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ATIVIDADE DE CONTEXTUALIZAÇÃO  
DO CAMPO, DO GÊNERO E DO TEMA

1. Não é preciso que os alunos cheguem à resposta adequada nesse momento. 
Porém, a definição de conto é um texto narrativo curto e com poucos personagens.

2. Não é preciso que os alunos cheguem à resposta adequada nesse momento. 
Porém, a definição de conto é um texto narrativo em que se constrói uma histó-
ria com elementos que despertam no leitor curiosidade acerca da resolução de 
um mistério.

3. Respostas pessoais.

4. Respostas pessoais.

ATIVIDADE 1 – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL

1. Um cheiro ruim.

2. O cheiro seria de camarão.  

3. O conto menciona uma casa grande, com objetos caros e muitos empregados. 
Portanto, infere-se que os donos da casa eram ricos.

4. Para resolver o problema, procuraram a origem do cheiro por todo lado, encera-
ram o chão, ameaçaram demitir os empregados e passaram perfume na sala.

5. Giselinha, a filha dos donos da casa.

ATIVIDADE 2 – ANÁLISE DO CONTEXTO DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO E DA 
FORMA COMPOSICIONAL DO GÊNERO

1. Os personagens do conto são: Giselinha, seus pais e os empregados da casa.

2. A história se passa em uma casa de uma família rica.

3. Pela leitura do conto, percebe-se que o texto se passa nos dias de hoje.

4. O mistério do conto é o que está causando o cheiro ruim na casa.

5. O suspense é criado a partir das hipóteses levantadas pelos personagens ao 
longo do conto para a origem do cheiro e das tentativas de acabar com ele, como 
no momento em que tentam mascará-lo com a cera.

6. O conflito é o cheiro ruim de origem desconhecida.

7. O clímax ocorre quando conseguem encontrar a origem do cheiro.

8. O desfecho ocorre quando Giselinha promete não usar o vaso como ba-
nheiro novamente
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ATIVIDADE 3– ANÁLISE LINGUÍSTICA E SEMIÓTICA

1. Esquisito, quase imperceptível, como sendo de camarão.

2. Adjetivo, advérbio + adjetivo, Conjunção + verbo + preposição + substantivo

3. Porque as palavras e expressões empregadas atribuem características negati-
vas, no caso, desagradáveis, ao cheiro.


