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RÔMULO 

 

ATIVIDADE DE RECUPERÇÃO DE LITERATURA 

01. A dinâmica narrativa de “Procura-se um coração” busca juntar situações pertencentes ao universo escolar comum de uma 

adolescente de 16 anos, Manuela, ou Lela,a protagonista da história, com situações vividas por ela junto à sua familia, 

estabelecendo uma ponte com a realidade vivida por muitas pessoas. Desta forma, proponha uma explicação para o título da obra 

levando em conta todo o enredo narrativo.  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

02. O início da narrativa apresenta Lela e suas amigas saindo de uma festa na madrugada. De acordo com a leitura, que 

considerações podemos tecer sobre as atitudes da personagem? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

03. “Quando eu estava saindo, minha mãe me chamou no quarto. Pediu que eu não chegasse tarde, por causa da aula na 

segunda=feira. Mas havia algo mais: ela queria conversar comigo e com Pedro naquela noite. Tinha algo muito importante para 

nos dizer”. O que Ana, mãe de Lela, tinha de tão importante para dizer aos filhos? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

04. Ainda em relação à questão anterior, comente a reação de Lela e Pedro.  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

05. Lela e sua avó pesquisam na internet sobre o transplante de órgãos no Brasil. Segundo a pesquisa das duas, o que pode ser dito 

sobre o procedimento no nosso país? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

06. Sobre o Transplante de órgãos no Brasil, o que é preciso ter como requisito para ser doador? Quais órgãos podem ser doados? 

Comente. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________’__________________________________________________________________________ 
 

07. “Uma ‘bomba’ estouro na escola na segunda-feira. Dani foi quem chegou com a notícia.” De que ou quem a notícia se tratava? 

Comente. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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08. Gabriel, ou Biel, parecia ter sido mencionado no ocorrido. Qual a sua ligação com o fato?  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

09. Um dos momentos mais importante da narrativa é quando Lela vê seus colegas de classe, liderados pelo Vitor, professor de 

português, a ajudá-la quanto à situação vivida por ela. Como os colegas se articulam neste momento? Explique. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Segundo Lela, “Deus era como alguém que estava sempre por perto, cuidando para que as coisas acontecessem da melhor forma 

possível. E, se acontecesse da forma pior, Ele sabia o que estava fazendo, tinha de ser daquele jeito”. Como Lela chegou a essa 

reflexão? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 


