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Leia: 

Um menino chamado João                                                      

A vida do menino Guimarães Rosa 

 

João Guimarães Rosa era um menino muito esperto, assim como a maior parte dos 

leitores da CHC. Antes de ser um dos maiores escritores brasileiros, ele viveu uma vida simples 

em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Nasceu em 1908 e morreu em 1967, mas deixou 

sua obra viva e admirada por muitos. 

Ele era um menino encantado. Encantador? Não, encantado mesmo. Desde pequeno, 

João foi enfeitiçado pela palavra ou por muitas delas juntas no papel. Criou romances que dão 

asas à nossa imaginação. A maior parte tem como cenário o sertão, a área rural que tanto 

marcou sua infância, entre bois e vaqueiros, quando adorava ler e colecionar insetos. 

Que tal dar um pulinho no passado para conhecer esse respeitado escritor? 

 

 

          João, Joãozinho, Joãozito: 

      o menino encantado 

       Texto de Claudio Fragatas 

      Ilustrações de Simone Matias 

Disponível em: http://chc.org.br/um-menino-chamado-joao/. Acesso em: 29 de maio de 2016. 

 

Questão 1 – O objetivo do texto é:  

a) Descrever a vida no interior de Minas Gerais.  

b) Divulgar o livro sobre a infância de Guimarães Rosa.  

c) Destacar as dificuldades da vida no sertão. 

d) Contar a trajetória profissional do escritor Guimarães Rosa.  

http://chc.org.br/um-menino-chamado-joao/


Questão 2 – “Que tal dar um pulinho no passado para conhecer esse respeitado escritor?”. Esse 

segmento funciona como: 

a) uma ordem 

b) um desejo 

c) uma advertência  

d) um convite 

 

Questão 3 – Assinale a opção cujo termo não remete ao João Guimarães Rosa:  

a) ele 

b) sua 

c) seu 

d) João 

 

Questão 4 – Encontra-se registro de opinião neste trecho: 

a) “[...] ele viveu uma vida simples em uma fazenda no interior de Minas Gerais.”. 

b) “Desde pequeno, João foi enfeitiçado pela palavra ou por muitas delas juntas no papel.”. 

c) “Criou romances que dão asas à nossa imaginação.”. 

d) “[...] quando adorava ler e colecionar insetos.”.  

 

Questão 5 – Releia o texto. Em seguida, identifique a passagem em que houve a omissão de 

termo oracional: 

a) “[...] assim como a maior parte dos leitores da CHC.”. 

b) “Ele era um menino encantado.”. 

c) “Desde pequeno, João foi enfeitiçado pela palavra [...]”. 

d) “A maior parte tem como cenário o sertão, a área rural que tanto marcou [...]”.  

 

Questão 6 – “Nasceu em 1908 e morreu em 1967, mas deixou sua obra viva e admirada por 

muitos.”. O segundo período estabelece com o primeiro a relação de: 

a) tempo 

b) condição  

c) reciprocidade 

d) adversidade  

 

Questão 7 – “[...] ou por muitas delas juntas no papel.”. Identifique o referente do termo grifado: 

______________________________________________________________________________ 

 

 


