
➢ Responda às questões a seguir, com base no texto A Bola.  
 

1. O  filho pede ao pai um manual de instrução, para aprender a usar o 
brinquedo que ganhou. Com base no texto, responda: Por que ele precisa 
de um manual para brincar com a bola? 

O texto mostra que o garoto não tem o hábito de brincar de bola ou com brinquedos 
que precise manipular, preferindo videgame e outros jogos eletrônicos. 

 
2. No último parágrafo, o autor afirma: “Talvez um manual de instrução 

fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se 
interessar”. Por que, na opinião do autor, a garotada só se interessaria 
pelo manual se ele fosse em inglês? 

O autor acredita que, para os garotos atuais, um manual em inglês será mais 
valorizado, provavelmente porque o associariam a algum jogo eletrônico, visto que a 
maioria deles é importada e, portanto, traz manual em inglês.  

 
3. O menino deixa a bola de lado e volta a brincar com o videogame. O texto 

afirma que ele era bom nesse jogo. 

a) Qual a relação entre o jogo de videogame com o qual ele brincava e um 
jogo de futebol?  

No videogame, ele joga contra monstrinhos um jogo bastante semelhante ao futebol, 
tendo, inclusive, disputa de bola. 

 
b) Cite as duas habilidades do menino que lhe garantem ser bom no 

videogame. Com essas habilidades, ele poderia se dar bem no futebol? 
Explique.  

Ele tem coordenação motora e raciocínio rápido, qualidades fundamentais para um 
bom jogador de futebol. 

 
 
 
 
 
 

4. O texto A Bola é uma crônica humorística. Em que reside o humor do 
texto? Assinale as alternativas que respondem a essa questão.   

(a) Na forma como o menino joga bola é desengonçada e engraçada. 
(b) No fato de o pai gostar de futebol, mas não lembrar mais como se joga. 



(c) Na crítica que o texto faz à geração atual, pois o filho, mesmo sendo 
muito bom no jogo de futebol do videogame, desconhece uma bola 
na vida real. 

(d) Na forma como o filho recebe o presente de seu pai, pois só se 
interessa por jogos eletrônicos. 

 
➢ Agora, compare a crônica a bola aos cartuns analisados e preencha a 

tabela a seguir, informando 2 semelhanças e 2 diferenças entre eles. Você 
pode falar sobre as características do texto, os temas trabalhados, a 
presença ou ausência de narrador, a função, ou outros aspectos que você 
observar. 

Cartum x Crônica 

Semelhanças  Diferenças  

- Todos os textos analisado falam 
do mesmo assunto, o conflito de 
gerações diante da tecnologia; 

- Tanto os cartuns como a crônica 
criticam, de forma humorada, 
um situação ou problema; 

- Os dois gêneros tratam de temas 
do cotidiano, como problemas 
políticos, conflitos sociais, 
problemas ambientais, futebol 
etc.; 

- Os três textos têm como 
personagem uma criança, e 
mostram sua reação / atitude 
diante da tecnologia. 

- O cartum tem imagens e a 
crônica não; 

- O cartum passa uma mensagem 
mais imediata, pois sua leitura é 
mais rápida; 

- Quando o cartum tem texto 
verbal (palavras) e não verbal 
(imagem), se tirarmos um desses 
elementos ele perde ou sofre 
alteração de ter sentido. 

- A crônica possui um narrador, 
que pode fazer parte da história 
ou apenas contá-la; já o cartum 
não possui narrador. 

* As respostas aqui sugeridas são algumas opções de semelhanças e 
diferenças. Os alunos podem elencar outras que identificarem no momento 
de análise. 

 

 


