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O filtro dos sonhos 

 

Mandar as coisas ruins para longe e carregar os locais de boas energias é a função do 

filtro dos sonhos. Se pendurados em berços, afastam pesadelos das crianças. Em janelas ou em 

locais iluminados, a luz penetra no filtro e ali acontece a filtragem das energias e dos sonhos, 

bons ou ruins. 

A história do filtro dos sonhos é bastante antiga, é um amuleto típico da cultura indígena 

norte-americana, com o poder de purificar as energias. Possui outros nomes, como “caçador de 
sonhos”, “espanta pesadelos” ou “cata-sonhos”. O nome deriva do original, dreamcatcher, do 

inglês. 

Os primeiros filtros dos sonhos são originários da tribo “Ojibwa”, dos grandes lagos da 
América do Norte. Seus membros acreditavam que uma das principais missões do ser humano 

era a de decifrar sonhos, pois eram eles que ensinavam sobre a natureza, o universo e a vida. 
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Questão 1 – Assinale o segmento que apresenta verbos no infinitivo: 

a) “Mandar as coisas ruins para longe e carregar os locais de boas energias [...]” 
b) “Se pendurados em berços, afastam pesadelos das crianças.” 
c) “A história do filtro dos sonhos é bastante antiga [...]” 
d) “O nome deriva do original, dreamcatcher, do inglês.” 
 

Questão 2 – No trecho “[...] pois eram eles que ensinavam sobre a natureza, o universo e a 

vida.”, o pronome destacado substitui: 
a) os primeiros filtros dos sonhos. 

b) grandes lagos da América do Norte. 

c) os membros da tribo “Ojibwa”.  
d) sonhos.  

 

Questão 3 – Em todas as passagens, a vírgula indica uma enumeração, exceto em:  

a) “Em janelas ou em locais iluminados, a luz penetra no filtro e ali acontece [...]” 
b) “[...] a filtragem das energias e dos sonhos, bons ou ruins.”  
c) “[...] como ‘caçador de sonhos’, ‘espanta pesadelos’ ou ‘cata-sonhos”. 
d) “[...] pois eram eles que ensinavam sobre a natureza, o universo e a vida.”  
 

Questão 4 – “A história do filtro dos sonhos é bastante antiga [...]”. A palavra grifada é um: 
(     ) adjetivo 

(     ) advérbio 

(     ) pronome  
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