
Questão Resposta
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Duas das qualidades:
• atuação excepcional
• aclamado pela crítica
• mensagem iluminada
• mensagem progressista

Dois dos temas:
• violência
• tolerância moral
• preconceito racial
• coragem respeitável
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Tradução: o romance autobiográfi co de Harper Lee, ganhador do Prêmio Pulitzer.

Duas das respostas:
• pobreza
• confl itos raciais
• injustiças sociais
• casas deterioradas
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O roteiro de Horton Foote foi uma adaptação fi el do livro.

A pobre cidade sulista e suas casas deterioradas foram autenticamente recriadas em um cenário da 
Universal Studios.
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Descrição: pai viúvo, escrupulosamente honesto e advogado altamente respeitado.

Causa: defendeu um homem negro, falsamente acusado de atacar uma mulher branca do Sul.

Uma das consequências: 
• A família de Atticus perde a segurança e a tranquilidade em que vivia.
• Um adulto preconceituoso ataca os fi lhos de Atticus.
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Narradora: Scout Finch  

Parentesco com Atticus Finch: fi lha

Parentesco com Jem: irmã

He was much older than the parents of our school contemporaries, and there was nothing Jem or I 
could say about him when our classmates said, “My father—” 
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A frase pode ser compreendida como verdadeira porque seu pai não desempenhava funções comuns 
ou dignas de admiração na comunidade rural em que viviam.

A frase pode ser vista como falsa porque o pai da narradora trabalhava em um escritório como advo-
gado.
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Ele era quase cego do olho esquerdo. 

Quando queria enxergar bem, virava a cabeça e olhava pelo olho direito. 

Duas das respostas:
• caçar
• beber
• fumar
• pescar
• jogar pôquer

8 QUESTÃO ANULADA.
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Atticus: recusou-se a ensiná-los a atirar.

Tio Jack: ensinou-lhes os rudimentos do tiro.

I’d rather you shot at tin cans in the back yard,
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Matar tordos é um pecado.

Duas das respostas:
• Tordos não fazem ninhos nos silos.
• Tordos cantam com todo seu sentimento.
• Tordos cantam para as pessoas apreciarem.
• Tordos não destroem os jardins das pessoas.
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