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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto que nos conta sobre o livro “Sertão”, escrito por Fábio Monteiro: 
 

Notícias do céu 

Conheça a história de amizade entre um menino e um pássaro 

 

Esta é uma bela história de amizade: uma ave visita com frequência o menino Tonho, 

pousando em sua janela para dar notícias de lugares onde há chuva – logo para ele, que vive na 

secura do sertão. 

Na vizinhança de Tonho, a terra é seca e as esperanças têm de brigar com a falta de 

tempo. Todos estão sempre muito ocupados na lida, no trabalho, na lavoura… O pássaro é a 
única comunicação do menino com um mundo de terras molhadas, onde a água é abundante, no 

céu e no solo. 

Quando a ave some por um período mais longo, Tonho fica aflito, pois teme que algo de 

ruim tenha acontecido com seu amigo. Será que ele nunca mais vai voltar? 

 

Disponível em: http://chc.org.br/noticias-do-ceu/. Acesso em: 18 de agosto de 2016.  

 

Questão 1 – Em “Conheça a história de amizade entre um menino e um pássaro”, a palavra 

destacada expressa:  

a) uma ordem 

b) um desejo 

c) um convite 

d) um pedido 

 

Questão 2 – Há opinião sobre o livro “Sertão” no trecho: 
a) “Esta é uma bela história de amizade [...]” 
b) “Na vizinhança de Tonho, a terra é seca e as esperanças têm de brigar com a falta de tempo.” 
c) “O pássaro é a única comunicação do menino com um mundo de terras molhadas [...]” 
d) “[...] Tonho fica aflito, pois teme que algo de ruim tenha acontecido com seu amigo.” 
 

Questão 3 – Na passagem “Todos estão sempre muito ocupados na lida, no trabalho, na 
lavoura…”, as reticências indicam: 
a) um clima de suspense. 

b) uma interrupção de pensamento.  

c) a continuidade das ocupações.  

d) uma citação incompleta. 

 

Questão 4 – No trecho [...] logo para ele, que vive na secura do sertão.”, o termo grifado substitui: 
______________________________________________________________________________ 
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