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Resoluções das atividades
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1

O narrador achava a avó estranha quando falava dos
bichos como mensageiros do céu, ao que sua mãe dizia
dever-se à idade, pois a avó estava doente havia tempos.

a) O verbo falava refere-se à vovó.
b) O verbo diz refere-se à mamãe.
c) O verbo diz refere-se à vovó, o que se percebe pela
oração anterior: “Vovó já está doente faz tempo.”
(linha 8)
d) O verbo abre refere-se à “a gente”.
e) O verbo sorri refere-se à eu, na oração seguinte. “Eu
entendi.” (linha 20).

2

Porque ele admirava o jeito de ela contar as histórias,
pois ela dizia coisas bonitas, de tempos antigos.

10 Os verbos do texto 1 expressam, predominantemente,
ideia de passado, mas também há verbos no presente.

3

Espera-se que os alunos percebam que a personagem
afirma que há muita beleza dentro de cada um, um
mundo que pode ser expressado quando se abre o
coração, ou seja, quando se fala com emoção e sobre
as emoções.
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Para ela, o futuro é um tempo que ainda não aconteceu,
por isso ela “[...] dizia que não valia a pena.” (linha 13),
pois “Futuro é tempo que não veio, [...]” (linha 13).
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O narrador sorriu porque ele entendeu que sua avó
morrera e se transformara, como ela acreditava, em beija-flor. Ele acha que o beija-flor que estava em sua janela
era a sua avó. Sua mãe, no entanto, provavelmente desconhecia essa história e não compartilhara da visão do
beija-flor em sua janela.
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Raízes de um povo

“mundo de cá”: Mundo material.
“mundo de lá”: Mundo espiritual.
“Aquele-que-tudo-pode”: A divindade espiritual.
“dormir para sempre”: Morrer.

Conjugação

1a
2a
3a

• O passado é importante para o texto 1, porque
este traz a narrativa de uma lembrança do narrador-personagem sobre sua avó, o que se refere a
acontecimentos do passado que ganharam uma
significação em sua memória, transmitindo valores e ensinamentos de geração em geração. Trata-se, pois, do pretérito (perfeito e imperfeito),
com expressões de ações concluídas ou encerradas no passado e de ações contínuas, em andamento, no tempo passado, respectivamente.
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Verbos
achava (achar) – pensei
(pensar) – visitar – liga
(ligar) – esticou (esticar)
pudessem (poder) – trazia
(trazer) – vi (ver)
abre (abrir) – dorme
(dormir) – riu (rir)

b) A forma pudessem apresenta todos os elementos
mórficos.
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