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Fundamental 

 

 Texto I  
O tesouro no quintal 

 
Era uma família grande, a nossa: pai, mãe, cinco filhos. 

Grande e pobre. Papai, pedreiro, mal conseguia nos sustentar. 
Mamãe ajudava como podia, fazendo faxinas e costurando para 
fora, mas mesmo assim a vida era bastante difícil. Papai vivia 
bolando formas de reforçar nosso orçamento doméstico ou de, 
pelo menos, diminuir as despesas. Foi assim que lhe ocorreu a 
ideia da horta.  
        Morávamos numa minúscula casa de subúrbio, não longe de 
uma bela praia, que, contudo, raramente frequentávamos: era 
lugar de ricos. Casa pobre, a nossa, sem nenhum conforto. Mas, 
por alguma razão, tinha um quintal bastante grande. Do qual, para 
dizer a verdade, não cuidávamos. O capim ali crescia viçoso e no meio dele jaziam, abandonados, pneus 
velhos, latas, pedaços de tijolos e telhas. Papai olhava para aquilo, pesaroso: parecia-lhe um desperdício de 
espaço e de terra. Um dia chamou os dois filhos mais velhos, meu irmão Pedro e eu próprio, e anunciou: 
vamos fazer uma horta neste quintal.  
         Proposta mais do que adequada. Nós quase não comíamos legumes e verduras, porque eram muito 
caros. Mas, se plantássemos ali tomate, alface, agrião, cenoura, teríamos uma fonte extra de alimento - e o 
mais importante, sem custo.  
         Sem custo, mas não sem trabalho. Para começar, teríamos de capinar aquilo tudo e revirar a terra para 
depois plantar e colher. Meu pai não hesitou: vocês dois, que são os mais velhos, vão fazer isso.  
         Não gostamos muito da determinação. Não éramos preguiçosos, mas preparar a terra para fazer uma 
horta não era bem o nosso sonho e representaria um grande esforço. Contudo, não tínhamos alternativa. 
Quando papai dava uma ordem, era para valer. E, no caso, ele tinha o decidido apoio da mamãe, que era de 
uma família de agricultores e gostava de plantar.  
         Quem prepararia a terra? Foi a pergunta que fiz ao Pedro, que, além de mais velho, era o líder entre os 
irmãos. Pergunta para a qual ele já tinha a resposta:  
         - Isso é coisa para o Antônio.  
         Antônio era o irmão do meio, com 9 anos, era um menino quieto, sonhador. Mas não era muito do 
batente, de modo que fiquei em dúvida: como convencê-lo a fazer o trabalho?  
         - Deixa comigo - disse Pedro, que se considerava muito esperto. - Eu sei como convencer o cara.  
         E sabia mesmo. Porque Pedro era dono de uma lábia fantástica, argumentava como ninguém. Ah, sim, e 
sabia contar histórias - inventadas por ele, claro. Era com uma história que pretendia motivar o Antônio a 
capinar o pátio.  
         Eu estava junto, quando ele contou a tal história. Era uma boa história: segundo um famoso professor, 
séculos antes piratas franceses haviam andado pela nossa região e ali haviam enterrado um tesouro. Expulsos 
pelos portugueses, nunca mais tinham retornado, de modo que a arca com jóias e moedas de ouro ainda 
estava no mesmo lugar, que podia ser o pátio de nossa casa.  
         - O tesouro será a nossa salvação - concluiu Pedro, entusiasmado.  
         Antônio estava impressionado. Se havia coisa em que acreditava, era em histórias. Aliás, estava sempre 
lendo - era o maior frequentador da biblioteca do colégio.  
        - Quem sabe procuramos esse tesouro? - perguntou ele.  
        Era exatamente o que Pedro queria ouvir.  
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        - Se você está disposto, eu lhe arranjo uma enxada...  
        Antônio mostrava-se mais do que disposto. No dia seguinte, um feriado, lá estava ele, enxada em punho, 
cavando a terra, diante do olhar admirado da família. Papai até perguntou o que tinha acontecido.  
       - Ele se ofereceu para fazer o trabalho - disse Pedro, dando de ombros.  
       Para encurtar a história: tesouro algum apareceu, mas, um mês depois, tínhamos uma horta no quintal. 
Antônio acabou descobrindo a trama de Pedro, mas não ficou zangado. Inspirado pelo acontecimento 
escreveu uma história, com a qual ganhou um prêmio literário da prefeitura. Uma boa grana, que ele usou 
para comprar livros. Hoje é um conhecido jornalista e escritor. Acho que ele acabou, mesmo, encontrando o 
tesouro. 

 
(fonte: http://acervo.novaescola.org.br/fundamental-1/tesouro-quintal-634294.shtml) 

 
01. De acordo com a leitura do texto acima, responda as questões que se seguem. 

 
(A) Por que a história foi intitulada “O tesouro no quintal”? 

 
 

 
 

 
 

(B)  Como era formada a família da história e em que condições viviam?  
 
 

 
 

 
(C) Por que o pai olhava para aquele enorme quintal da casa com tristeza? 

 
 

 
 

 
(D) O que o pai decidiu fazer naquele terreno abandonado e como organizou o trabalho? 

 
 

 
 

 
(E) O que fez Pedro para convencer Antônio a ajudar no trabalho com a horta? 

 
 

 
 

 
(F) O que acontece no desfecho da história? 

 
 

http://acervo.novaescola.org.br/fundamental-1/tesouro-quintal-634294.shtml
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02. Leia o trecho abaixo e resolva. 
 

 
(A) Qual a classe gramatical do vocábulo negritado e a quem se refere? 
 

 
 

 
(B) O vocábulo destacado no trecho acima pode ser substituído de acordo com o contexto, por qual 
sinônimo?  

 
 

 
© Retire do trecho um verbo regular e justifique sua resposta. 

 
 

 
 

 
03. Sobre os verbos regulares e irregulares preencha o quadro abaixo de acordo com o exemplo. 

 

verbos regular irregular 

podia  X 

vivia   

cuidávamos   

acreditava   

apareceu   

será   

acabou   

TEXTO 2 

 

 
 

“Morávamos numa minúscula casa de subúrbio, não longe de uma bela praia, que, contudo, 
raramente frequentávamos: era lugar de ricos. Casa pobre, a nossa, sem nenhum conforto.” 
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Eu, Antônio Gonçalves da Silva, filho de Pedro Gonçalves da Silva, e 
de Maria Pereira da Silva, nasci aqui, em 5 de março de 1909 no Sítio 
denominado Serra de Santana, que dista três léguas da cidade de Assaré. 
Perdi a vista direita, no período da dentição, em consequência da 
moléstia popularmente conhecida por Dor-d’olhos. 

Quando completei oito anos, fiquei órfão de pai e tive que trabalhar 
muito, ao lado de meu irmão mais velho, para sustentar os mais novos, 
pois ficamos em completa pobreza. Com a idade de doze anos, frequentei 
uma escola muito atrasada, na qual passei quatro meses, porém sem 
interromper muito o trabalho de agricultor. Saí da escola lendo o segundo 
livro de Felisberto de Carvalho e daquele tempo para cá não frequentei 
mais escola nenhuma, porém sempre em contato com a leitura e a escrita, quando tinha tempo para este fim.  

Desde muito criança que sou apaixonado pela poesia, onde alguém lia versos, eu tinha que demorar 
para ouvi-los. De treze a quatorze anos comecei a fazer versinhos que serviam de graça para os serranos, pois 
o sentido de tais versos era o seguinte: Brincadeiras de noite de São João, testamento do Judas, ataque aos 
preguiçosos, que deixavam o mato estragar os plantios das roças, etc. Com 16 anos de idade, comprei uma 
viola e comecei a cantar de improviso, pois naquele tempo eu já improvisava, glosando os motes que os 
interessados me apresentavam. 

Quando eu estava nos 20 anos de idade, o nosso parente José Alexandre Montoril, que mora no estado 
do Pará, veio visitar o Assaré, e ouvindo falar de meus versos, veio à nossa casa e pediu à minha mãe, para 
que ela deixasse eu ir com ele ao Pará, prometendo custear todas as despesas. Minha mãe, embora muito 
chorosa, confiou-me ao seu primo, o qual fez o que prometeu, tratando-me como se trata um próprio filho. 
Passei naquele estado apenas cinco meses, durante os quais não fiz outra coisa, senão cantar ao som da viola 
com os cantadores que lá encontrei. 

De volta do Ceará, cantei os motes que me deram no salão da Sra Henriqueta Galeno. Quando cheguei 
na Serra de Santana, continuei na mesma vida de pobre agricultor; depois casei-me com uma parenta e sou 
hoje pai de uma numerosa família, para quem trabalho na pequena parte de terra que herdei de meu pai e 
sou conhecido por todos como Patativa do Assaré. 

ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA, Patativa do Assaré 
 

Fonte: http://blog.teatrodope.com.br/2007/07/06/autobiografia-de-patativa-do-assare/ - Texto adaptado 
para fins pedagógicos. 

 
 
 
 
 
 
 
04. O texto que você leu é uma autobiografia. Partindo dele, faça o que se pede.  

 
(A) Informe duas características desse gênero textual.  

 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

http://blog.teatrodope.com.br/2007/07/06/autobiografia-de-patativa-do-assare/
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(B) Apresente uma semelhança e uma diferença que a autobiografia tenha com a biografia. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 
05. De acordo com o texto II, responda aos itens abaixo:  
 

(A) Onde Antônio Gonçalves da Silva nasceu? Como ele era conhecido?  
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

(B) Por que aos oito anos, o menino precisou começar a trabalhar?  
 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(C) Como a poesia sempre fez parte da vida do autor?  
 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
06. Analise as palavras destacadas nas frases abaixo e assinale com X apenas a resposta correta de cada 
item.  

 
(A)  Na frase: “Eu, Antônio Gonçalves da Silva ...” a palavra destacada pode ser classificada como: 

(   ) Substantivo próprio                (   ) Adjetivo              (   ) Pronome pessoal do caso reto. 

 
(B) Na frase: “Quando completei oito anos, fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito...” a palavra 
destacada pode ser classificada como: 

(   ) Verbo no passado              (   ) Verbo no presente     (   ) Verbo no Futuro 

 
(C) Na frase: “...veio à nossa casa e pediu à minha mãe, para que ela deixasse eu ir com ele ao Pará.” A 

palavra destacada pode ser classificada como: 

(   ) Pronome de tratamento   (    ) Verbo                    (   ) Pronome pessoal do caso reto 
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Bom estudo! 


