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Leia um trecho da obra  Alice no País da Mentira de Pedro 
Bandeira. 

 
“– Quem eu não sou? Eu não sou uma porção de gente. 

Sou uma só. Eu sou Alice. 
– Alice? – continuou a voz. – Que tipo de Mentira não se 

chama Alice? 
– Tipo de mentira?! Que história é essa? Eu não sou 

mentira nenhuma. Sou uma menina. 
Dos cantos, de todos os cantos e esconderijos, várias 

figuras começaram a aparecer. Mas continuaram a distância, 
ressabiadas, estranhando a recém-chegada. Mesmo de longe, Alice 
notou que se tratava de uma porção de gentes, de gentinhas e de 
gentonas, mas umas gentes estranhas, cada uma diferente da 
outra. De comum, só tinham duas coisas: todas exibiam narizes 
enormes e pernas muito curtas, tão curtas que os pés vinham 
quase logo depois da barriga, como os pinguins. 

À frente das gentes, destacou-se um personagem narigudo, 
de bigodes espetados, roupa antiga cheia de galões e com um 
chapéu de três bicos. Suas pernas eram curtinhas e seguravam 
uma velha lanterna. 

Entendi. Agora diga a mentira. 
Alice achou que seria mais educado chamar aquele 

engalanado tão pomposo de “senhor” e corrigiu: 
– O senhor que dizer “diga a verdade”, não é?” 
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1. No trecho “Mas continuam a distância, ressabiadas, 
estranhando a recém-chegada.” Qual a classificação 
morfológica da palavra destacada?  

 

 
2. Releia o trecho. 

“À frente das gentes, destacou-se um personagem 
narigudo, de bigodes espetados, roupa antiga cheia de galões e 
com um chapéu de três bicos. Suas pernas eram curtinhas e 
seguravam uma velha lanterna.” 

 
A que ou a quem os termos em destaque no trecho se 
referem, respectivamente? 

A  gentes – personagens – bigodes 
B  personagem – bigodes – galões 
C  personagem – espetados – roupa 
D  lanterna – gentes – bicos 
E  lanterna – personagens – roupa 

 

3. Às vezes, a posição do adjetivo na frase altera o seu 
significado. Dê o significado dos adjetivos destacados nas 
frases a seguir. 

a) Ele é um velho amigo de Alice.  
 

b) Ele é um amigo velho de Alice.  
 

4. Releia o trecho. 
 

“De comum, só tinham duas coisas: 
todas exibiam narizes enormes e pernas 
muito curtas, tão curtas que os pés vinham 
quase logo depois da barriga, como os 
pinguins.” 

 
Retire do trecho os adjetivos presentes 
e indique o substantivo a que ele se 
refere.  

 

 
5. Leia o fragmento do texto. 

“Suas pernas eram curtinhas e seguravam uma velha 
lanterna.” 

 
As palavras destacadas classificam-se, respectivamente 
em 
A  A artigo-numeral-verbo- substantivo. 
B  B pronome-substantivo-adjetivo- adjetivo. 
C  C substantivo-numeral-adjetivo-verbo. 
D  D pronome- substantivo-adjetivo-substantivo. 
E  E numeral-adjetivo-adjetivo-substantivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO 

1. Adjetivo 
2. C 
3. Amigo antigo, de muitos anos. / Amigo idoso, relacionado a 

idade. 
4. Enormes - narizes; Curtas - pernas. 
5. D 
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