
       Em rede as ideias acontecem! 
 

GABARITO DAS ATIVIDADES DE PORTUGUÊS – 1ª. EM –  

PROFESSORA PATRICIA 

PÁGINA 75 

Primeiro texto 

1) A ideia central do poema é expressar a tristeza de um eu lírico. 

2) Refere-se à primeira pessoa. 

3) Função emotiva e função poética. 

4) O eu lírico ama com intensidade, mas não é correspondido e isso o faz sofrer 

demais.  

Segundo texto  

1) A injustiça provoca náusea.  

2) A flor representa a esperança. 

3) Porque não chegou o tempo de completa justiça.  

4) Função poética, pois através das palavras, o poeta constrói a imagem da 

sensibilidade. 

 

 

PÁGINA 77 

1) O desentendimento se dá porque Agamenon rouba de Aquiles, uma escrava. 

2) Aquiles, herói grego, saqueou a cidade de Lirnesso e, além disso, suplantou 

Heitor. 

3) Sim, Aquiles afirma que não é possível modificar o passado, mas que não é 

justo tornar a raiva e a ira duradouras.  

4) Os troianos que escaparam da lança não devem descansar.  

 

PÁGINA 78 

1) Sim, os nomes das personagens Andreza e Nevinha aparecem grafados 

claramente no texto.  

2) Ela critica negativamente o marido de Nevinha e elogia um homem rico.  



3) Responde que seu marido é importante porque tem capacidade de fazer versos 

e, que por isso, já está sendo reconhecido.  

4) Não. Nevinha insiste que seu marido é bom para ela e bom para fazer versos.  

 

 

 

 

 
 REDAÇÃO  

 MÍDIAS E COMUNICAÇÃO 

 

Quanto a essas disciplinas, a correção foi individual.  

Aos que realizaram, parabéns pelo comprometimento.  

Portanto, seguem algumas orientações:  

 

Toda vez que redigirá um texto, não importa se é com muitas ou poucas linhas, de 

qual disciplina for, ou se trata de uma resposta mais elaborada, preze: 

 por redação de próprio cunho e não cópias; 

 pela norma culta; 

 por parágrafos estruturados; 

 por contexto com começo, meio e fim.  

 por usar letras maiúsculas no começo do parágrafo; 

 por contemplar a pontuação correta. 

 por utilizar a coesão e coerência; 

 pela concordância nominal e verbal; 

 pela regência verbal e nominal.  

 

 

Boas férias e se cuidem!!! 

Ah, não esqueçam da leitura de férias.... 

 

 

 


