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Leia:  

Hotel mal-assombrado 

 

Drácula é um pai superprotetor e todo meiguinho com a filha Mavis, dá para acreditar? 

Acredite! Na animação Hotel Transilvânia [...] o vampiro chama sua filha com todos os diminutivos 

carinhosos possíveis. [...] Sua principal missão na vida é proteger a filha dos humanos. Para isso, 

ele constrói um hotel numa região livre de homens, onde os monstros podem relaxar sem precisar 

se esconder nas sombras.  

Quando a adolescente Mavis completa 118 anos, seu pai resolve fazer um festão! Chama 

Frankenstein, Lobisomem, Múmia, Homem Invisível e todo tipo de fera, acompanhado de esposa 

e filhos, para comemorar. Acontece que, no meio da festa, um humano aparece. Jonathan é um 

mochileiro que pode levar o hotel à falência se descobrirem que ele não é totalmente livre de 

humanos. Drácula vai fazer de tudo para sumir com o rapaz. Mas nada dá certo e Jonathan 

acaba se fantasiando de monstro para não ser descoberto pelas assombrações verdadeiras. E 

Mavis, que só queria sair do castelo e conhecer o mundo, acaba se apaixonando pelo rapaz. Vai 

ser confusão na certa com Drácula! 

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

 

Questão 1 – O texto acima divulga: 

a) um livro 

b) uma animação  

c) um programa de TV 

d) um hotel 

 

Questão 2 – Identifique o nome da produção divulgada:  

a) “Hotel mal-assombrado” 

b) “Drácula” 

c) “Mavis” 

d) “Hotel Transilvânia” 

 

Questão 3 – “Dá para acreditar?”. A que o texto se refere quando faz esse questionamento no 

primeiro parágrafo? 

O texto refere-se ao fato de Drácula ser um pai superprotetor e meiguinho com a sua filha Mavis. 
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Questão 4 – Para proteger a filha dos humanos, Drácula: 

a) “[...] chama sua filha com todos os diminutivos carinhosos possíveis.” 

b) “[...] constrói um hotel numa região livre de homens [...]” 

c) “[...] resolve fazer um festão! Chama Frankenstein, Lobisomem ... e todo tipo de fera [...]”  

d) “[...] vai fazer de tudo para sumir com o rapaz.” 

 

Questão 5 – Segundo o texto, Drácula faz um festão para: 

comemorar os 118 anos da filha adolescente Mavis. 

 

Questão 6 – Durante a festa, ocorre um fato inesperado. Aponte-o: 

Durante a festa do aniversário de Mavis, aparece um humano: o mochileiro Jonathan. 

 

Questão 7 – O fato ocorrido pode afetar os planos de Drácula. Por quê? 

O Jonathan pode levar o hotel do Drácula à falência, caso descubram que aquele local não é 

totalmente livre de humanos. 

 

Questão 8 – Qual atitude será tomada por Drácula na tentativa de resolver o problema? 

Drácula não medirá esforços para sumir com o Jonathan. 

 

Questão 9 – De acordo com o texto, Drácula conseguirá resolver o problema? Explique: 

Drácula não conseguirá resolver o problema porque o rapaz Jonathan se disfarçará de monstro 

para não ser reconhecido pelos monstros de verdade. 

 

Questão 10 – Segundo o texto, o fato inesperado acaba interferindo na vida de Mavis. Por quê? 

Porque Mavis acaba se apaixonando por Jonathan. 

 

Questão 11 – Pode-se observar que o texto apresenta principalmente: 

a) a narração de fatos. 

b) a argumentação de ideias. 

c) a descrição de lugares. 

d) a exposição de opiniões. 

 

Questão 12 – Assinale o tipo de linguagem que predomina no texto: 

a) regional 

b) informal 

c) formal 

d) científica  


