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Leia: 

Uma Casa na Floresta 

 

Este clássico juvenil há muito tempo esgotado no Brasil ganha agora edição de bolso com 

ilustrações de Maurício Veneza. “Uma Casa na Floresta” narra as aventuras da família de Laura 

Ingalls para jovens de todas as idades. O livro destaca a história da pequena Laura, que vive com 

os pais e as irmãs, Mary e Carrie, em uma casa modesta de madeira à margem de uma grande 

floresta em Wisconsin. Aos quatro anos, Laura é inteligente e curiosa, e as aventuras da sua 

família pelo Meio-Oeste dos Estados Unidos são contadas do ponto de vista da menina. A obra 

de Laura Ingalls Wilder inspirou a adaptação para televisão “Os pioneiros” (seriado exibido pelo 

canal TCM no Brasil). Este é o primeiro volume da série “Little House”, que foi traduzida para 

mais de quarenta idiomas e tornou-se um clássico da literatura infanto-juvenil norte-americana. 

 

Disponível em: <https://www.estantevirtual.com.br>. 

 

Questão 1 – Grife o sujeito no parágrafo inicial do texto sobre o livro “Uma Casa na Floresta”: 
 

“Este clássico juvenil há muito tempo esgotado no Brasil ganha agora edição de bolso com 

ilustrações de Maurício Veneza.” 
 

Questão 2 – O sujeito grifado acima é: 

(     ) oculto  

(     ) simples 

(     ) composto  

 

Questão 3 – Na oração “[...] Laura é inteligente e curiosa [...]”, os termos destacados indicam: 

(     ) ações do sujeito simples “Laura”. 
(     ) estados do sujeito simples “Laura”. 
(     ) características do sujeito simples “Laura”. 
 

Questão 4 – No fragmento “A obra de Laura Ingalls Wilder inspirou a adaptação [...]”, o núcleo é: 

(     ) “obra” 
(     ) “Laura Ingalls Wilder” 
(     ) “adaptação” 
 

Questão 5 – Na parte “O livro destaca a história da pequena Laura [...]”, o sujeito simples retoma: 

(     ) “Uma Casa na Floresta” 
(     ) “Os pioneiros” 
(     ) “Little House” 


