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LEITURA 
 

 
 
 

1.  
 

Nome Quem é Como é (adjetivos)  
 

Vânia Moradora do Grajaú Hesitante, nervosa, 
com medo 

 

Rogério Morador de Copacabana, 
caso de Vânia 

Sugestão de resposta: 
medroso, cauteloso 

 

Antônio Marido de Vânia Sugestão de resposta: 
ingênuo 

 

Gatão Bandido mais procurado 
do Rio 

Sugestão de resposta: 
ágil, esperto, audacioso 

 

 
 

2.   
 

Ordem Parágrafo 

3 

Os policiais abriram um armário e encontraram Vânia, que estava 
tentando se esconder. Na confusão, os policias pensaram que ela 
fosse o Gatão. Vânia saiu correndo e, ao entrar na cozinha, caiu nos 
braços do Gatão. O bandido segurou Vânia pelas costas e ameaçou 
furá-la com uma faca caso a polícia se aproximasse. O inspetor decidiu 
conversar com Gatão e cedeu às suas exigências. 

6 
Vânia voltou para casa receosa, mas disposta a enfrentar as 
consequências da sua aventura. Seus vizinhos, seus filhos e mesmo 
seu marido estão orgulhosos da sua aparência na televisão. 

1 

Vânia e Rogério decidiram finalmente se encontrar em um apartamento 
da Zona Sul. Vânia disse ao marido que iria fazer compras em 
Copacabana. Para não ser notada, ela se agasalhou muito ao sair na 
rua. Mas fazia muito calor e ela acabou por chamar muita atenção. 
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4 

Nesse momento chegaram repórteres e fotógrafos da televisão e 
filmaram a cena. Um repórter entrevistou Rogério e fez perguntas 
sobre sua relação com Vânia. O carro exigido por Gatão chegou e o 
bandido fugiu, levando Vânia pela cintura. No Grajaú, os filhos de 
Vânia viram a mãe na televisão e chamaram o pai. Dois finais 
alternativos. 

2 

Vânia chegou ao apartamento de Rogério e os dois começaram a tirar 
a roupa. Foi quando ouviram um rebuliço no corredor. Era a polícia. 
Rogério abriu a porta e seu apartamento foi invadido por homens 
armados de metralhadora, que procuravam por um bandido chamado 
Gatão. 

5 Gatão libertou Vânia. Com medo do Antônio, ela decidiu não voltar 
para casa e viver com o bandido. Ela nunca o trai. 

 
 

3.  
 

- Teresa, que barulheira foi essa ontem na sua casa? 

- Ah, nem me fale! Entrou um rato na minha área de serviço. Eu fiquei 
apavorada e comecei a gritar, foi o maior rebuliço. Acho que acordei todo o 
prédio... O porteiro veio ajudar, mas você sabe que ele não enxerga muito 
bem... Arregalou bem os olhos mas não conseguiu achar o rato! Nós 
procuramos por ele minuciosamente, mas ele conseguiu dar o fora, o 
danado... E ainda furou a minha toalha de mesa que estava para lavar! No dia 
seguinte o porteiro achou o rato na lixeira. Até que enfim! 

- Nossa, que loucura! Bom, não quero me meter não, mas está muito frio. Não é 
melhor você se agasalhar para não pegar um resfriado?  

 
 

4.  Resposta pessoal 
 
 

5. Sugestão de resposta:  
Finalmente Vânia e Rogério iriam se encontrar. Para isso, eles precisaram 
planejar tudo minuciosamente. 

 
 

6.  Pela parte aberta da área de serviço. 
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7. Sugestão de resposta:  

Agilidade, esperteza, audácia, flexibilidade física. 
 
 

8. Exemplo de linguagem ágil: “Estava ali. E eles o pegariam. Gatão, o bandido 
mais procurado do Rio. Desta vez não escaparia.” 
Exemplo de humor: efeito engraçado no segundo final, quando o marido de 
Vânia a recebe como uma celebridade por ter aparecido na televisão. 
“- Na televisão, hein? Sim senhora. Parecia a Dina Sfat!” 

 
 

9. Sugestão de resposta:  
Para muitos, aparecer na televisão pode ser muito importante. No caso 
de Antônio, o fato de Vânia ter aparecido seminua na TV ofuscou o 
fato de saber que estava sendo traído. 

 
 

10.  Resposta pessoal. 
 
 

11.  Resposta pessoal. 
  
 
 




