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Resoluções das atividades
Capítulo
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Tesouro vivo
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Ao cair no caldeirão, o papagaio deixou triste a menina,
a laranja, o fogo, o muro, a árvore, o vento, o céu e o
homem. Para renascer, o animal pegou características
que esses seres perderam em decorrência da tristeza.
Por isso, o pássaro tem penas vermelhas de fogo, azuis
de céu e verdes de folhas de árvore; bico duro de pedra e
dourado de laranja; palavras humanas; água das lágrimas
para beber e se refrescar; a janela aberta pra escapar; a
rajada de vento para voar.
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B
Fumegar significa arder, queimar de modo contínuo,
inflamar, exalar vapor. Assim, o significado de “caldeirão
que fumegava” é recuperado em “sopa quente”, sopa
que fervia.
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c) Futuro do pretérito.
d) Pretérito mais-que-perfeito
e) Pretérito perfeito.

Oleiro é o nome que se dá ao profissional que utiliza o
barro como matéria-prima para a construção de objetos.
• No texto, o oleiro é responsável por reunir os elementos de cada uma das outras personagens para
construir o papagaio, moldando-o provavelmente de
barro, e trazendo-o de volta à vida.
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a) No primeiro trecho, predominam verbos no pretérito
perfeito. Já na segunda parte do texto, prevalecem
os tempos compostos no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo (verbo auxiliar no pretérito imperfeito do indicativo + particípio do verbo
principal).
b) A 1a sugere que a ação está no passado e foi concluída. A 2a indica uma ação ocorrida no passado,
anterior a outra ação no passado.
• As formas “havia chorado” e “havia se despido”,
no pretérito mais-que-perfeito, relacionam-se à
forma contou, no pretérito perfeito.
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a) “e a árvore havia perdido as folhas” (linha 22)
b) “A laranja despiu-se de sua casca [...]” (linha 4) e “Do
muro, soltou-se uma pedra.” (linha 6)
c) “[...] o homem ficou sem palavras.” (linha 15)
d) “A menina, que era sua amiga, chorou.” (linha 3)

6

1, 3, 1, 2, 3
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a) Pretérito imperfeito.
b) Futuro do presente.
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a) Os jovens dormiram muito e estudaram às vésperas
da prova.
b) Os jovens dormiam muito e estudavam às vésperas
da prova.
c) Os jovens dormiram muito e estudaram às vésperas
da prova.
d) Os jovens dormirão muito e estudarão às vésperas
da prova.
e) Os jovens dormiriam muito e estudariam às vésperas
da prova.

9

a) Os alunos têm atividades físicas três vezes por
semana.
b) A mãe só pôde organizar os armários no final de
semana passado.
c) A massa do bolo deve ser colocada em uma forma/
fôrma retangular, untada e polvilhada com farinha.
d) Você chegará à praça seguindo por esta rua.
e) A professora vem todas as tardes ler na biblioteca.
f) Este frasco contém apenas 100 g do produto.
g) Os pais mantêm os filhos em segurança.
h) Não se pode pôr pilhas e baterias no lixo comum.
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