
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM LITERATURA – BETINHA 

 

Conteúdo: 

 Resenha e suas características; 

 Livros literários: As pernas curtas da mentira;  

A corrente da vida. 

 
 
Texto  

TREZE NOITES DE TERROR 

Este livro contém uma enorme carga de arrepios. 

A solidão do último garoto da Terra, dominada por extraterrestres e androides.   A morte de um jovem ídolo pop 

detona uma epidemia mundial de suicídios. Como ressuscitar um deus animal? Basta alimentá-lo com sangue. 

Meteoro cai na Terra e espalha uma praga que leva uma cidade à loucura. Além: cientista inventa aparelho para 

comunicar-se com os mortos. 

É como abrir uma tumba: liberta demônios, vampiros, múmias. Em Treze noites de terror, Luiz Roberto Guedes 

agarra seu leitor e o transporta a um universo de acontecimentos espantosos. Seja forte. 

(Transcrito e adaptado da quarta capa de Treze noites de terror.) 

 
O texto é uma pequena resenha publicada na quarta capa do livro Treze noites de terror. 

Como você estudou em aula, uma resenha pode conter elementos descritivos (que podem incluir um pequeno 

resumo) e elementos críticos. 

 

Questão 1- Releia a resenha e classifique cada parágrafo como predominantemente descritivo ou 

predominantemente crítico. 

   A quem o autor da resenha se dirige? Copie uma frase que comprove sua resposta. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 2- Explique por que o livro “As pernas curtas da mentira” recebeu esse nome. Qual a mensagem deixada 

pelo autor?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Leia esta resenha para responder às questões 3 e 4. 
 

LOBO-GUARÁ GANHA LIVRO COM FOTOS E HISTÓRIAS 

 ((o)) eco tem a honra de ter entre seus colaboradores Adriano Gambarini, um dos mais reconhecidos 

fotógrafos brasileiros de natureza. E é com prazer que anunciamos sua mais nova realização: o livro Histórias de um 

lobo, escrito em parceria com o biólogo Rogério Cunha de Paula, cujo trabalho que já dura 15 anos com Lobos-guará 

da Serra da Canastra é reconhecido mundialmente. 

Com prefácio do naturalista George Schaller, ícone da conservação, o livro une as imagens de Gambarini com 

o conhecimento científico de Rogério para desmistificar o lobo-guará, que eles descrevem como um animal tímido, 

que se alimenta principalmente de frutos e, por isso, cumpre papel importante de dispersar sementes pelo Cerrado. 

Ameaçado de extinção, a espécie precisa ser mais apreciada e compreendida. 

Guará significa vermelho em tupi. A obra traz 150 imagens desse lobo vermelho, de pernas finas e elegantes, 

que ocorre na América do Sul, principalmente no Cerrado brasileiro. 

Sobre o livro:     

Título: Histórias de um lobo (167 páginas) 

Autores: Rogério Cunha de Paula e Adriano Gambarini               

Sobre os autores: 

Rogério Cunha de Paula é biólogo, analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Mamíferos Carnívoros (CENAP), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio/MMA) e 

pesquisador associado da OSCIP Instituto Pró-Carnívoros. […] 

Adriano Gambarini é fotógrafo desde 1992, com experiência em documentação de expedições a regiões remotas. 

Um dos principais fotógrafos da National Geographic Brasil, é autor  de 12 livros de arte, entre eles Serra da Canastra 

e Natureza Conservação e Cultura. […] 

Disponível em: <http://amigodolobo.org/lobo-guara 

 

Questão 3- Assinale a alternativa que contém a opinião do autor da resenha sobre o livro: 

a) “[…] um animal tímido, que se alimenta principalmente de frutos […]”. 

b) “Ameaçado de extinção, a espécie precisa ser mais apreciada e compreendida.”. 

c) “A obra traz 150 imagens desse lobo vermelho […]”. 

d) “Guará significa vermelho em tupi.”. 

e) “Lobos-guará da Serra da Canastra é reconhecido mundialmente”. 

 

Questão 4- A referência incoerente feita pelo autor ao lobo-guará é:  

a) animal tímido b) a espécie c) esse lobo d) desse lobo vermelho e) o animal amedrontador  

 

Questão 05- O livro se chama “A corrente da vida”, pois:         

a) as  personagens tiveram a oportunidade de compartilhar todas as coisas bonitas que haviam  descoberto ao lado 

de Nelson. Os sentimentos experimentados por eles cresceram, como sementes que germinam, plantas que 

florescem e as árvores que dão frutos. As personagens foram, a partir daí, uma corrente da vida; uma corrente de 

amor. 

b)  as  personagens tiveram a oportunidade de compartilhar todas as coisas bonitas que haviam  descoberto ao lado 

de Nelson. Os sentimentos foram deixados de lado, como sementes que germinam, plantas que florescem e 

árvores que dão frutos. As personagens foram, a partir daí, uma corrente da vida; uma corrente de amor. 

c) as  personagens tiveram a oportunidade de tirar o Nelson daquele ambiente escolar para ver todas as coisas 

bonitas que haviam  descoberto ao lado dele. Os sentimentos experimentados por eles cresceram, como 

sementes que germinam, plantas que florescem e árvores que dão frutos. As personagens foram, a partir daí, uma 

corrente da vida; uma corrente de amor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

d) as  personagens não tiveram a oportunidade de compartilhar todas as coisas bonitas que haviam  descoberto ao 

lado de Nelson. Os sentimentos experimentados por eles não cresceu, como sementes que germinam, plantas 

que florescem e árvores que dão frutos. As personagens não conseguiram criar uma corrente da vida. 

e) as personagens tiveram a oportunidade de compartilhar todas as coisas bonitas que haviam descoberto ao lado 

de Nelson.  Os sentimentos experimentados por eles não cresceu, as sementes germinaram; não floresceu e 

árvores não deram frutos. As personagens foram, a partir daí, uma corrente da vida; uma corrente de amor. 


