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O romance A Moreninha, do autor Joaquim Manuel de Macedo, é a obra que servirá
como base para os textos geradores deste roteiro. A obra é centrada no romance entre
Augusto e Carolina. É um dos pilares de nossa literatura. Numa época onde a cultura era
totalmente voltada para a Europa, A Moreninha é uma das primeiras e magníficas tentativas
de fazer literatura brasileira, observando usos e costumes do Brasil do Segundo Império,
retratando o cotidiano da vida brasileira em meados do século passado.
TEXTO GERADOR I
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VOCABULÁRIO
Afetação: Modo de dizer ou de fazer, que não só não é natural, mas até forçado.
Travessa: Que é buliçoso, inquieto, turbulento. = endiabrado, irrequieto, traquinas.
Acudir: Prestar socorro ou auxílio. = ajudar, auxiliar, socorrer ≠ dessocorrer .
Mutuamente: Que se faz reciprocamente entre duas ou mais pessoas ou
coisas. = mutual, recíproco.
Desfolhou: Perder a folha.

ATIVIDADE DE LEITURA
QUESTÃO 1
De acordo com o contexto em que estão inseridas, as palavras podem adquirir vários
significados. Analise o seguinte verbete de dicionário e o trecho a seguir:

perjuro | adj. | s. m. 1ª pess. sing. pres. ind. de perjurar perjuro adj. 1. Que perjura, que
quebrou o juramento. s. m. 2. Pessoa perjura. perjurar - Conjugar v. tr. 1. Abjurar. v. intr.
2. Jurar falso, faltar ao juramento. 3. Jurar muito ou por vício.
www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=perjuro

“- Oh maninho! Não diga isso.
- Você jura obedecer?...
- Eu juro por você.
- Tanto pior... era mais um motivo para se tornar perjura.”
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a) A que classes gramaticais podem pertencer essa palavra? Justifique.
b) Com base na observação do verbete, explique o uso da palavra “perjura” na passagem
do trecho destacado.

Habilidade trabalhada
Usar adequadamente o dicionário
Resposta comentada
O aluno deverá utilizar-se das informações contidas no dicionário.
Assim, poderá deduzir que a palavra perjura poderá exercer a classe de substantivo,
adjetivo ou verbo. Isso ele poderá perceber através das abreviaturas adj., s.m e v. tr. presentes
no verbete. No trecho destacado, a palavra perjura está sendo utilizada como um substantivo,
ou seja, com o significado de aquele que perjura, que quebrou o juramento, no caso, o
juramento de obedecer.

QUESTÃO 2
Durante a leitura do romance nos são apresentados características das
personagens, o que nos faz entender e ficar curiosos em relação aos próximos
acontecimentos. Nesse trecho, fica clara uma característica de D. Carolina, uma das
personagens principais desse romance. Baseados nesse trecho, destaque essa característica e
justifique sua resposta.

Habilidade Trabalhada
Utilizar pistas do texto para fazer antecipações e inferências a respeito do conteúdo.
Resposta Comentada
Já no início do romance com a apresentação das personagens, fica claro que Carolina,
uma das personagens principais, tem como característica principal ser muito jovem e
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"moreninha" e também travessa, inteligente, astuta e persistente na obtenção de seus
intentos. Isso se confirma quando Filipe se opõe ao julgamento afirmando que, se Carolina
fosse condenada, não cumpriria a sentença, ou seja, ela só faria o que desejasse.

ATIVIDADE DE USO DA LÍNGUA
QUESTÃO 3
Com o Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras sofreram alterações na escrita.
Levando-se em conta essas modificações, assinale a alternativa em que a palavra
sublinhada exemplifique essas mudanças. Justifique.
a) “...- Vai ao júri, minha Senhora! ...”
b) “... A ideia foi recebida com aplauso geral, só Filipe se opôs...”
c) “...Depois de uma meia hora de hábil afetação, a menina travessa,...”
d) “... Fabrício foi encarregado da presidência...”
e) “... D. Clementina terá de ser a relatora da sentença...”

Habilidade Trabalhada
Identificar e corrigir dificuldades ortográficas.
Resposta Comentada
O aluno precisará nesta questão, estar ciente das regras de acentuação e do Novo
Acordo Ortográfico.
Utilizando-se as regras, teremos:
Júri- acentuam-se as paroxítonas terminadas em i.
Ideia- de acordo com o Novo Acordo Ortográfico, os ditongos abertos, ei e oi não são
mais acentuados em palavras paroxítonas.
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Hábil- acentuam-se as paroxítonas terminadas em l.
Presidência- acentuam-se as oxítonas terminadas em ditongo.
Terá- acentuam-se as oxítonas terminas em a.
Sendo assim, a alternativa correta é a letra b, pois o acento só caiu nas palavras
paroxítonas e continua nas oxítonas segundo o Novo Acordo Ortográfico.
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TEXTO GERADOR II
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VOCABULÁRIO
Exala: Expelir, soltar, emanar, lançar de si (exalações de).
Insinuante: Que inspira simpatia; que agrada. = atraente, cativante, sedutor,
simpático ≠ antipático, desagradável, repulsivo.
Ornada: enfeitada, guarnecida.
Extremosa: carinhosa.
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