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Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular)  
 a) - Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético 
para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso 
às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o poder transformador e 
humanizador da experiência com a literatura. 
b) – Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.    

Objetos de Conhecimento:  
a) – Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais do texto 
b) – Morfossintaxe 
c) – Produção de texto escrito.            
      

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 
Caçador) 
(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de 
leitura adequada a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – 
romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, 
biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de 
suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros, 
expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 
Reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de 
recursos linguísticos e multissemióticos. 
(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas 
complexas no nível da oração e do período. Léxico/morfologia  
(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura sujeito-
verbo de ligação-predicativo.  
(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentido do uso dos 
verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”. 
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Computador, notebook, celular, caderno, caneta, lápis 
preto e lápis de cores. 

Avaliação e frequência: Serão efetuadas no retorno às aulas presencias, de acordo com a realização 
das atividades propostas. 
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Estimados estudantes, sejam todos bem-vindos a mais uma semana de estudos de Língua 
Portuguesa. Vamos pensar sobre preconceito e violência a partir de textos que mexem com 
a nossa emoção e nossos sentimentos. Fiquem atentos: A resposta de todos os exercícios 
deve ser feita no caderno de Português, iniciando com a data e o tema da aula. 

Tema: Preconceito e violência 

Leia atentamente o conto: 

O Grande Assalto 
 
        Avenida Santo Amaro. Às 13h. 
        Um homem malvestido para em frente a uma concessionária de automóveis fechada 
e nota as bolas promocionais amarradas à porta. 
        Um policial desce da viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado 
em frente a uma concessionária. 
        O suspeito está malvestido e descalço. 
        Uma senhora sentada no banco do ônibus, que para na avenida para pegar 
passageiros, comenta com a moça sentada ao seu lado que tem um mendigo todo sujo 
parado em frente a uma loja de automóveis. 
        Um senhor passa por um homem todo sujo, segura a carteira e começa a andar 
apressado. Logo que nota a viatura estacionada mais à frente, se sente seguro, 
amenizando os passos. 
      Um jovem tenta desviar de trás do ônibus parado, os policias que ele vê logo à frente 
lhe trazem desconforto, pois seu carro está repleto de drogas que serão comercializadas 
na faculdade onde estuda. 
        O homem malvestido resolve agir, dá três passos à frente, levanta as mãos e agarra 
duas bolas promocionais; faz a conta rapidamente e se sente realizado, quando pensa 
que ao vender as bolas comprará algo para beber. Uma moça alertada pela senhora ao 
seu lado no ônibus, chama a atenção de vários passageiros para o homem que, segundo 
ela, é um mendigo, e diz alto que ele acabou de roubar algo na concessionária. 
        Um jovem com o carro cheio de drogas para vender na sua faculdade nota o homem 
correndo com duas bolas e dá ré no carro ao ver os policiais vindos em sua direção.  
        Um policial alcança o homem malvestido e bate com o cabo do revólver em sua 
cabeça várias vezes; o homem tido como mendigo pelos passageiros de um ônibus em 
frente cai e as bolas rolam pelo asfalto. 
        Um motorista que dirige na mesma linha há oito anos tenta ficar com o ônibus 
parado para ver os policiais darem chutes e socos em um homem malvestido que está 
caído na calçada, mas o trânsito está livre e ele avança passando por cima e estourando 
duas bolas promocionais. 
 

                           FERRÉZ, Ninguém é inocente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. 
 

Interpretação do conto: 
 
1) - Descreva o homem que está em frente à concessionária. 
 
 
2) -  O que esse fato desperta nas pessoas que o veem? 
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3) - O conto narra um grande assalto? Justifique. 
 
 
 
4) - Identifique: 
a) - Cenário:  
b) - Tempo: 
c) - Personagens: 
d) – Foco narrativo (o narrador é personagem – primeira pessoa, isto é, participa dos 
acontecimentos ou é somente um observador – terceira pessoa que conta o que vê): 
e) – Tema (assunto): 
  
 
6) – Faça o resumo do texto, de acordo com as partes do enredo: 
a) - Situação Inicial (apresentação da personagem principal):   
b) – Conflito (a ação da personagem principal e reação das demais personagens):  
c) – Clímax (qual o momento mais tenso ou emocionante do conto): 
d) - Situação final (o que acontece no final com a personagem principal e as bolas 
promocionais): 
 
 
7) – Copie a alternativa correta. Qual é o sentimento das pessoas em relação ao 
homem malvestido? 
a) - Medo                                        
c) - Solidariedade 
b) - Compaixão                               
d) – Indiferença 
e) – Tristeza. 
 
8) – Copie a resposta correta. Desse conto podemos concluir que: 
a) – O homem malvestido queria roubar um automóvel da concessionária. 
b) – As demais personagens não apresentam atitudes de preconceito em relação ao 
homem malvestido. 
c) – Os policiais agiram corretamente e com justiça ao espancar o homem malvestido. 
d) – O universitário e o homem malvestido estão agindo de forma errada, mas só o 
homem malvestido é julgado como malfeitor (ladrão). 
e) – Os pobres, pelo fato de não poderem contratar advogados, devem ser punidos sem 
julgamento e de forma violenta. 
 
10) – Descreva uma cena de preconceito ou de violência a que você tenha assistido 
pessoalmente ou em filmes, novelas, séries... Comente o que ocasionou a violência 
e quais foram às consequências para todos os envolvidos. Em sua opinião, de que 
modo essa cena de violência poderia ter sido evitada. No mínimo, escreva 15 linhas. 
 
 
11) – Copie a frase com predicado nominal, isto é, aquela em que o verbo destacado 
faz uma ligação entre o sujeito e sua característica ou estado expresso através de 
substantivo ou adjetivo. 
a) – O homem está malvestido em frente a uma concessionária de automóveis. 
b) - Um policial desce da viatura, olha para os lados e observa os suspeitos. 
c) – Um senhor passa pelo homem sujo e segura a carteira de dinheiro. 
d) – A moça diz que o homem roubou alguma coisa da concessionária. 
e) – Um motorista vê os policiais darem chutes e socos no homem malvestido. 
 



12) – Copie a frase com predicado verbal, isto é, aquela em que os verbos 
destacados indicam ação. 
a) – O carro do jovem está repleto de drogas. 
b) – O homem malvestido levanta as mãos e agarra duas bolas promocionais. 
c) – As drogas serão comercializadas na faculdade. 
d) – Ele é um mendigo. 
e) – O trânsito está livre. 
 
13) – Leia o texto a seguir. Observe atentamente quem são as personagens e o que 
elas representam. Explique: de acordo com a charge, quais são as causas da 
violência?  
 
 

 

14) – Leia e copie, no caderno, o poema de Manuel Bandeira. Perceba quais os 
sentimentos que ele provoca. Expresse esses sentimentos e a sua interpretação do 
texto através de um desenho. 
 
O bicho  
 
Vi ontem um bicho 
Na imundice 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. 


