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1) Quais são as características de um texto argumentativo? 

 
TEXTO I 

O Boitatá, protetor das florestas, é um personagem do folclore brasileiro. 

A lenda do Boitatá descreve esse personagem folclórico como uma grande serpente de 
fogo. Ele protege os animais e as matas das pessoas que lhe fazem mal e principalmente, que 

realizam queimadas nas florestas. 
Na narrativa folclórica, essa serpente pode se transformar num tronco em chamas com o 

intuito de enganar e queimar os invasores e destruidores das matas. Acredita-se que a pessoa 

que olhar o Boitatá torna-se cega e louca. 
A lenda do Boitatá é de origem indígena, e a palavra Boitatá, na língua Tupi-Guarani, 

significa cobra (boi) de fogo (tata). 
 

2) A que gênero textual pertence o texto acima? 
3) O que o fez perceber o gênero textual? 

4) O que significa “boitatá”? 

 
TEXTO II 

A cigarra e a formiga 
La Fontaine 

A cigarra, sem pensar  

em guardar 
a cantar passou o verão. 

Eis que chega o inverno, e então, 
sem provisão na despensa, 

como saída, ela pensa 

em recorrer a uma amiga: 
sua vizinha, a formiga, 

pedindo a ela, emprestado, 
algum grão, qualquer bocado 

até o bom tempo voltar. 
– Antes de agosto chegar, 

pode estar certa a Senhora: 

pago com juros, sem mora. 
Obsequiosa, certamente 

a formiga não seria. 
 

 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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– Que fizeste até outro dia? 

perguntou à imprevidente. 

– Eu cantava, sim Senhora, 
noite e dia sem tristeza. 

– Tu cantavas? Que beleza! 
Muito bem: pois dança, agora… 

 
5) De acordo com o texto, qual era o problema da cigarra? Por que este problema surgiu? 

6) Qual a solução encontrada pela cigarra para resolver o seu problema? 

7) Quem são os personagens do texto? 
8) As fábulas têm o propósito de passar ensinamentos. De acordo com o ponto de vista da formiga, 

qual ensinamento esta fábula pretende passar? 
 

9) Diferencie fábulas de mitos. 

 
TEXTO III 

A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal 
aspecto de desenvolvimento de uma nação. 

Enquanto nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a 
educação regride, apresentando muitos problemas estruturais. Principalmente nas pequenas 

cidades, o investimento para a educação é mal aplicado e, muitas vezes, as verbas são 

desviadas. 
Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso 

com a educação persista. 
Acima de tudo, os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que 

enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, 

o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia. “Ordem e progresso” ou “Desordem e 
Regresso”? 

Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: “Se a educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 

 

10) A que gênero pertence o texto acima? 
11) Justifique a sua resposta anterior. 

12) O texto tem o ponto de vista do autor? Explique-o com as suas palavras. 
13) Qual foi a linguagem usada no texto? 

 
TEXTO IV 

A menina do vestido azul 

 
Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Acontece 

que essa menina freqüentava as aulas da escolinha local no mais lamentável estado: suas roupas 
eram tão velhas que seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim raciocinou o mestre: 

“é uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez, 

com algum sacrifício, eu pudesse comprar para ela um vestido azul.” 
Quando a garota ganhou a roupa nova, sua mãe não achou razoável que, com aquele 

traje tão bonito, a filha continuasse a ir ao colégio suja como sempre, e começou a dar-lhe banho 
todos os dias, antes das aulas. Ao fim de uma semana, disse o pai: “Mulher, você não acha uma 
vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more num lugar como este, caindo 
aos pedaços? Que tal você ajeitar um pouco a casa, enquanto eu, nas horas vagas, vou dando 
uma pintura nas paredes, consertando a cerca, plantando um jardim?” 

E assim fez o humilde casal. Até que sua casa ficou muito mais bonita que todas as casas 
da rua e os vizinhos se envergonharam e se puseram também a reformar suas residências. Desse 

modo, todo o bairro melhorava a olhos vistos, quando por isso passou um político que, bem 
impressionado, disse: “é lamentável que gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda do 

governo”. E dali saiu para ir falar com o prefeito, que o autorizou a organizar uma comissão para 

estudar que melhoramentos eram necessários ao bairro. Dessa primeira comissão surgiram 
muitas outras e hoje, por todo o país, elas ajudaram os bairros pobres a se reconstruírem. 
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E pensar que tudo começou com um vestido azul. Não era intenção daquele simples 

professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse os bairros abandonados 

de todo o país. Mas ele fez o que podia, ele deu a sua parte, ele fez o primeiro movimento, do 
qual se desencadeou toda aquela transformação. 

É difícil reconstruir um bairro, mas é possível dar um vestido azul. 
 

14) Qual é o gênero do texto e qual o seu objetivo? 
 

15) Produção textual – leia os textos de apoio e escreva um texto de opinião com base em um dos 

temas abaixo (mínimo de 25 linhas). Não se esqueça de criar um título! 
 Educação 

 Maltrato dos animais 

 Violência contra as mulheres 

 


