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Leia:  

As melhores histórias da Bíblia 

 

Quem nunca ouviu falar da briga entre Caim e Abel, da queda de Sodoma e Gomorra, da 

história de David e Golias? Do episódio das Dez Pragas do Egito, da travessia do Mar Vermelho, 

e dos dez mandamentos divinos? Entretanto, essas e outras histórias bíblicas, apesar de fazerem 

parte do imaginário popular e do nosso legado cultural, muitas vezes não são de fácil 

compreensão àqueles que não têm o costume de ler a Bíblia. Este é o objetivo de As melhores 

histórias da Bíblia: popularizar e facilitar ao leitor moderno a leitura das principais histórias que 

compõem um dos mais importantes legados da humanidade. Os autores, A.S. Franchini e 

Carmen Seganfredo, preocuparam-se em recontar as histórias com clareza e, por vezes, com 

riqueza de detalhes. Trata-se de um livro destinado a todo e qualquer curioso que queira entender 

como se deram os diversos episódios bíblicos: o que levou à queda de Sodoma e Gomorra? O 

que, exatamente, a serpente fala para Eva? E o que provocou as Dez Pragas do Egito? Essas e 

muitas outras informações estão presentes neste livro que une conhecimento e boa leitura. [...] 

 

Disponível em: <http://www.lpm.com.br/>.  

 

Questão 1 – De acordo com o texto, o livro As melhores histórias da Bíblia dirige-se a quem? 

O livro As melhores histórias da Bíblia dirige-se “a todo e qualquer curioso que queira entender 
como se deram os diversos episódios bíblicos”. 
 

Questão 2 – Há opinião sobre o livro no trecho: 

a) “Quem nunca ouviu falar da briga entre Caim e Abel, da queda de Sodoma e Gomorra [...]” 
b) “[...] muitas vezes não são de fácil compreensão àqueles que não têm o costume de ler [...]” 
c) “O que, exatamente, a serpente fala para Eva?” 
d) “[...] estão presentes neste livro que une conhecimento e boa leitura.” 

 

Questão 3 – Identifique a que se referem os pronomes demonstrativos grifados a seguir:  

a) “Este é o objetivo de As melhores histórias da Bíblia [...]” 
Refere-se ao objetivo do livro: “popularizar e facilitar ao leitor moderno a leitura das principais 
histórias que compõem um dos mais importantes legados da humanidade.” 
 

b) “[...] muitas vezes não são de fácil compreensão àqueles que não têm o costume de ler [...]” 
Refere-se, de forma implícita, aos indivíduos. 

 

c) “Essas e muitas outras informações estão presentes neste livro que une conhecimento [...]” 
Refere-se às seguintes informações: “o que levou à queda de Sodoma e Gomorra? O que, 
exatamente, a serpente fala para Eva? E o que provocou as Dez Pragas do Egito?” 


