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TEXTO 1: 

 
 

 
 

O lugar onde vivo 
 

 

Oh, meu amado lugar, 
Como é bonito te ver! 

Contemplar tuas terras  
E o aconchego perceber! 

Agora através destes versos 

Vou te fazer conhecer! 
 

Aqui tem um ar puro, 
Que vale a pena respirar. 

O ruim é que falta emprego, 
Pra alguns adultos trabalhar! 

Mas não falta o sorriso, 

Dessa gente do meu lugar! 
 

Moro no meio do sertão, 
Mas barragem tem pra pescar. 

Aqui as estradas são de barro, 

Mas nela a gente pode brincar. 

 

 
 

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 permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 
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O povo não tem muito dinheiro, 
Mas um bom sorriso sabe dar. 

 

O meu lugar é bem simples, 
Mas aqui tem um museu! 

Onde guarda suas histórias, 
Que o tempo envelheceu. 

Tem até casa de farinha 
Que o sustento nos deu. 

 

Quando olho pro passado,  
Vejo que não era diferente. 

Casinha simples e pequena 
Que abrigava muita gente. 

Embora o pouco que tinha, 

Todos viviam contentes!  
 

 
Todo dia no meu sertão, 

Vou pra escola e aprendo. 
Ouço bem meus professores 

Seus conselhos compreendo, 

Que estudar é necessário 
Pois mudar o mundo pretendo.  

 
O meu lugar para mim 

É o melhor espaço que há, 

Tem muitas dificuldades, 
Um calor que é de amargar,  

Mas meu povo do sertão 
Com tudo isso sabe lidar. 

 

Vou concluindo meus versos 
Pois tenho que terminar, 

Mas nesta última estrofe 
Uma mensagem tem que ficar 

Que não precisa ser rico 
Pra felicidade encontrar.  

 

José Luiz, aluno vencedor em 1º lugar na categoria Poema do estado do Ceará 2019   
 

 

TAREFA 01   

O texto acima exerce algumas funções específicas da Literatura de Cordel.  
 

a) Exemplifique duas características do gênero. (0,25) 
b) No texto há rimas? Justifique com versos da poesia. (0,25) 

 

 
TEXTO 2: 

 
O Direito das Crianças  

 
 Toda criança no mundo 

Deve ser bem protegida 

Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 

Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 
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Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 

Não é questão de querer 

Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 

Todos têm de respeitar. 

Tem direito à atenção 

Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 

Direito de ter brinquedos. 

Mas criança também tem 
O direito de sorrir. 

Correr na beira do mar, 
Ter lápis de colorir… 

Ver uma estrela cadente, 

Filme que tenha robô, 
Ganhar um lindo presente, 

Ouvir histórias do avô. 

Descer do escorregador, 

Fazer bolha de sabão, 
Sorvete, se faz calor, 

Brincar de adivinhação. 

Morango com chantilly, 
Ver mágico de cartola, 

O canto do bem-te-vi, 
Bola, bola,bola, bola! 

Lamber fundo da panela 

Ser tratada com afeição 
Ser alegre e tagarela 

Poder também dizer não! 

Carrinho, jogos, bonecas, 

Montar um jogo de armar, 

Amarelinha, petecas, 
E uma corda de pular. 

Ruth Rocha 
 

TAREFA 02   
Após as leituras dos textos, responda: 

 

a) Escreva semelhanças entre os gêneros Poesia e Literatura de Cordel. 0,25 
b) Aponte diferenças entre os dois textos: 0,25 
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TAREFA 03   
Após ler o texto: 

 

a) Quais são as características presentes no gênero abaixo-assinado? Cite duas. 0,50 
b) Explique para que fazemos um abaixo-assinado. 0,50 


