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PARTE 4 
1. Após a leitura do texto, identifique qual é o tema.

Resposta = Hoje em dia a prioridade das pessoas é
se dedicar à uma vida on line de postagens e
curtidas e deixar a sua vida “real” em segundo
plano.



2. Em sua opinião, o que o cronista quer provocar no 
leitor com a abordagem do tema? Exemplifique com uma 
passagem do próprio texto. 

Resposta = Analisando a seguinte afirmação do autor:
"Quando a última árvore tiver caído, quando o último
rio tiver secado, quando o último peixe for pescado,
vocês vão entender que não dava pra comer like.“
podemos concluir que o cronista provoca uma reflexão
sobre a vivência de uma vida artificial, na qual as
pessoas estão mais preocupadas em postar e
compartilhar fotos de onde estão do que realmente
viver o verdadeiro sentido daquele momento.



3. Em sua opinião, a maneira como o autor 
organiza seu texto provoca o diálogo com o leitor? 
Justifique sua resposta.

Resposta = Sim, pois o autor através das perguntas feitas
durante o texto faz com que a interação do leitor seja ativa,
como podemos observar no seguinte trecho: “ Acabei de
postar no Instagram um pedaço do meu sapato pisando sobre
um azulejo com a legenda "o chão que eu piso". O que eu
quero dizer com essa estupidez? Menor ideia. Mas acho que
tem menos a ver com o que a gente quer dizer e mais com o
que a gente quer sentir.”



4. Que tipo de narrador o autor da crônica faz uso 
em seu texto? Que importância tem esse modo de 
narrar para o leitor?

Resposta = O narrador da crônica é classificado em
primeira pessoa. Na narração em primeira pessoa,
o personagem fica mais próximo do leitor. O
narrador participa da história e, portanto, narra as
suas experiências, suas emoções, seus medos e
suas indecisões.



5. Em sua opinião, a linguagem empregada no texto 
está adequada ao gênero? Por quê? 

Resposta = A linguagem se apresenta adequada ao
texto, pois o gênero crônica permite que a
linguagem descontraída e mais informal seja
utilizada, desde que não atrapalhe a organização
das ideias.



6. Como o autor expressa sua opinião sobre o tema 
abordado? Destaque elementos no texto. 

Resposta = O autor traz um exemplo de fatos cotidianos,
faz a análise e tira suas próprias conclusões, como
podemos observar nos trechos citados:

“ [...] o que deixa muito claro quais são as prioridades
da minha geração. - Linha 9.

“Mas acho que tem menos a ver com o que a gente
quer dizer e mais com o que a gente quer sentir.” –
Linha 13



ATÉ A PROXIMA AULA! 


