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Livro “A árvore que dava dinheiro” 8° ano – LITERATURA – RENATA  

 
16/3 a 20/3 

RESOLUÇÃO 
 

Exercícios (copie no caderno as perguntas e as respostas) 
 
01. Escreva um parágrafo de, no mínimo, cinco linhas sobre cada um dos capítulos do livro e explique a relação deles 

com os trechos abaixo extraídos de cada um desses capítulos: 
 

As sementes     “Com qualquer nome ele ia morrer do mesmo jeito: sozinho, apesar de rodeado de gente”. 
No início da narrativa, um velho foi apresentado como uma pessoa que não precisava ser nomeada, porque, o 
importante mesmo, era a sua história. Ele não tinha ninguém, apenas uma preta velha que trabalhava para ele, 
contudo, o velho tinha muito dinheiro e vários imóveis da cidade. Certo dia, o velho teve uma queda e ficou à 
beira da morte. Quando morreu, mesmo não tendo ninguém, estava rodeado de gente, porque as pessoas queria 
saber o que tinha no testamento do velho. Ao descobrirem que as casas que a alugavam do velho ficariam para 
elas, as pessoas foram comemorar e ele foi enterrado como indigente, ninguém lembrou-se das exigências feitas 
pelos velho: requerer a escritura após dois anos a partir daquela data e plantar três sementes que ele havia 
deixado. 
 
As árvores     “... quem nunca teve nada compra até desentortador de banana.” 
A árvore plantada na praça da cidade começou a dar muito dinheiro e as pessoas passavam o dia buscando esse 
dinheiro, mas sem conversar umas com as outras sobre o fato. Com o excesso de dinheiro, as pessoas começaram 
a comprar de forma exagerada, gerando, inclusive, a inflação, os preços aumentavam várias vezes ao longo do 
dia e, mesmo assim, todos continuavam comprando. Elas compravam até coisas que das quais não necessitavam. 
Há ainda uma confusão com todos querendo plantar a árvore em suas casas. 
 
As flores      “Comida não tenho, tenho dinheiro; é só catar na cidade.” 
As árvores começaram a dar flores, ou seja, dinheiro, e as pessoas estava maravilhadas com tanto dinheiro que 
elas nunca tinham tido. Então, todos trabalhavam exageradamente para guardar o dinheiro, o comércio vendia 
produtos caros e desnecessários, começou a vender também muitas caixas para as pessoas guardarem o dinheiro 
que tinham. Em casa, as pessoas já não tinham comida caseira, não se importavam com as ações cotidianas, 
apenas com o dinheiro. Quando a primeira pessoa tentou sair da cidade com o dinheiro, descobriu que ele virava 
farelo. 
 
Mais flores     “Pois eu comprei muito pano, nem se viver mais cinquenta anos vou usar tanta roupa. Mas o 
sapato tá furado, então pensei numa troca...” 
Algumas pessoas começaram a ficar desesperadas, porque tinham feito várias encomendas de produtos que 
viriam de fora da cidade e não teriam como pagar. Outras pessoas fizeram planos de mudança para fora de 
Felicidade ou até de viagem temporária e descobriram que o dinheiro que dava em árvore virava farelo fora da 
cidade. Quase sem dinheiro nenhum e com muitos produtos, as pessoas começaram a fazer trocas de mercadorias 
para poderem sobreviver. Tudo o que aconteceu acabou atraindo atenção das pessoas para a cidade. 
 
E mais flores    “Que quer dizer turista? Gente que viaja?”. “Não. Gente que tem dinheiro”. 
Os turistas começaram a encher a cidade para conhecer as árvores que davam dinheiro. Gostavam de ver o 
dinheiro aos montes, de rasgar dinheiro, queimar dinheiro. Também gostavam de conhecer outros pontos 
turísticos da cidade, os bares e restaurantes começaram a ficar tomados por turistas. Eles levavam mais flores, 
ou seja, dinheiro de verdade para Felicidade. E eram muitos. A população viu, então, uma nova forma de 
enriquecer. Todos estavam vendendo produtos artesanais, ampliando suas casas para alojar turistas, abrindo 
restaurantes e, mais uma vez, fazendo dívidas visando ao possível lucro futuro. Contudo, as árvores pararam de 
dar dinheiro. 
 
O pó    “ Dinheiro vai faltar sempre!” 
Quando as árvores pararam de dar dinheiro, as pessoas estavam cheias de dívidas de reformas, estoques, 
compras, empréstimos ampliação de comércio e afins. Os cidadãos de Felicidade começaram a vender o dinheiro 
que ainda tinham das árvores aos turistas para pagarem o que deviam. Quando terminaram de pagar, o dinheiro 
que as árvores tinham dado anteriormente acabou. Os turistas, então, sumiram. As árvores começaram a destruir 
a cidade e as pessoas se uniram para tirá-las de lá. Chegaram à conclusão que o dinheiro, em Felicidade, sempre 
faltaria de alguma forma. 
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Os frutos     “.... Mas será que é fruta de comer?” 
O açougueiro da cidade, que sempre se manteve alheio à situação envolvendo o dinheiro que as árvores davam, 
havia plantado umas sementes que tinha encontrado. Depois de um breve tempo, nasceram árvores semelhantes 
às que davam dinheiro. Contudo, essas davam frutos, que as pessoas gostaram do sabor e puderam utilizá-los 
para diferentes finalidades, até mesmo para poder ganhar dinheiro. 
 

02. Explique como as duas condições do testamento do velho influenciaram o destino de Felicidade.  
 

A primeira condição dizia que as pessoas deveriam requerer a escritura das suas casas dois anos após a data ou 
então ficaria tudo para a prefeitura. Como as pessoas comemoraram a posse das casas antes de tê-las e ainda 
se distraíram com o excesso de dinheiro, não ligando para algo que já tinham, elas perderam as casas para a 
prefeitura e voltaram à condição que tinham antes da morte do velho. A segunda condição influenciou diretamente 
a primeira, das três das sementes do velho plantadas, uma vingou gerando a árvore que dava dinheiro, fazendo 
com que elas se distraíssem com o excesso de dinheiro, perdessem o que nunca tiveram de fato, mas, ao final, 
percebessem que dinheiro não dá em árvore, ou seja, não vem de forma fácil, é preciso trabalhar para tê-lo. Há 
também a ideia de que o que as pessoas já têm, muitas vezes, é suficiente para que elas vivam bem. 


