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Leia, atentamente, este texto:
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João e o pé de feijão (adaptação do conto de autoria dos irmãos Grimm)
Uma pobre viúva tinha um único filho, que era muito rebelde e gastava todo o seu dinheiro. Não tendo mais recursos para
nada, João convenceu a mãe de vender a única vaca que ainda tinham. Após muito resistir, ela aceitou. No caminho para vender o
animal, encontrou um homem que lhe propôs trocá-lo por alguns grãos de feijão mágicos. João aceitou a oferta e voltou para casa
feliz. Quando sua mãe soube da troca ficou enfurecida, jogou os grãos pela janela e chorou muito. Como não tinham nada para
comer, foram dormir com fome.
No dia seguinte, João encontrou um pé de feijão com hastes grossas e entrelaçadas, tão altas que alcançavam a nuvens.
Então, o menino resolveu subir pela árvore que crescera. Levou algumas horas subindo, até que chegou a um lugar estranho, onde
encontrou uma fada que contou ao menino que por causa de um amigo falso que seu pai tivera no passado, a família de João
perdera todo o dinheiro que tinham. A fada contou, ainda, que não podia ajudar antes porque havia perdido seus poderes
temporariamente, mas agora os recuperara e fez com que João trocasse a vaca pelos grãos para ajudá-lo, pois o homem que
roubara seu pai era um gigante que vivia naquele lugar. A fada orientou João a seguir pela estrada que dava no castelo do gigante,
afirmando que tudo o que João encontrasse por lá seria, por direito, seu e de sua mãe.
Ao chegar à casa do gigante, foi atendido pela sua mulher, a quem pediu alimento e pousada. Ela o levou para um quarto,
servindo-lhe comida e bebida. De repente, ouviram a voz do gigante, que fez a casa estremecer, pedindo a sua comida. João
sugeriu a mulher que o escondesse no forno e ela assim o fez. João, espiando por uma fresta do forno, ficou horrorizado com a
quantidade de comida consumida pelo gigante. Após comer, ele pediu à mulher que trouxesse a galinha e João a viu botar um ovo
de ouro. Após se divertir com a galinha, o gigante pegou no sono e o menino aproveitou para fugir com a ave, descendo de volta
pelo pé de feijão.
Chegando em casa, ele mostrou a galinha à mãe e lhe contou a história, deixando a mulher muito feliz. Porém, depois de
um tempo João resolveu voltar à casa do monstro, a fim de trazer mais riquezas. Disfarçou-se pintando o rosto e foi. Lá chegando,
pediu ajuda da mulher novamente. Outra vez João pode observar o gigante por uma fresta e viu quando ele começou a contar suas
sacas de moedas de ouro. Quando o gigante adormeceu, João fugiu com as moedas de ouro. Chegando a casa, o menino entregou
o dinheiro à mãe e, durante três anos João viveu feliz com ela.
Até que, disfarçando-se novamente, o menino partiu para novo encontro com o gigante que roubara seu pai. Chegando ao
lar do gigante, João teve de insistir muito para que a mulher o ajudasse, mas, finalmente, conseguiu que ela o escondesse em um
caldeirão. Então, espiando pela tampa, o menino viu a harpa mais incrível que se possa imaginar, pois a uma ordem do gigante ela
começava tocar, sozinha, lindamente. Quando o monstro pegou no sono, João apoderou-se da harpa e correu. Porém, a harpa era
encantada e, assim que o menino a pegou ela começou a gritar, acordando o seu amo. O gigante acordou, levantou-se e viu João
correndo. Correu atrás do garoto, mas havia comido muito e não conseguiu alcançá-lo. Quando João chegou ao chão, cortou a
haste do feijão com um machado, bem na raiz. O gigante caiu de cabeça no jardim e morreu imediatamente. Nesse momento,
apareceu a fada que explicou tudo à mãe de João e eles puderam assim continuar a cuidar da vida e da fazenda, nunca mais
faltando dinheiro para comer.

Com base no conto “João e o pé de feijão”, responda ao que se pede:
1. A personagem que se opõe ao protagonista, seja porque age contra ele, seja porque tem características opostas
às dele, é chamada de antagonista. Quem é o antagonista do conto lido? Quais as características que o tornam
antagonista? Explique.
2. João, ao subir no pé de feijão, encontra uma fada. Qual a importância dessa fada para o destino do
protagonista? Justifique sua resposta.
3. Com base no que você já estudou, quais são as características do conto maravilhoso presentes na história
acima? Desenvolva a sua resposta em parágrafos.

4. O conto acima mostra algum elemento fantástico? Justifique sua resposta.
Leia os quadrinhos a seguir:

5. Aprendemos que interlocutores são as pessoas que participam do processo de interação que se dá por meio da
linguagem. Quem são o emissor e o receptor presentes nos quadrinhos lidos? Justifique sua resposta.
6. Quais linguagens foram usadas pelo autor dos quadrinhos? Explique com clareza.
7. Transforme a história em quadrinhos em um texto verbal. Para isso, crie um narrador observador e cuide para
que o sentido fique claro.

