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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia o texto sobre um livro escrito por John Green:  

 

Quem é você, Alasca? 

 

Miles Halter levava uma vidinha sem graça e sem muitas emoções (ou amizades) na 

Flórida. Ele tinha um gosto peculiar: memorizar as últimas palavras de grandes personalidades da 

história. Uma dessas personalidades, François Rabelais, um poeta do século XV, disse no leito 

de morte que ia “em busca de um Grande Talvez”. Para não ter que esperar a morte para 
encontrar seu Grande Talvez, Miles decide fazer as malas e partir. Ele vai para a Escola Culver 

Creek, um internato no ensolarado Alabama. 

Lá, ele conhece Alasca Young. Ela tem em seu livro preferido, O general em seu labirinto, 

de Gabriel García Márquez, a pergunta para a qual busca incessantemente uma resposta: “Como 
vou sair desse labirinto?” [...] Alasca vai arrastar Miles para seu labirinto e catapultá-lo sem 

misericórdia na direção do Grande Talvez. Miles se apaixona por Alasca, mesmo sem entendê-la, 

mesmo tentando sem sucesso decifrar o enigma de seus olhos verde-esmeralda. 

 

Disponível em: <https://www.travessa.com.br>. (Com cortes). 

 

Questão 1 – No primeiro período do texto, a locução adjetiva “sem graça” caracteriza: 
(     ) “Miles Halter” 
(     ) “uma vidinha” 
(     ) “a Flórida” 
 

Questão 2 – O trecho sublinhado desempenha a função de locução adjetiva em: 

(     ) “[...] sem muitas emoções (ou amizades) na Flórida.” 
(     ) “[...] e catapultá-lo sem misericórdia na direção do Grande Talvez.” 
(     ) “Miles se apaixona por Alasca, mesmo sem entendê-la [...]” 
 

Questão 3 – Na frase “[...] mesmo tentando sem sucesso decifrar o enigma de seus olhos verde-

esmeralda.”, a locução “sem sucesso” é adjetiva? Explique: 
______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – “[...] François Rabelais, um poeta do século XV, disse no leito de morte [...]”. 
Identifique a locução adjetiva presente nessa parte do texto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – O substantivo “coragem” compõe uma locução adjetiva na oração:  

(     ) Ela tem muita coragem! 

(     ) Ela agiu com coragem.  

(     ) Ela é uma jovem de coragem! 


