
 

 

Tarefa 02 – Professor Sinval 
 

TEXTO 1 
 

Era uma vez uma Primavera em flor.  
A formiga carregava e guardava logo cedo, o dia todo e à noite também. A cigarra só cantava o dia todo.  
Chegou o verão e a formiga dizia: 
– Ó irmã cigarra, trabalhe e poupe também.  
Mas nada! A cigarra só queria cantar.  
Chegou o outono e a cigarra continuou cantando, a formiga trabalhava e aconselhava, mas nada da cigarra 

ouvir.  
Quando veio o inverno, a formiga estava com os celeiros cheios e se recolheu à espera de outra primavera, 

com o dever cumprido. Aí bateu a sua porta a cigarra pedindo ajuda porque estava na miséria.  
A formiga lhe perguntou:  
Que fazias quando era tempo bom?  
E a cigarra lhe respondeu: 
– Eu cantava, o dia inteiro.  
Retrucou-lhe a formiga: 
– Cantavas? Pois dança agora! E lá se foi triste a cigarra na noite fria. 

 
La Fontaine – século XVIII 

 
01. Comprove que o texto pertence ao gênero narrativo. 
 
02. Qual o gênero textual do texto 1? 
 
03. Que momento histórico o texto reflete? Justifique. 
 

TEXTO 2: 
 

Era uma vez uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, a formiguinha 
trabalhou sem parar, armazenando comida para o período de inverno. Não aproveitou nada do Sol, da brisa 
suave do fim da tarde nem do bate-papo com os amigos ao final do expediente de trabalho, tomando uma 
cervejinha. Seu nome era trabalho e seu sobrenome, sempre. 

Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos e nos bares da cidade; não 
desperdiçou um minuto sequer, cantou durante todo o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu para valer, sem 
se preocupar com o inverno que estava por vir. 

Então, passados alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava começando. 
A formiguinha, exausta, entrou em sua singela e aconchegante toca repleta de comida. Mas alguém 

chamava por seu nome do lado de fora da toca. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o 
que viu: sua amiga cigarra, dentro de uma Ferrari, com um aconchegante casaco de visom. E a cigarra falou 
para a formiguinha: 

– Olá, amiga, vou passar o inverno em Paris. Será que você poderia cuidar da minha toca? 
– Claro, sem problema! Mas o que lhe aconteceu? Como você conseguiu grana pra ir a Paris e comprar 

essa Ferrari? 
– Imagine você que eu estava cantando em um bar, na semana passada, e um produtor gostou da minha 

voz. Fechei um contrato de seis meses para fazer shows em Paris... A propósito, a amiga deseja algo de lá? 
– Desejo, sim. Se você encontrar um tal de La Fontaine por lá, manda ele pro DIABO QUE O CARREGUE! 

 
MORAL DA HISTÓRIA: Aproveite sua vida, saiba dosar trabalho e lazer, pois trabalho em demasia só traz 
benefício em fábulas do La Fontaine. 

Millôr – século XX 
 
04. O texto 2 atualiza o texto de La Fontaine? Justifique. 
 
05. O texto 2 modifica o discurso do texto 01? Justifique. 
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Texto 3 
 

Sete anos de pastor Jacob servia 
Labão, pai de Raquel, serrana bela; 
mas não servia ao pai, servia a ela, 
e a ela só por prémio pretendia. 
 
Os dias, na esperança de um só dia, 
passava, contentando se com vê-la; 
porém o pai, usando de cautela, 
em lugar de Raquel lhe dava Lia. 
 
Vendo o triste pastor que com enganos 
lhe fora assi negada a sua pastora, 
como se a não tivera merecida; 
 
começa de servir outros sete anos, 
dizendo:-Mais servira, se não fora 
para tão longo amor tão curta a vida. 

Camões 
 
06. Como se denomina o gênero textual do poema acima? 
 
07. A relação com o texto bíblico é de paródia ou de paráfrase? Justifique. 
 
08. O poema se enquadra em que gênero literário? 
 


