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A DÚVIDA 

 

 
     Enquanto o avião perdia altitude, o cenário era de pânico absoluto. 
     Ele ouvia gritos e preces ao seu redor. Alguns tentavam ligar o celular desesperadamente, provavelmente 

uma tentativa de enviar uma última mensagem para familiares e amigos. Eu te amo, adeus, eu não deveria ter 
dito aquilo. Todas aquelas frases que passam pela cabeça quando se sabe que serão as últimas. 

     Da mesma forma, ele estava angustiado. A mesma angústia que o acompanhara desde o momento em que 
pegara o metrô, 3 horas atrás, rumo ao aeroporto. 

     Antes que o avião se partisse em milhares de pedaços, sua angústia se resumia em uma única e persistente 

pergunta: 
      — Será que eu desliguei o ferro de passar? 

 
 

Texto extraído do site corrosiva.com.br (2021) 
QUESTÃO NO.1  
Qual o tipo de narrador do texto? (Narrador personagem ou narrador observador) Transcreva um trecho que 

comprove sua resposta. 
 

QUESTÃO NO.2  

a) Quais são as principais características de uma Crônica?  
b) O texto apresentado pode ser considerado uma Crônica? Se sim ou não, apresente argumento que 

comprove sua resposta. 
 

QUESTÃO NO.3  
a) Por que os passageiros estavam em pânico no avião? 

b) Segundo o texto, por que as pessoas tentavam usar o celular? 

 
 

 
 

 

 
 

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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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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QUESTÃO NO.4  
Localize no texto o fragmento que revela que de fato o avião cairá. 

 

QUESTÃO NO.5  
a) Apesar do desespero dos personagens revelado pelo autor da crônica, como o texto é finalizado? 

b) De acordo com a sua opinião, qual é o motivo dessa finalização? 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL  

 
Leia o texto abaixo como referência para sua produção textual. 

 

Ciao 
(Drummond) 

Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, 
um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida. 
Entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou-o, 
cético, e perguntou: 
— Sobre o que pretende escrever? 
― Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. 
O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, 
topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com 
ou sem assunto, comete as suas croniquices. 
Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz rabiscador de 
letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciao -adeus sem melancolia, 
mas oportuno. 
[...] 

________________________ 
A leitura do texto de Drummond permite perceber a leveza da linguagem, o tom coloquial – parece mesmo 

uma conversa descontraída com o autor. Além disso, o grande poeta ainda resume, com a precisão de artista, os 
possíveis temas de uma crônica – “cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer 

outro possível”. 
 

Sendo assim, elabore uma crônica narrativa sobre um fato do cotidiano, seja de ordem pessoal ou de alguma 
pessoa que você conhece. 

 (Mínimo 20 linhas) 

 
Vale lembrar 

A crônica narrativa é um texto em que predomina a tipologia narrativa. Ela consiste em um texto de leitura 
rápida e fácil, com personagens, tempo e espaço que se aproximam do cotidiano e da realidade do 

leitor. Ela possui elementos essenciais da narração, tais como as personagens, o tempo e o espaço. 

 


