


 LEITURA
 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
 ANÁLISE LINGUÍSTICA
 VOCABULÁRIO
 COMPETÊNCIA LEITORA
 HABILIDADE DE LEITURA

2



O meu tio Juca crescia para mim, neste arranco de coragem com seus cabras. Estava

metido com eles no mesmo perigo e no mesmo aperreio.

Vinham chegando moradores de Maravalha e de Taipu. E eram para mais de quinhentos

homens que enfrentavam o inimigo desesperado. Não passaria mais do riacho, porque

todo ele estava tomado de aceiros. E gente com galhos nas mãos para esperar o avanço.

O vento abandonara o aliado no campo da luta. E só se via gente de pé queimado, de

cara tisnada; de olhos vermelhos, de roupas em tiras. Zé Guedes com os peitos em chaga

viva. E o pretume do canavial fumaçando.

– É preciso deixar gente nos aceiros a noite toda.

No engenho, o meu avô botava jucá nos feridos. A destilação se abria para uma bicada a

boca de fogo podia fazer mal. E o eito esperava por eles de manhãzinha.
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01. depreende-se do fragmento do romance, que a causa do incêndio

a) foi inverossímil porque o vento facilitaria a propagação.

b) foi proposital em face da rivalidade constante entre os senhores de

engenho.

c) foi acidental, pois a fagulha poderia ter caído no riacho.

d) foi incidental, pois os cabras vieram logo acudir.

e) foi casual, já que o tio Juca não tinha inimigos.
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02. A casa de Damião foi rapidamente destroçada

a) por estar situada longe do riacho

b) em virtude do desleixo de seu proprietário.

c) porque os cabras do tio Juca não gostavam do negro.

d) por causa da fácil combustão do material de que era construída.

e) porque ficava bem no meio do canavial.
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03. A ambiência nordestina do texto revela-se em todas as seguintes palavras:

a) engenho, fogo, vento e canavial.

b) engenho, fome, enxadas e caatinga.

c) engenho, fumaça, fogo e jucá.

d) engenho, canavial, caatinga e jucá.

e) engenho, faísca, mato e cabras.
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04. A sucessão de metáforas, do mesmo campo semântico, no parágrafo

que começa “A casa de palha . . .”, procura mostrar

a) a violência feroz do vento.

b) a fúria devastadora e devoradora do fogo.

c) a bravura e intrepidez dos cabras do tio Juca.

d) a rapidez com que se propagou o incêndio.

e) a inercia do proprietário diante da catástrofe.
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