
 

ESCOLA PERSPECTIVA / OBJETIVO 

 

NOME: _______________________________________________ Classe: ____________ 

 

CRÔNICA 

 

 

O dia em que a caça consolou o caçador do Pacaembu  

 

   Dois alvinegros, Santos e Botafogo, faziam os grandes jogos dos anos 60. Pelé x Garrincha, 

fora outros gigantes dos dois timaços.  

   Num desses jogos, em São Paulo, os cariocas fizeram uma exibição inesquecível (...) Por que, 

sempre que se fazem referências aos jogos entre Botafogo e Santos daqueles tempos, só são 

lembradas as vitórias santistas, as goleadas de Pelé & Cia. Pois o Pacaembu estava lotado para 

ver mais uma. (...) O lateral-esquerdo Dalmo, do Santos, viveu uma tarde de terror. Garrincha 

pegava a bola e, andando, levava Dalmo até dentro da grande área, onde o zagueiro não podia 

fazer falta.  

   O Pacaembu não acreditava no que via: um ponta andar desde a intermediária até a área sem 

que o lateral tentasse tirar a bola, temeroso do drible desmoralizante. Até que Dalmo percebeu 

que tinha virado motivo de chacota dos torcedores, muitos dos quais nem santistas eram, mas 

que iam ao campo na certeza do espetáculo. E Dalmo resolveu bater antes de chegar à grande 

área. Bateu uma vez, Garrincha caiu, o árbitro marcou a falta e repreendeu o paulista. Bateu 

outra vez, Garrincha voltou ao chão, o árbitro marcou a falta e ameaçou Dalmo de expulsão, 

porque naquele tempo o cartão amarelo não existia. (...) 

Eis que, como um acrobata, Garrincha levanta-se, afasta seus companheiros, bota o braço 

esquerdo no ombro de Dalmo e o acompanha até a descida da escada para o vestiário, que, 

então, ficava daquele lado.  

   Saíram conversando, como se Garrincha justificasse a atitude, entendesse que, para pará-lo, 

não havia mesmo outro jeito. O Botafogo ganhou de 3 a 0 e saiu aplaudido do estádio(...). 

 



 

Crônica do jornalista Juca Kfouri 

 

1. O texto que você leu é uma crônica. As principais características de uma crônica 

são:  

 

Marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

(    )Narrar um relato  da vida cotidiana. 

(    )Tem poucos personagens. 

(    ) A linguagem deve ser na norma culta.  

(    )Não pode ser publicada em um jornal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as letras na sequência correta: 

A.V- V- F- F 

B. F- F- F- V 

C. V- V- F- V 

D. F- V- F- F                                           

 

2. Identifique os espaços, tempo e personagens apresentados na crônica. Transcreva-os 

abaixo.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Considerando o assunto principal retratado na crônica que outro título que você daria ao 

texto?  

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

A TECNOLOGIA 

Crônica de Nacélio Simoa, 8º ano SGA-CEProfessor Maurício Araújo  

 

         Acordei cedo. Sem o que fazer naquela manhã, resolvi ir à praça da minha localidade. 

Antes, um espaço sem construção, cavalos amarrados nas estacas esperando seus donos que 

assistiam à missa. Hoje, observava o pouco movimento da comunidade, alguns poucos carros, 

motos e os pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos pés de cajueiros. 

 

        Com o vento lambendo meu rosto e um calor de mil graus em plena manhã, percebi um 

casal de idosos que acabara de sentar naquele banco quase quebrado. Acho que esperavam 



 

algum transporte para ir à cidade, já que precisamos nos deslocar do nosso pacato lugar para 

resolvermos nossos problemas. 

Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Aproximei-me sem despertar sua atenção, 

descobri que falava de internet. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que 

esse era o assunto. Ele dizia para aquela senhora que ouvia suas inquietações: 

            - Esse povo de hoje só vive nesse tal de facebook. 

            -Verdade. A minha neta ganhou de presente um celular e agora não faz outra coisa, 

senão cutucar aquele troço. Não gosto disso! Falou aquela senhora. 

            Entre tantas conversas naquele banco da praça, o senhor então resolveu amenizar o tom 

do diálogo: 

            -Me recordo da dona Toinha que comprou uma televisão e resolvi ir a sua casa para vê-la 

depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo desesperado 

tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. 

            -É o ônibus! 

            -Vamos então. 

            -O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia, afinal, não podemos fazer nada 

para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. 

            -Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo! 

            -Claro que não! 

            Aquela cena chamou minha atenção, pois percebi como a tecnologia influencia 

diretamente na vida das pessoas, jovens ou idosos. E se você leitor, gostou do meu texto e se 

interessou por ele, posso te enviar pelo e-mail, afinal, hoje tudo depende apenas de um clique. 

 

 

1) Em relação às características do texto, escreva: 

 

 

a) Gênero: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

b) Tipo discursivo ou tipologia (expositivo, argumentativo, narrativo, descritivo...): 

______________________________________________________________________________ 

 

 

c) narrador (personagem, observador ou onisciente):  



 

______________________________________________________________________________ 

 

 

d) Domínio discursivo (literário, jornalístico, religioso, acadêmico...): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e) Tipo de discurso (direto ou indireto). Dê exemplos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Qual o assunto do texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3) O que alegrava a manhã daquela comunidade? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

4) No trecho: “Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Os termos destacados indicam 

que o homem estava 

a) entristecido e com raiva. 

b) indignado e angustiado. 

c) com raiva e desconsolado. 

d) triste e incomodado. 

 

 

5) “Me recordo da dona Toinha que comprou uma televisão...”, neste trecho, percebemos o uso 

da linguagem 

a) formal. 

b) informal. 

c) técnica. 



 

d) gíria. 

 

 

6) “Saí correndo desesperado tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi 

funcionar. ” A palavra em destaque se refere a 

a) porta. 

b) batente. 

c) televisão. 

d) casa. 

 

7) Segundo o texto, o homem se aproximou para ouvir a conversa. Que diálogo de um dos 

personagens abaixo revela o assunto da conversa entre os moradores? 

a) “-Verdade. A minha neta ganhou de presente um celular...” 

b) “-Vamos então. ” 

c) “-Me recordo da dona Toinha que comprou uma televisão...” 

d) “- Esse povo de hoje só vive nesse tal de facebook...” 

 

8) Na fala da personagem: “... senão cutucar aquele troço. ”, o que podemos compreender sobre 

o cotidiano vivido por aquela senhora? 

a) Ela faz uso das tecnologias apesar de não gostar. 

b) Ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias. 

c) Apesar de detestar a tecnologia, ela apoia claramente o seu uso por familiares. 

d) Aborrece quem faz uso das tecnologias. 

 

 

9) “-Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo!” Que fato este diálogo retoma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

10) Apesar da inquietude por parte dos personagens sobre o uso de algumas tecnologias, que 

frase revela o apoio a tecnologia de um dos personagens? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

 

11) A frase que revela uma opinião é 

a) “Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. ” 

b) “... a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas...” 

c) “O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia...” 

d) “Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto...” 

 

 

12) Na frase: “Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o 

assunto. ” A palavra em destaque introduz uma 

a) conclusão. 

b) explicação. 

c) oposição. 

c) adição. 

 

 


