
23ª Semana – 30/09/2020. 

Professora Soraya - 7º ANO 

 

Bom dia, galerinha... hoje vamos fazer a interpretação do texto “A sopa de Pedras”.  

Façam com atenção e mandem por e-mail até o dia 07/10. 

port.profsoraya@gmail.com  

Interpretando o texto 

01. “Pedro Malasartes, um caipira danado de esperto, estava morto de fome e sem dinheiro algum” - 
A expressão sublinhada indica que Pedro 

(a) estava com pouca fome. 

(b) estava sem fome. 

(c) estava com muita fome. 

(d) havia morrido de fome 

 
02. Qual o assunto principal tratado no texto? 

(a) A história de três fanfarrões que viviam em um bar. 

(b) A história de uma senhora avarenta. 

(c) Um conto do trapaceiro Pedro Malasartes. 

(d) Um conto de uma senhora que comia pedras. 
 

03. Segundo Pedro, o principal ingrediente da sopa era 

(a) uma variedade de legumes. 

(b) um bocado de pedras. 

(c) um bocado variado de carnes. 

(d) nenhuma alternativa anterior. 

 

04. Qual das palavras abaixo não caracteriza Pedro Malasartes? 

(a) Esperto. 

(b) Trapaceiro. 

(c) Meliante. 

(d) Astuto. 

 

05. “Mas a sopa ficaria tão boa se tivesse uma linguiça defumada, um paio e uma carninha seca para 
colocar” - Qual o significado do vocábulo em destaque? 

(a) Carne de porco embutida. 

(b) Queijo artesanal. 

(c) Carne defumada. 

(d) Requeijão artesanal. 
 

06. “Pedro pegou o prato da velha e encheu de pedras. Quanto ao seu prato, colocou as partes boas 
da sopa e poucas pedras. Sentou num canto e quando foi comer uma colherada de pedras de seu prato, 
jogou todas elas fora.” - As  expressões sublinhadas podem ser definidas como 

(a) fato. 

(b) opinião. 
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07. A que gênero textual pertence o texto lido? 

(a) Biografia. 

(b) Crônica. 

(c) Conto. 

(d) Lenda. 

 
08. “Quando voltou entregou ao Pedro que, novamente, separou dois montes, colocando metade na 
sopa e outra metade em sua sacola.” - As expressões sublinhadas indicam, respectivamente: 

(a) tempo - dúvida - lugar. 

(b) tempo - modo - lugar. 

(c) tempo - lugar - lugar. 

(d) lugar - tempo - lugar. 

 

09. Qual motivo levou Pedro apegar sua viola e começar a cantar uma moda? 

(a) A esperança de que o dono do bar lhe desse algo de comer. 

(b) A expectativa de conseguir algum dinheiro com a senhora avarenta. 

(c) A esperança de receber alguns trocados. 

(d) A expectativa de se tornar cantor profissional. 

 
10. “Pois se a sopa ficasse boa mesmo e com a quantidade de pedras que tinha em suas terras, 
certamente não teria mais despesas com comida, pois comeria diversos pratos de pedra, que ela 
criaria...” - A quem se refere o vocábulo destacado? 

(a) À sopa. 

(b) À velha. 

(c) Às pedras. 

 

 

 

 Bom trabalho... Beijinhos da profe!



 


