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NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia o texto sobre o livro “Nina e o Amor”, escrito por Oscar Brenifier: 
 

Nina está apaixonada por Sacha. Mas isso está dando muita dor de cabeça, porque ela 

ainda não entende direito o que é a paixão e o amor. Vai ser preciso muita pergunta para 

diferenciar o amor por um amigo do amor entre um homem e uma mulher, e de todas as outras 

formas de amar (até mesmo quando dizemos que amamos um certo tipo de comida). Em Nina e 

o Amor, da coleção Filosofia para Crianças, você descobre com Nina o que é o desejo, a paixão, 

o amor, o ciúme, a responsabilidade que vem junto com o sentimento, além de ler alguns mitos 

como o do surgimento do homem e da mulher, a história de Narciso e a do Rei Salomão. Um livro 

bom de ler para quem já sente o coração batendo mais forte por alguém. 

 

Aryane Cararo. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/estadinho/>. 

 

Questão 1 – A finalidade do texto é: 

Divulgar o livro “Nina e o Amor”, escrito por Oscar Brenifier. 
 

Questão 2 – Há uma opinião sobre o livro na passagem: 

a) “Nina está apaixonada por Sacha.”  
b) “Vai ser preciso muita pergunta para diferenciar o amor por um amigo do amor [...]” 
c) “[...] você descobre com Nina o que é o desejo, a paixão, o amor, o ciúme [...]” 
d) “Um livro bom de ler para quem já sente o coração batendo mais forte por alguém.”  

 

Questão 3 – Em “porque ela ainda não entende direito o que é a paixão e o amor.”, o pronome 
grifado refere-se a quem? 

Refere-se à Nina.  

 

Questão 4 – “[...] além de ler alguns mitos como o do surgimento do homem e da mulher [...]. 

Qual palavra foi omitida nesse trecho? 

A palavra “mito” foi omitida nesse trecho (“como o mito do surgimento”).  
 

Questão 5 – Marque a passagem que apresenta uma conjunção adversativa: 

a) “Mas isso está dando muita dor de cabeça [...]” 

b) “[...] até mesmo quando dizemos que amamos um certo tipo de comida [...]” 
c) “[...] além de ler alguns mitos como o do surgimento do homem e da mulher [...]” 
d) “[...] para quem já sente o coração batendo mais forte por alguém.” 
 

Questão 6 – “Vai ser preciso muita pergunta [...]”. Identifique o verbo equivalente a locução 

sublinhada: 

O verbo “será” equivale à locução “vai ser”.  


