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Festas, compras, encontros e desencontros 
Leitura: atividades 
 
 

RESPOSTAS 
 
 
1.  

A) Ela foi morar na casa do pai depois que ele faleceu. ( C ) 

B) Ele gostava muito de jogar buraco, mas preferia ir a festas. ( E ) 

C) Depois que eles se separaram, ela começou a organizar várias festas em 

casa. ( E ) 

D) Fazia um ano que eles não se viam. ( C ) 

E) Quando ele chegou ao apartamento, guardou as compras e dormiu. ( E ) 

F) Depois que eles se separaram, ele tentou se suicidar. ( E ) 

G) Enquanto estavam casados, os dois se amavam muito, mas não se 

entendiam muito bem. ( C ) 

 

2.   
 

Ordem Parágrafo 

6 Passaram juntos pelo caixa, e cada um pagou a sua conta. Ela chegou 
em casa, ouviu a mãe resmungar, guardou as compras e foi dormir. Ele 
ficou sozinho no apartamento, comendo e bebendo, e depois foi dormir. 

4 Ele ficou pensando que ela estava com um amigo em casa. Ela 
também pensou que ele estava só com uma amiga. Ele pensou que ela 
não sentia a falta dele, e começou a inventar que fazia várias festas.  

7 Antes de dormir, ela pensou: “Aquele farsante”. Ele pensou: “Aquela 
vaca”. 

5 Enquanto estavam casados, os dois se amavam muito, mas sempre 
havia algum mal-entendido que atrapalhava a relação. 

2 Ela estava morando na casa do pai desde que ele faleceu. Ele se 
lembrou de que não fora ao enterro porque não tivera coragem de 
encontrar a ex-mulher. 

1 Eles se encontraram dentro do supermercado, depois de um ano sem 
se verem. Os dois sorriram e começaram a conversar.   

3 Ele perguntou se ela costumava fazer compras durante a madrugada, e 
ela disse que estava com uns amigos em casa. Ele falou que também 
tinha visitas na casa dele, e por isso fazia compras naquela hora.  
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3. Sugestão de resposta: 
Ele é introvertido, porque não gostava de festas e de pessoas em casa; 

sensível, porque se emocionou bastante ao vê-la; e inseguro, porque ficava 

apreensivo quando perguntava algo a ela. Ela é extrovertida, porque gostava 

muito de festas; insegura, porque queria demonstrar que estava numa 

situação melhor e mais feliz do que aquela em que realmente estava; e 

solitária, porque, segundo a mãe, não tinha amigos e lamentava ter perdido o 

marido.    

 
 
4. 

Ele comprou no supermercado: enlatados, bolachas, patê, garrafas de 

bebidas e vinho português. 

 
 
5.   

Um homem e uma mulher encontraram-se de madrugada enquanto faziam 

compras num supermercado. Eles ficaram casados durante seis anos e fazia 

um ano que não se viam. Durante esse encontro informal, quiseram dar ao 

outro a ideia de que eles estavam numa situação muito boa, embora 

separados, dando festas e recebendo amigos em suas casas. Mas a 

realidade é que os dois estavam solitários e sentiam falta um do outro. 

Durante o tempo em que estavam casados, eles se amavam muito, mas não 

se entendiam muito bem, e a dificuldade de diálogo entre os dois 

permaneceu. No final do texto, eles voltam para suas casas sozinhos e, 

antes de dormir, xingam-se. 

 

6.  
Esse texto é uma crônica. Dentre as características desta forma de discurso, 

podemos citar: uso constante da oralidade, por meio da linguagem coloquial; 

temática voltada para os assuntos cotidianos, tratados com sensibilidade, 

brevidade e leveza; e constante uso do bom humor.  
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7.  
Resposta pessoal 

 
8.  

Resposta pessoal 

 

9.  
Resposta pessoal 

 
10.  

Resposta pessoal 

 

11.  

Resposta pessoal 

 
12.  

Para Fernando, o casamento é algo que dá um grande trabalho ao casal; há 

um investimento e um esforço grande. Às vezes as pessoas não estão 

preparadas para isso e acabam gerando problemas de desentendimento. 

 
13.  

Resposta pessoal 

 
14.  

Resposta pessoal 

 
15.  

Resposta pessoal 

 
Redação 
 

16.  

Resposta pessoal 


