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Texto 1 

                                                                         Meu Cajueiro 

                                                                                                                                 Humberto de Campos 

               Aos treze anos da minha idade, e três da sua, separamo-nos, o meu cajueiro e eu. 

Embarco para o Maranhão, e ele fica. Na hora, porém, de deixar a casa, vou levar-lhe o meu 

adeus. Abraçando-me ao seu tronco, aperto-o de encontro ao meu peito. A resina transparente e 

cheirosa corre-lhe do caule ferido. Na ponta dos ramos mais altos abotoam os primeiros cachos 

de flores miúdas e arroxeadas como pequeninas unhas de crianças com frio. 

             –  Adeus, meu cajueiro! Até à volta! 

             Ele não diz nada, e eu me vou embora. 

             Da esquina da rua, olho ainda, por cima da cerca, a sua folha mais alta, pequenino lenço 

verde agitado em despedida. E estou em São Luís, homem-menino, lutando pela vida, enrijando 

o corpo no trabalho bruto e fortalecendo a alma no sofrimento, quando recebo uma comprida 

lata de folha acompanhando uma carta de minha mãe: "Receberás com esta uma pequena lata de 

doce de caju, em calda. São os primeiros cajus do teu cajueiro. São deliciosos, e ele te manda 

lembranças..." (Crônicas escolhidas) 

I) Por que o texto lido se classifica como literário? 

II) Todo o texto se desenvolve em torno de uma figura conhecida como personificação. 

Justifique essa afirmativa. 

III) Redija um parágrafo no qual você comprove que o texto, em sua base significativa, remete a 

um aspecto por demais debatido nos dias atuais. 

IV) Nos dias de hoje, um cronista criaria um texto protagonizado por um menino de treze anos, 

cuja temática seria uma árvore? Responda com argumentação adequada e convincente. 

V) Prosopopeia e personificação são, na essência, uma figura apenas, mas, do ponto de vista 

semântico, seria correto afirmar-se que elas se distinguem?  

Texto 2 

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões a ele relacionadas. 

A Amazônia está atraindo a atenção do mundo para o país com a mais rica biodiversidade do 

planeta. O Brasil torna-se palco onde animais, plantas e ecossistemas ardem com o fogo. Dados 

e informações são divulgados diariamente, apontando que novos focos de incêndio surgem na 

região, alastrando-se e multiplicando-se com maior facilidade devido ao período de seca. 

 

Para muitos, essa realidade parecia distante, sem impactar o dia a dia, até que, de uma hora para 

outra, cidades do Centro-Oeste e Sudeste escurecem em plena tarde. Partículas de fumaça  

 



 
 

produzidas na Amazônia percorreram quilômetros e cobriram o sol em grandes metrópoles. 

Esse foi o sinal de alerta, mostrando que — sim — vivemos em um mesmo planeta e o que 

ocorre lá longe também pode ter impacto nas nossas vidas, sobretudo quando falamos de meio 

ambiente. 

 

Entre boatos e constatações sem fundamentos, podemos destacar alguns fatos: o fogo pode ser 

um acontecimento natural, mas também uma atividade criminosa, que coloca em risco a 

biodiversidade, a saúde humana e o desenvolvimento econômico do país. A presença de focos 

de incêndio em áreas naturais é, infelizmente, algo recorrente. Contudo, a situação vem se 

agravando, considerando que o histórico de queimadas demonstra que esse tipo de episódio 

aumenta a cada ano. (Malu Nunes, Correio Braziliense – fragmento.) 

I) Comente pelo menos dois elementos que comprovem a não literariedade desse texto. 

II) Em uma única frase, sintetize a temática do texto. 

II) Explicite o motivo por que a norma culta é obrigatória no texto lido. 

 

                                                       CORREÇÃO 

Texto 1 

 

I) O texto é literário porque se articula em linguagem figurada e tem por objetivo atingir 

os sentimentos do leitor; portanto, apela para as emoções e não para a nossa capacidade 

de raciocinar. 

II) Isso se comprova porque o cajueiro é tratado pelo narrador como se fosse uma pessoa. 

III) O texto remete ao trabalho infantil – afinal, o menino, aos treze anos, começa a 

trabalhar para, possivelmente, ajudar os pais. 

IV) Reposta pessoal. Espera-se que você tenha respondido que, provavelmente, não. Os 

eletrônicos substituíram praticamente tudo na vida de crianças e adolescentes. 

V) Sim, elas se distinguem porque a prosopopeia refere-se a ações e qualidades animais 

aplicadas sobretudo a coisas. Já a personificação, como o próprio nome sugere, ocorre 

quando atribuem-se características e ações exclusivamente humanas a coisas e animais. 

Texto 2 

I) a) a linguagem denotativa, de uma única significação; b) o objetivo do texto é informar. 

II) As graves consequências das queimadas na floresta amazônica no clima e na 

biodiversidade. 

III) Por se tratar de um texto jornalístico, de grande circulação, e dirigido a um público 

letrado, norma culta é obrigatória. 


