
Aula 07/04 – 8º ano

Introdução à crônica:

Correção e discussão das questões de 
01 a 08 (Páginas 29 a 31 – Livro 

“Português – Linguagens”



Atividade introdutória ao gênero conto de terror

Atividades:

1. Ler texto “A pátria dos ponteiros”, nas páginas 12 e 13 –

Livro “Português – Linguagens” – Cereja;

2. Resolver questões 01 a 08 – páginas 38 a 40 (mesmo livro)

Observação:

A- Atividade desenvolvida em sala de aula, nas primeiras semanas de

março. A indicação de forma repetida é apenas para “lembrança” por parte

dos alunos;

B- No retorno às atividades, essas atividades serão vistadas como forma

de avaliação.



CORREÇÃO DA ATIVIDADE ANTERIOR:
QUESTÃO 01
O texto “A pátria de ponteiros” é uma crônica. Os textos que pertencem a esse gênero
quase sempre são curtos, têm poucos personagens e se iniciam quando os fatos
principais da narrativa estão por acontecer. Por essa razão, nele o tempo e o espaço são
delimitados. Em “A pátria de ponteiros”:

A) Quais são as personagens envolvidas na história?
Resposta completa:
As personagens são o narrador, o alemão Fritz e o garçom.

B) Onde acontecem os fatos narrados? 
Resposta completa:
Os fatos narrados ocorrem em um bar ou restaurante.



C) Qual é a duração desses fatos?
Resposta completa:
A duração dos fatos é uma conversa de amigos enquanto aguardam que seu prato 
chegue, ou seja, em torno de meia hora.

D) Resuma, em poucas linhas, os fatos narrados.
Resposta completa:
O narrador e Fritz estão em um restaurante, pedem uma feijoada e conversam a respeito
do comportamento habitual dos brasileiros em relação à pontualidade nos
compromissos.



QUESTÃO 02
Numa crônica, os fatos podem ser narrados por um narrador-observador ou por um
narrador-personagem. Qual é o tipo de narrador na crônica “A pátria de ponteiros”?
Justifique sua resposta.
Resposta completa:
Trata-se de um narrador-personagem, pois ele participa da história, como demonstra o
emprego de verbos e pronomes na 1ª pessoa: “eu comentei”, “então me fez a pergunta” e
“pensei em mentir”.



QUESTÃO 03
O cronista tem um olhar atento ao cotidiano, aos fatos do dia a dia, e os registra com
sensibilidade, ora criando humor, ora provocando uma reflexão crítica acerca da
realidade, ora despertando emoção. Na crônica lida:

A. A história relatada é ficcional, ou seja, foi inventada pelo cronista? Justifique sua
resposta.

Resposta completa:
A história não foi inventada pelo cronista, ele apenas narra fatos do cotidiano por

meio de sua visão pessoal.

B. Conclua: o cronista se limita a narrar fatos ou busca fazer uma abordagem mais
abrangente deles?

Resposta completa:
Ele busca fazer uma abordagem mais abrangente dos fatos que relata.



C. Que tom o narrador dá aos fatos cotidianos que registra: reflexivo, humorístico,
sentimental ou lírico?

Resposta completa:
O tom dado aos fatos é bastante humorístico.

D. Que objetivos o autor tem em vista: tratar cientificamente de um assunto, instruir
estrangeiros que vêm para o Brasil, divertir o leitor ou levá-lo a refletir criticamente sobre
a vida?
Resposta completa:

O objetivo é divertir o leitor e levá-lo a refletir criticamente sobre o comportamento
dos brasileiros em relação à pontualidade dos compromissos.



QUESTÃO 04
Nas crônicas, as personagens geralmente são caracterizadas sem muita profundidade.
Conhecemos o que são por suas ações e pelo que dizem. Na crônica lida:

A. Há descrições físicas das personagens?
Resposta completa:

As personagens não são descritas do ponto de vista físico.

B. Que características da personalidade de Fritz podemos depreender?
Resposta completa:

Deve se tratar de uma pessoa pontual, desprendida e até extrovertida pelo fato de
viajar muito e se adaptar bem aos diferentes lugares.

C. E da personalidade do narrador?
Resposta completa:

Trata-se de uma pessoa sincera, observadora e bem-humorada.



QUESTÃO 05
Observe os tempos verbais empregados na crônica.

A. Em que tempos está a maioria dos verbos nos trechos narrativos?
Resposta completa:

Esses verbos se encontram no pretérito perfeito do indicativo.

B. Em que verbos estão a maioria dos verbos nas falas das personagens?
Resposta completa:

Esses verbos se encontram no presente do indicativo.



QUESTÃO 06
Observe a linguagem usada na crônica.

A. Os fatos são narrados de forma pessoal, subjetiva, isto é, de acordo com a visão do
cronista? Ou são narrados de forma impessoal, objetiva, em uma linguagem jornalística?
Resposta completa:

Os fatos são narrados de forma pessoal, subjetiva, de acordo com a visão do cronista.

B. Em relação à linguagem, a crônica está mais próxima do noticiário geral de um jornal,
ou de textos literários, como o conto, o romance, o poema?
Resposta completa:

A linguagem está mais próxima dos textos literários, pois é mais livre.



QUESTÃO 07
Na linguagem da crônica lida, é possível observar diferenças entre a variedade linguística
empregada nos trechos narrativos e a variedade linguística empregada no diálogo entre
as personagens.
A. Releia este trecho:

Fritz ficou olhando o chope, contemplativo, imaginando, talvez, na espuma

branca, a tomografia multicolor desses cérebros tropicais.

Nesse trecho, a linguagem é formal ou informal, lírica, poética, irônica, objetiva ou
subjetiva?

Resposta completa:
Trata-se de uma linguagem formal, de acordo com a norma culta, pois usa termos

como “contemplativo”, “tomografia multicolor” e irônica, pois explora sentidos que
produzem o humor e subjetiva, pois expressa uma visão pessoal do autor.



B. Compare os trechos:
• “Fritz, é assim: quando o brasileiro diz ‘tô chegando!’ é porque, na real, ele tá saindo.”
• “Pode significar tanto que o brasileiro está a cem metros do destino quanto a 27

quilômetros.”
• “Se a pessoa diz que está chegando, é porque tá saindo.”

O que pode explicar o uso dos termos destacados?
Resposta completa:

No primeiro trecho, a redução “tá” é uma forma de representar a fala da personagem.
No segundo e no terceiro trechos, a mudança de “está” para “tá” revela que o narrador
variou da norma culta para a coloquial para que o texto ficasse mais informal e oral.

C. A variedade linguística e o registro adotados estão de acordo com a finalidade do texto e
com o público-alvo, ou seja, os leitores do jornal em que ele foi publicado? Justifique sua
resposta.
Resposta completa:

O emprego da norma culta informal deve-se à tentativa de deixar o texto mais atraente
aos leitores do jornal.



QUESTÃO 08
Troque ideia com seus colegas e, juntos, concluam: quais são as principais características
da crônica?
Resposta em itens (admitido nesse caso):
• Narrativa artística e pessoal de fatos colhidos no noticiário jornalístico e no cotidiano;
• Geralmente curto e leve;
• Escrito com o objetivo de divertir o leitor ou levá-lo a uma crítica sobre a vida e os

comportamentos humanos;
• O narrador pode ser do tipo observador ou personagem;
• Linguagem de acordo com a norma-padrão ou adequada ao perfil das personagens, o

que pode variar do culto ao coloquial;


