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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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05. Para evitar o alastramento do fogo

a) usou-se a água do Riacho do Meio.

b)utilizaram-se as próprias folha de cana

c) esperou-se o abrandamento do vento.

d) desbastaram-se as margens do riacho.

e) contou-se com o auxílio do vento.
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06. “O vento abandonara o aliado no campo da luta.” significa que

a) o fogo fora extinto.

b) os homens não tinha mais a ajuda do vento.

c) o canavial começava a enegrecer.

d) os homens terminavam os aceiros.

e) as labaredas perdiam a impetuosidade.
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07. O primeiro sinal de que o vento começara a ajudar os homens foi (foram)

a) a destruição da casa do negro Damião.

b) a verticalidade das labaredas

c) os estampidos das folhas de cana.

d) a horizontalidade das chamas.

e) o cheiro de mel da cana queimada.
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08. O tio Juca era o grande maestro que regia seus cabras ao combate às

chamas. Sua batuta era

a) um chicote.

b) um facão.

c) um galho de árvore.

d)uma enxada.

e) uma foice.
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09. Tio Juca deixaria de merecer a admiração do narrador se

a) deixasse o combate ao incêndio exclusivamente a seus cabras.

b)não fosse ajudado por mais de quinhentas pessoas.

c) o fogo atravessasse o riacho.

d) fizesse seus homens abandonar o eito.

e) o vento deixasse de soprar.
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10. Uma das cenas de bravura épica do texto é:

a) a destruição da casa de Damião.

b) homens dando no fogo com galhos de mato verde.

c) a casa de Zé Passarinho pegando fogo.

d)o pretume do canavial fumaçando.

e) o fogo mais vermelho no escurecer.
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