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Leia: 

Demolidor 

 

É um personagem de quadrinhos de Marvel Comics, que surgiu nos anos 60 e contou com 
uma adaptação para os cinemas em 2003. Mathew Murdock era um excelente aluno e atleta, que 
ainda na adolescência, ficou cego devido a um acidente com um caminhão que transportava lixo 
tóxico. Como resultado, Matt perdeu a visão ao mesmo tempo em que percebeu a amplificação 
de seus outros sentidos. Assumiu uniforme e o codinome Demolidor para vingar a morte de seu 
pai, Jack Murdock, um boxeador em decadência morto, que se recusou a perder uma luta. Sendo 
um herói solidário, o Demolidor recusou convites para participar dos Vingadores e tem o Homem 
Aranha como um amigo próximo.    

“Almanaque – Onde está a palavra?”. São Paulo: Escala, p. 29.   
 

Questão 1 – Identifique a finalidade do texto lido: 
A finalidade do texto é narrar a história do personagem “Demolidor”.  
 

Questão 2 – Em “[...] ficou cego devido a um acidente com um caminhão que transportava lixo 
tóxico.”, a expressão destacada estabelece entre as orações a relação de: 
a) condição  
b) causa  

c) contraste  
d) consequência  
 
Questão 3 – No trecho “Assumiu uniforme e o codinome Demolidor para vingar a morte de seu 
pai [...]”, a preposição “para” mais o verbo no infinitivo “vingar” exprime a ideia de: 
a) afetividade  
b) reciprocidade  
c) finalidade  

d) possibilidade  
 
Questão 4 – Assinale a frase em que o pronome relativo “que” retoma o personagem Demolidor: 
a) “[...] que surgiu nos anos 60 e contou com uma adaptação para os cinemas em 2003.” 

b) “[...] que transportava lixo tóxico.” 
c) “[...] em que percebeu a amplificação de seus outros sentidos.”  
d) “[...] que se recusou a perder uma luta.” 
 
Questão 5 – Na passagem “Sendo um herói solidário, o Demolidor recusou convites para 
participar [...]”, a vírgula indica:  
o deslocamento de oração.  


