida era bem livre naquele tempo, podia-se brincar na 

rua. Os perigos não eram tantos como nos dias de hoje. Onde eu morava até bonde passava fazendo 

um barulho danado.” 

      



c) “Há muito tempo atrás, na pequena vila de Águas Claras, todos viviam na mais 

perfeita har- 

monia. As famílias se conheciam umas a outras, as crianças brincavam juntas perto do riacho e 

costumavam se reunir à noite, em frente à casa abandonada, que ficava no alto de uma colina.” 

 

Observação: Aqui está uma breve explicação sobre: poema, estrofe, verso e rima. Leia com atenção! 

 
Gênero textual “Poema” 

O que é um poema?  
É um gênero textual que fala de sentimentos, é composto de versos, e que podem conter rimas ou 
não. 
 
O que é verso? 
É cada linha do poema. 
 
O que são estrofes? 
É o conjunto de versos que formam o poema. 
 
O que são rimas? 
É a combinação de sons no final dos versos. 
 
Leia o poema abaixo 
 

 A porta  
 

Sou feita de madeira 
Madeira, matéria morta 
Não há nada no mundo 
Mais viva que uma porta 
 
Eu abro devagarinho 
Pra passar o menininho 
Eu abro bem com cuidado 
Pra passar o namorado 
 
Eu abro bem prazenteira 
Pra passar a cozinheira 
Eu abro de supetão 
Pra passar o capitão 
 
Eu fecho a frente da casa 
Fecho a frente do quartel 
Eu fecho tudo no mundo 
Só vivo aberta no céu! 
                                      Vinícius de Moraes. 
 

6) Quanto ao número de versos, o poema apresenta: 
a) Quatro versos. 
b) Quinze versos. 
c) Dezesseis versos. 

7) Quanto ao número de estrofes, o poema possui: 
a) Quatro estrofes. 
b) Seis estrofes. 
c) Oito estrofes. 

8) Assinale a alternativa que indique as rimas da 2º estrofe: 
a) Morta/porta e quartel/céu. 
b) Devagarinho/menininho e cuidado/namorado. 
c) Prazenteira/cozinheira e supetão/capitão. 

                                                                                                                     Bons estudos!!! 


