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1. Leia o poema a seguir e, em seguida, responda às 
questões. 

Bernardo  
Bernardo é quase uma árvore 

Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem 

de longe 

E vêm pousar em seu ombro. 

Seu olho renova as tardes. 

Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho; 

1 abridor de amanhecer 

1 prego que farfalha 

1 encolhedor de rios - e 

1 esticador de horizontes. 

(Bernardo consegue esticar o horizonte usando três 

Fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada.) 

Bernardo desregula a natureza: 

Seu olho aumenta o poente. 

(Pode um homem enriquecer a natureza com a sua 

Incompletude?) 

 

a) Qual a relação de Bernardo para com a natureza? Use 
um trecho do poema confirmar sua resposta. 

 

 

 

b) Sabendo que concordância é quando o verbo concorda 
em número (plural e singular) e gênero (masculino e 
feminino) com o sujeito, transcreva o seguinte trecho 
passando-o para o singular. 

“os passarinhos ouvem de longe 
E vêm pousar em seu ombro” 

 

 

 

c)  Retire do texto: dois substantivos concretos e um 
substantivo abstrato. 

 

 

 

2. Observe a tirinha: 

 

a) Qual a mensagem que é transmitida por meio da 
tirinha? 

 

 

 

b) Qual o tipo de linguagem abordada na tirinha? Essa 
linguagem dificulta a compreensão do leitor? 

 

 

c)  Crie uma linguagem verbal para a tirinha acima. 

 

 

 

 
3. Assinale a opção correta: 

A  Na tirinha, pode-se observar que os pais não 
perceberam a linguagem utilizada pelo filho. 

B  O uso contínuo de celulares e computadores pode 
fazer com que a criança tenha dificuldades na escrita, 
utilizando dizeres comuns da internet. 

C  A linguagem utilizada pela criança é formal, pois ela 
está conversando com os pais e, por isso, valoriza a 
superioridade hierárquica.  

D  Linguagem informal é quando não temos 
familiaridade com o interlocutor e podemos nos 
utilizar de gírias durante a comunicação. 

 
GABARITO  

1.  

a)  Bernardo é apaixonado pela natureza em seus mínimos detalhes, 
logo no inicio do poema percebe-se isso quando o autor diz 
“Bernardo é quase uma árvore” 

b)  O passarinho ouve de longe e vem pousar em seu ombro. 

c)  Árvore e passarinhos; Silêncio  

 
2.  

a)  Resposta pessoal 

b)  Linguagem não verbal. Não dificulta a compreensão do leitor. 

c)  Resposta pessoal 

3. b 
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