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GÊNERO TEXTUAL: NARRATIVO

TIPO DE TEXTO: CRÔNICA
- CONCEITO E CARACTERÍSTICAS

DESCRITORES
- D6 – Identificar o tema de um texto.
- D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
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TEXTO NARRATIVO
 TEXTO EM QUE SE ESBOÇA AS AÇÕES DE PERSONAGENS NUM 

DETERMINADO TEMPO E ESPAÇO.

 EXEMPLOS DE TEXTOS NARRATIVOS 
SÃO: ROMANCE, NOVELA, CONTO, 

MINICONTO, CRÔNICA E FÁBULA.
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ELEMENTOS DA NARRATIVA
NARRADOR

PERSONAGENS

TEMPO

ESPAÇO

ENREDO

DISCURSO
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

ATIVIDADE

O tempo não apaga
Há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abria o portão para ir ao trabalho, via um garotinho sorridente 

que passava por mim, a caminho da escola, e eu correspondia o sorriso sem palavras. Certo dia muito frio, percebi que ele 
estava de tênis, mas sem meias, apenas com uma calça curta e uma blusinha de uniforme. Perguntei se poderia lhe dar 
algumas roupas dos meus filhos, e ele, todo feliz, disse que precisava apenas de meias, mas que seu irmão precisava do 
restante. Combinei que no dia seguinte, quando ele passasse, lhe entregaria o material. Juntei todas as meias que pude, de 
todos os tamanhos e cores e dito e feito: com um “muito obrigado, senhora”, ele se foi. De vez em quando, ainda o via, mas 
com o passar do tempo não o vi mais... Até que certo dia a campainha soou e fui atender. Era um rapaz alto, mas aquele 
sorriso era o mesmo, me agradecendo mais uma vez pelas “meias” e, com um cesto de verduras verdinhas, me fez chorar... 
Ele me contou que as meias duraram muitos anos e em momento algum esqueceu o meu gesto. Às vezes, uma atitude tão 
simples faz toda a diferença na vida de alguém.

Seleções. Jan. 2011. p. 60.

1. O fato que gerou essa história foi a
A. bondade da senhora.
B. lembrança do rapaz.
C. necessidade do irmão.
D. temperatura da manhã.
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

ATIVIDADE

O tempo não apaga
Há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abria o portão para ir ao trabalho, via um garotinho sorridente 

que passava por mim, a caminho da escola, e eu correspondia o sorriso sem palavras. Certo dia muito frio, percebi que ele 
estava de tênis, mas sem meias, apenas com uma calça curta e uma blusinha de uniforme. Perguntei se poderia lhe dar 
algumas roupas dos meus filhos, e ele, todo feliz, disse que precisava apenas de meias, mas que seu irmão precisava do 
restante. Combinei que no dia seguinte, quando ele passasse, lhe entregaria o material. Juntei todas as meias que pude, de 
todos os tamanhos e cores e dito e feito: com um “muito obrigado, senhora”, ele se foi. De vez em quando, ainda o via, mas 
com o passar do tempo não o vi mais... Até que certo dia a campainha soou e fui atender. Era um rapaz alto, mas aquele 
sorriso era o mesmo, me agradecendo mais uma vez pelas “meias” e, com um cesto de verduras verdinhas, me fez chorar... 
Ele me contou que as meias duraram muitos anos e em momento algum esqueceu o meu gesto. Às vezes, uma atitude tão 
simples faz toda a diferença na vida de alguém.

Seleções. Jan. 2011. p. 60.

1. O fato que gerou essa história foi a
A. bondade da senhora.
B. lembrança do rapaz.
C. necessidade do irmão.
D. temperatura da manhã.
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CRÔNICA
 TEXTO EM QUE SE ESBOÇA AS AÇÕES DE PERSONAGENS NUM 

DETERMINADO TEMPO E ESPAÇO.

 EXEMPLOS DE TEXTOS NARRATIVOS SÃO: 
ROMANCE, NOVELA, CONTO, MINICONTO, 

CRÔNICA E FÁBULA.
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CRÔNICA
 É UM TIPO DE TEXTO NARRATIVO CURTO, PRODUZIDO PARA MEIOS 

DE COMUNICAÇÃO (JORNAIS, REVISTAS, SITES)

 TRATAM DE ACONTECIMENTOS 

CORRIQUEIROS DO COTIDIANO.

NO BRASIL, A CRÔNICA TORNOU-
SE UM ESTILO TEXTUAL BEM 
DIFUNDIDO DESDE A PUBLICAÇÃO 
DOS "FOLHETINS" EM MEADOS DO 
SÉCULO XIX.

ESCRITORES BRASILEIROS 
QUE FORAM CRONISTAS:
• MACHADO DE ASSIS
• CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
• RUBEM BRAGA
• LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO
• FERNANDO SABINO
• CARLOS HEITOR CONY
• CAIO FERNANDO ABREU



9

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

Amplexo
Mãe, me dá um amplexo?
A pergunta pega Cinira desprevenida. Antes que possa retrucar, ela nota o dicionário na mão do 

filho, que completa o pedido:
– E um ósculo também.
Ainda surpresa, a mulher procura no livro a definição das duas estranhas palavras. E encontra. 

Mateus quer apenas um abraço e um beijo.
Conversa vai, conversa vem, Cinira finalmente se dá conta de que o garoto, recém apresentado 

às classes gramaticais nas aulas de Português, brinca com os sinônimos. “O que vai ser de mim 
quando esse tiquinho de gente cismar com parônimos, homônimos, heterônimos e pseudônimos?”, 
pensa ela, misturando as estações. [...] E emenda:

– Para com essa bobagem, menino!
– Ah, mãe, o que é que tem? Você nunca chamou cachorro de cão? E casa de residência?
E carro de automóvel?
– É verdade, mas...
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

Mas a verdade é que Cinira não tem uma boa resposta.
– E meu nome é Mateus – continua o rapaz. – Só que você me chama de Matusquela.
– Ei, isso não vale. Matusquela é apelido carinhoso. [...]
– A professora disse que aprender palavras é como ganhar roupas e guardar numa gaveta. 

Quando a gente precisa delas, tira de lá e usa. Cada uma serve para uma ocasião, por mais esquisita 
que pareça. Igual à querê-querê roxa que você me deu no último aniversário. Lembra? Como 
esquecer? Cinira nem se dá ao trabalho de consultar o dicionário. Sabe que a explicação para essa 
última provocação está no verbete camiseta.

ALENCAR, Marcelo. Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/fundamental-1/amplexo- 634320.shtml>Acesso em: 19 nov. 
2015.Fragmento. 

2. A história desse texto tem início quando
A. a mãe percebe o dicionário na mão do garoto.
B. a mãe procura as palavras estranhas no dicionário.
C. o garoto faz brincadeiras com o uso dos sinônimos.
D. o garoto lembra do presente do último aniversário.



11

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

Mas a verdade é que Cinira não tem uma boa resposta.
– E meu nome é Mateus – continua o rapaz. – Só que você me chama de Matusquela.
– Ei, isso não vale. Matusquela é apelido carinhoso. [...]
– A professora disse que aprender palavras é como ganhar roupas e guardar numa gaveta. 
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ALENCAR, Marcelo. Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/fundamental-1/amplexo- 634320.shtml>Acesso em: 19 nov. 
2015.Fragmento. 

2. A história desse texto tem início quando
A. a mãe percebe o dicionário na mão do garoto.
B. a mãe procura as palavras estranhas no dicionário.
C. o garoto faz brincadeiras com o uso dos sinônimos.
D. o garoto lembra do presente do último aniversário.

C
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

A beleza total 
A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, 

recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. 
Era impossível, de tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em mil estilhaços. 

A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda 
capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado 
logo para casa.

O Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão em 
que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito.

Gertrudes não podia fazer nada. Nascera assim, este era o seu destino fatal: a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se 
incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida, e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do 
corpo e ficou pairando, imortal. O corpo já então enfezado de Gertrudes foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes 
continuou cintilando no salão fechado a sete chaves.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985.

3. O conflito central do enredo é desencadeado
A. pela extrema beleza da personagem.
B. pelos espelhos que se espatifavam.
C. pelos motoristas que paravam o trânsito.
D. pelo suicídio do mordomo.
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

A beleza total 
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capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado 
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A. pela extrema beleza da personagem.
B. pelos espelhos que se espatifavam.
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

A nuvem
– Fico admirado como é que você, morando nesta cidade, consegue escrever uma semana inteira sem reclamar, sem 

protestar, sem espinafrar! E meu amigo falou da água, telefone, Light em geral, carne, batata, transporte, custo de vida, 
buracos na rua, etc. etc. etc. Meu amigo está, como dizem as pessoas exageradas, grávido de razões. Mas que posso fazer? 
Até que tenho reclamado muito isto e aquilo. Mas se eu for ficar rezingando todo dia, estou roubado: quem é que vai aguentar 
me ler? Acho que o leitor gosta de ver suas queixas no jornal, mas em termos.

Além disso, a verdade não está apenas nos buracos das ruas e outras mazelas. Não é verdade que as amendoeiras 
neste inverno deram um show luxuoso de folhas vermelhas voando no ar? E ficaria demasiado feio eu confessar que há uma 
jovem gostando de mim? Ah, bem sei que esses encantamentos de moça por um senhor maduro duram pouco. São caprichos 
de certa fase. Mas que importa? Esse carinho me faz bem; eu o recebo terna e gravemente; sem melancolia, porque sem 
ilusão. Ele se irá como veio, leve nuvem solta na brisa, que se tinge um instante de púrpura sobre as cinzas de meu 
crepúsculo.

E olhem só que tipo de frase estou escrevendo! Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe para o chão – e seus 
tradicionais buracos.

(Rubem Braga, Ai de ti, Copacabana)  

4. É correto afirmar que, a partir da crítica que o amigo lhe dirige, o narrador cronista
A. reflete sobre diversos aspectos da realidade e sua representação na literatura.
B. defende a posição de que a literatura não deve ocupar-se com problemas sociais.
C. reflete sobre a oposição entre literatura e realidade.
D. sente-se obrigado a escrever sobre assuntos exigidos pelo público.
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

Tormento não tem idade
─ Meu filho, aquele seu amigo, o Jorge, telefonou.
─ O que é que ele queria?
─ Convidou você para dormir na casa dele, amanhã.
─ E o que é que você disse?
─ Disse que não sabia, mas achava que você iria aceitar o convite.
─ Fez mal, mamãe. Você sabe que odeio dormir fora de casa.
─ Mas meu filho, o Jorge gosta tanto de você...
─ Eu sei que ele gosta de mim. Mas eu não sou obrigado a dormir na casa dele por causa disso, 

sou?
─ Claro que não. Mas...
─ Mas o que, mamãe?
─ Bem, quem decide é você. Mas, que seria bom você dormir lá, seria.
─ Ah, é? E por quê?
─ Bem, em primeiro lugar, o Jorge tem um quarto novo de hóspedes e queria estrear com você. 

Ele disse que é um quarto muito lindo. Tem até a TV a cabo.
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

─ Eu não gosto de tevê.
[...]
─ Eu faço a maleta para você, meu filho. Eu arrumo suas coisas direitinho. Você vai ver.
─ Não, mamãe. Não insista, por favor. Você está me atormentando com isso. Bem, deixe eu lhe 

lembrar uma coisa, para terminar com essa discussão: amanhã eu não vou a lugar nenhum. Sabe por 
que, mamãe? Amanhã é meu aniversário. Você esqueceu?

─ Esqueci mesmo. Desculpe, filho.
─ Pois é. Amanhã estou fazendo 50 anos. E acho que quem faz 50 anos tem o direito de passar a 

noite com sua mãe, não é verdade?
SCLIAR, Moacyr. Folha de São Paulo, 3 set. 2001, p. C2.

5. O trecho dessa narrativa que explica o que resolveu o problema é
A. “─ Ah, é? E por quê?”.
B. “─ Eu não gosto de tevê.”.
C. “─ Amanhã é meu aniversário.”.
D. “─ Esqueci mesmo. Desculpe, filho.”.
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

─ Eu não gosto de tevê.
[...]
─ Eu faço a maleta para você, meu filho. Eu arrumo suas coisas direitinho. Você vai ver.
─ Não, mamãe. Não insista, por favor. Você está me atormentando com isso. Bem, deixe eu lhe 

lembrar uma coisa, para terminar com essa discussão: amanhã eu não vou a lugar nenhum. Sabe por 
que, mamãe? Amanhã é meu aniversário. Você esqueceu?

─ Esqueci mesmo. Desculpe, filho.
─ Pois é. Amanhã estou fazendo 50 anos. E acho que quem faz 50 anos tem o direito de passar a 

noite com sua mãe, não é verdade?
SCLIAR, Moacyr. Folha de São Paulo, 3 set. 2001, p. C2.

5. O trecho dessa narrativa que explica o que resolveu o problema é
A. “─ Ah, é? E por quê?”.
B. “─ Eu não gosto de tevê.”.
C. “─ Amanhã é meu aniversário.”.
D. “─ Esqueci mesmo. Desculpe, filho.”.

C
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D6 – Identificar o tema de um texto.

A bola
O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua 

primeira bola do pai. (...)
O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse “Legal!”. Ou o que os garotos dizem hoje em 

dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à 
procura de alguma coisa.

— Como é que liga? – perguntou.
— Como, como é que liga? Não se liga.
O garoto procurou dentro do papel de embrulho.
— Não tem manual de instrução?
O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são 

decididamente outros.
— Não precisa manual de instrução.
— O que é que ela faz?
— Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela.
— O quê?
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D6 – Identificar o tema de um texto.

— Controla, chuta...
— Ah, então é uma bola.
— Claro que é uma bola.
— Uma bola, bola. Uma bola mesmo.
— Você pensou que fosse o quê?
— Nada não...

(Luis Fernando Veríssimo – Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001,pp. 41-42.)

 6. O tema do texto está presente em

A. O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros.

B. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai.

C. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola...

D. O garoto procurou dentro do papel de embrulho.
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D6 – Identificar o tema de um texto.

— Controla, chuta...
— Ah, então é uma bola.
— Claro que é uma bola.
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— Você pensou que fosse o quê?
— Nada não...

(Luis Fernando Veríssimo – Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001,pp. 41-42.)

 6. O tema do texto está presente em

A. O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros.
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C
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D6 – Identificar o tema de um texto.

A CADEIRA DO DENTISTA
Fazia dois anos que não me sentava numa cadeira de dentista. Não que meus dentes estivessem por 

todo esse tempo sem reclamar um tratamento. Cheguei a marcar várias consultas, mas começava a suar 
frio folheando velhas revistas na antessala e me escafedia antes de ser atendido. Na única ocasião em que 
botei o pé no gabinete do odontólogo — tem uns seis meses —, quando ele me informou o preço do 
serviço, a dor transferiu-se do dente para o bolso. 

— Não quero uma dentadura em ouro com incrustações em rubis e esmeraldas — esclareci —, só 
preciso tratar o canal. 

— É esse o preço de um tratamento de canal! 
— Tem certeza? O senhor não estará confundindo o meu canal com o do Panamá? 
Adiei o tratamento. Tenho pavor de dentista. O mundo avançou nos últimos 30 anos, mas a 

Odontologia permanece uma atividade medieval. Para mim não faz diferença um “pau de arara” ou uma 
cadeira de dentista: é tudo instrumento de tortura. 

Dessa vez, porém, não tive como escapar. Os dentes do lado esquerdo já tinham se transformado em 
meros figurantes dentro da boca. Ao estourar o pré-molar do lado direito, fiquei restrito à linha de frente 
para mastigar maminhas e picanhas. Experiência que poderia ter dado certo, caso tivesse algum jeito para 
aquilo. (...) 

NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. p. 48-50. Fragmento. 
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D6 – Identificar o tema de um texto.
A CADEIRA DO DENTISTA

Fazia dois anos que não me sentava numa cadeira de dentista. Não que meus dentes estivessem por todo esse tempo sem reclamar 
um tratamento. Cheguei a marcar várias consultas, mas começava a suar frio folheando velhas revistas na antessala e me escafedia antes de 
ser atendido. Na única ocasião em que botei o pé no gabinete do odontólogo — tem uns seis meses —, quando ele me informou o preço do 
serviço, a dor transferiu-se do dente para o bolso. 

— Não quero uma dentadura em ouro com incrustações em rubis e esmeraldas — esclareci —, só preciso tratar o canal. 
— É esse o preço de um tratamento de canal! 
— Tem certeza? O senhor não estará confundindo o meu canal com o do Panamá? 
Adiei o tratamento. Tenho pavor de dentista. O mundo avançou nos últimos 30 anos, mas a Odontologia permanece uma atividade 

medieval. Para mim não faz diferença um “pau de arara” ou uma cadeira de dentista: é tudo instrumento de tortura. 
Dessa vez, porém, não tive como escapar. Os dentes do lado esquerdo já tinham se transformado em meros figurantes dentro da 

boca. Ao estourar o pré-molar do lado direito, fiquei restrito à linha de frente para mastigar maminhas e picanhas. Experiência que poderia 
ter dado certo, caso tivesse algum jeito para aquilo. (...) 

NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. p. 48-50. Fragmento. 

7. Qual o assunto desse texto? 
A. Tratamento de dentes. 
B. Dores de dentes. 
C. Instrumento de tortura. 
D. Adiamento do tratamento.



24

D6 – Identificar o tema de um texto.
A CADEIRA DO DENTISTA

Fazia dois anos que não me sentava numa cadeira de dentista. Não que meus dentes estivessem por todo esse tempo sem reclamar 
um tratamento. Cheguei a marcar várias consultas, mas começava a suar frio folheando velhas revistas na antessala e me escafedia antes de 
ser atendido. Na única ocasião em que botei o pé no gabinete do odontólogo — tem uns seis meses —, quando ele me informou o preço do 
serviço, a dor transferiu-se do dente para o bolso. 

— Não quero uma dentadura em ouro com incrustações em rubis e esmeraldas — esclareci —, só preciso tratar o canal. 
— É esse o preço de um tratamento de canal! 
— Tem certeza? O senhor não estará confundindo o meu canal com o do Panamá? 
Adiei o tratamento. Tenho pavor de dentista. O mundo avançou nos últimos 30 anos, mas a Odontologia permanece uma atividade 

medieval. Para mim não faz diferença um “pau de arara” ou uma cadeira de dentista: é tudo instrumento de tortura. 
Dessa vez, porém, não tive como escapar. Os dentes do lado esquerdo já tinham se transformado em meros figurantes dentro da 

boca. Ao estourar o pré-molar do lado direito, fiquei restrito à linha de frente para mastigar maminhas e picanhas. Experiência que poderia 
ter dado certo, caso tivesse algum jeito para aquilo. (...) 

NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. p. 48-50. Fragmento. 

7. Qual o assunto desse texto? 
A. Tratamento de dentes. 
B. Dores de dentes. 
C. Instrumento de tortura. 
D. Adiamento do tratamento.

A



25

D10 -  Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

O Mato
Veio o vento frio, e depois o temporal noturno, e depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e 

ainda voltou algumas vezes durante o dia, acidade entardeceu em brumas. Então o homem esqueceu o trabalho e as 
promissórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto, e saiu andando lentamente por aquele morro coberto de 
um mato viçoso, perto de sua casa. O capim cheio de água molhava seu sapato e as pernas da calça; o mato escurecia 
sem vaga-lumes nem grilos.

Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco, e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de 
água como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo a cidade murmurava, estava com seus ruídos vespertinos, ranger 
de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas; mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, 
uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, silenciava, batia outra vez, interminável, 
paciente, melancólico. Alguém, com certeza já sem esperança, insistia em querer falar com alguém.

Por um instante o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua vida. Aquele telefone tocando em vão era 
um dos milhões de atos falhados da vida urbana. Pensou no desgaste nervoso dessa vida, nos desencontros, nas 
incertezas, no jogo de ambições e vaidades, na procura de amor e de importância, na caça ao dinheiro e aos prazeres. 
Ainda bem que de todas as grandes cidades do mundo o rio é a  única a permitir a evasão fácil para o mar e a 
floresta. Ele estava ali num desses limites entre a cidade dos homens e a natureza pura; ainda pensava em seus 
problemas urbanos - mas um camaleão correu de súbito, um passarinho piou triste em algum ramo, e o homem ficou 
atento àquela humilde vida animal e também à vida silenciosa e úmida das árvores, e à pedra escura, com sua pele 
de musgo e seu misterioso coração mineral.

ARRIGUCCI, Jr. Os melhores contos de Rubem Braga. São Paulo: Editora Global Ltda, 1985.
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D6 – Identificar o tema de um texto.
O Mato

Veio o vento frio, e depois o temporal noturno, e depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda voltou algumas vezes durante o dia, 
acidade entardeceu em brumas. Então o homem esqueceu o trabalho e as promissórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto, e saiu andando 
lentamente por aquele morro coberto de um mato viçoso, perto de sua casa. O capim cheio de água molhava seu sapato e as pernas da calça; o mato escurecia 
sem vaga-lumes nem grilos.

Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco, e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma bênção. Ali perto 
mesmo a cidade murmurava, estava com seus ruídos vespertinos, ranger de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas; mas ele via apenas 
algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, silenciava, batia outra vez, interminável, 
paciente, melancólico. Alguém, com certeza já sem esperança, insistia em querer falar com alguém.

Por um instante o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua vida. Aquele telefone tocando em vão era um dos milhões de atos falhados da 
vida urbana. Pensou no desgaste nervoso dessa vida, nos desencontros, nas incertezas, no jogo de ambições e vaidades, na procura de amor e de importância, 
na caça ao dinheiro e aos prazeres. Ainda bem que de todas as grandes cidades do mundo o rio é a  única a permitir a evasão fácil para o mar e a floresta. Ele 
estava ali num desses limites entre a cidade dos homens e a natureza pura; ainda pensava em seus problemas urbanos - mas um camaleão correu de súbito, 
um passarinho piou triste em algum ramo, e o homem ficou atento àquela humilde vida animal e também à vida silenciosa e úmida das árvores, e à pedra 
escura, com sua pele de musgo e seu misterioso coração mineral.

ARRIGUCCI, Jr. Os melhores contos de Rubem Braga. São Paulo: Editora Global Ltda, 1985.

No texto, o elemento que gera a história narrada é
A. a preocupação do homem com os problemas alheios.

B. a proximidade entre a casa do homem e o morro com mato viçoso.

C. o desejo do homem de buscar alento próximo da natureza.

D. os ruídos vespertinos da cidade, com seus murmúrios constantes.
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D6 – Identificar o tema de um texto.
O Mato

Veio o vento frio, e depois o temporal noturno, e depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda voltou algumas vezes durante o dia, 
acidade entardeceu em brumas. Então o homem esqueceu o trabalho e as promissórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto, e saiu andando 
lentamente por aquele morro coberto de um mato viçoso, perto de sua casa. O capim cheio de água molhava seu sapato e as pernas da calça; o mato escurecia 
sem vaga-lumes nem grilos.

Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco, e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma bênção. Ali perto 
mesmo a cidade murmurava, estava com seus ruídos vespertinos, ranger de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas; mas ele via apenas 
algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, silenciava, batia outra vez, interminável, 
paciente, melancólico. Alguém, com certeza já sem esperança, insistia em querer falar com alguém.

Por um instante o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua vida. Aquele telefone tocando em vão era um dos milhões de atos falhados da 
vida urbana. Pensou no desgaste nervoso dessa vida, nos desencontros, nas incertezas, no jogo de ambições e vaidades, na procura de amor e de importância, 
na caça ao dinheiro e aos prazeres. Ainda bem que de todas as grandes cidades do mundo o rio é a  única a permitir a evasão fácil para o mar e a floresta. Ele 
estava ali num desses limites entre a cidade dos homens e a natureza pura; ainda pensava em seus problemas urbanos - mas um camaleão correu de súbito, 
um passarinho piou triste em algum ramo, e o homem ficou atento àquela humilde vida animal e também à vida silenciosa e úmida das árvores, e à pedra 
escura, com sua pele de musgo e seu misterioso coração mineral.

ARRIGUCCI, Jr. Os melhores contos de Rubem Braga. São Paulo: Editora Global Ltda, 1985.

No texto, o elemento que gera a história narrada é
A. a preocupação do homem com os problemas alheios.

B. a proximidade entre a casa do homem e o morro com mato viçoso.

C. o desejo do homem de buscar alento próximo da natureza.

D. os ruídos vespertinos da cidade, com seus murmúrios constantes.

C
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