
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
Texto para as questões 1, 2 e 3. 
 
A questão a seguir refere-se à passagem transcrita do conto “Famigerado” (Primeiras Estórias, 1962), de João 
Guimarães Rosa (1908-1967) 
 
[...] Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado... faz- megerado... 
falmisgeraldo... familhas-gerado...? 
Disse, de golpe, trazia entre dentes aquela frase. Soara com riso seco. Mas, o gesto, que se seguiu, imperava-se de 
toda a rudez primitiva, de sua presença dilatada. Detinha minha resposta, não queria que eu a desse de imediato. E já 
aí outro susto vertiginoso suspendia-me: alguém podia ter feito intriga, invencionice de atribuir-me a palavra de 
ofensa àquele homem; que muito, pois, que aqui ele se famanasse, vindo para exigir-me, rosto a rosto, o fatal, a 
vexatória satisfação? 
- “Saiba vosmecê que saí ind’hoje da Serra, que vim, sem parar, essas seis léguas, expresso direto pra mor de lhe 
preguntar a pregunta, pelo claro...” 
Se sério, se era. Transiu-se-me. 
“Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, nem tem o legítimo – o livro que aprende as 
palavras... É gente pra informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias... Só se o padre, no São Ão, capaz, 
mas com padres não me dou: eles logo engambelam... A bem. Agora, se me faz mercê, vosmecê me fale, no pau da 
peroba, no aperfeiçoado: o que é que é, o que já lhe perguntei? 
Se simples. Se digo. Transfoi-se-me. Esses trizes: 
Famigerado? 
“Sim senhor...” – e, alto, repetiu, vezes, o termo, enfim nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco. E já me 
olhava, interpelador, intimativo – apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. – Famigerado? Habitei preâmbulos.  
Bem que eu me carecia noutro ínterim, em indúcias. Como por socorro, espiei os três outros, em seus cavalos, 
intugidos até então, mumumudos. Mas, Damázio: 
“Vosmecê declare. Estes aí são de nada não. São da Serra. Só vieram comigo, pra testemunho...” 
Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço: o verivérbio. 
Famigerado é inóxio, é “célebre”, “notório”, “notável”... 
“Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender. Mais me diga: é desaforado? É caçoável? É de 
arrenegar? Farsância? Nome de ofensa?” 
Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos... 
“Pois... e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-semana?” 
Famigerado? Bem. É: “importante”, que merece louvor, respeito... 
Vosmecê agarante, pra a paz das mães, mão na Escritura?” 
Se certo! Era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então eu sincero disse: 
Olhe: eu, como o sr. me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora destas era ser famigerado – bem 
famigerado, o mais que pudesse!... 
“Ah, bem!...” – soltou, exultante. 

 

(ROSA, João Guimarães. Primeiras Estórias. 14. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p. 15-16.) 
 
De acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o adjetivo “famigerado” significa “que tem fama; 
muito notável; célebre; famoso; famígero”. Acontece que, tendo sido utilizado inúmeras vezes associado à palavra 
malfeitor, “famigerado malfeitor”, acabou por adquirir o significado negativo do substantivo ao qual esteve 
reiteradamente ligado. Daí resultou uma segunda acepção: “mal afamado, perverso”. O segundo significado é 
resultante de desvio em relação ao significado primeiro. 
 
 
01. Com base nessa elucidação, na passagem do conto rosiano transcrita e no conto como um todo, considere as 
afirmativas a seguir. 
 
I. Damazio, o jagunço, procura o médico no arraial para esclarecimento a respeito da palavra “famigerado” porque 

acha que foi ofendido pelo moço do Governo que assim o denominou. 
II. A resposta oferecida pelo médico à questão levantada pelo jagunço não foi motivada pelo medo de possível 

violência por parte do jagunço, mas antes pelo seu conhecimento da língua portuguesa restrito aos registros da 
norma culta. 

III. Damazio só foi procurar pelo médico no arraial porque no sertão, embora existam dicionários disponíveis, “o 
legítimo – o livro que aprende as palavras”, não há quem possa resolver questões desta espécie. 

IV. Quando questionado pelo jagunço, o médico, para evitar maiores problemas, oferece-lhe o primeiro significado 
da palavra, engambelando, desta forma, o homem do sertão e evitando possível violência. 
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Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
 
 
02. As palavras de Damázio são registradas de maneira condizente com sua origem sertaneja. Assim, lê-se, no texto, 
entre muitas outras expressões similares, “pra mor de lhe preguntar a pregunta”. Tal fato revela: 
 
a) Preconceito do autor com relação ao sertanejo iletrado, marginalizando-o através da fiel transcrição de sua fala em 

desacordo com a norma lingüística vigente e incompreensível para o homem culto da cidade. 
b) Descaso do autor com o registro da fala do homem do sertão, somando-se, desta forma, com a política brasileira 

dominante em 1962, quando seu livro foi escrito, que pouco se ateve à problemática destes seres marginalizados. 
c) Consciência política do autor que, através do registro da fala arcaica de seus sertanejos, objetiva trazer à tona 

problemas concernentes à marginalidade e à subserviência experimentadas por esses homens incapazes de 
ostentar alguma forma de poder. 

d) Vínculo da obra rosiana com obras regionalistas brasileiras que a antecederam nas quais há o registro 
concomitante de duas falas muito diferentes entre si, a do sertanejo e a do homem da cidade, como é o caso, por 
exemplo, de São Bernardo, de Graciliano Ramos. 

e) Conhecimento, por parte do autor, da existência de um ser outro, ainda que também brasileiro, distinto daquele 
que se faz presente na cidade, sendo que sua especificidade registra-se de diferentes maneiras, inclusive na 
maneira como fala. 

 
 
03. Assinale a alternativa em que os termos substituem, respectivamente, os neologismos “se famanasse” e 
“verivérbio”, sem alterar o sentido das frases no texto transcrito. 
 
a) Ficasse contente; a visão clara da verdade.  
b) Se sentisse enaltecido; a etimologia da palavra. 
c) Estivesse saciado; a opinião sincera do narrador. 
d) Ficasse famoso; a necessidade da palavra. 
e) Agisse como valentão; o sentido preciso da palavra. 
 
 
Texto para as questões 4, 5, 6 e 7. 
 
A questão a seguir refere-se à passagem transcrita do conto “Feliz Aniversário” (Laços de Família, 1960), de Clarice 
Lispector (1920-1977). 
 
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles 
se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto 
se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira, e mais alta. Ela era 
a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E 
olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou 
de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser a carne de seu coração. Rodrigo, com 
aquela carinha dura, viril e despenteada, cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha 
ardente, confusa. Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh o desprezo pela 
vida que falhava. Como?! como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos 
ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, 
respeitara; a quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos, lhe honrara os resguardos. O tronco fora 
bom. Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à 
luz aqueles seres risonhos fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que 
eram; uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, 
virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão. (LISPECTOR, Clarice. "Feliz Aniversário". In: Laços de Família. 
28. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 78-79.) 
 
 
04. Ainda que Clarice Lispector tenha morrido um dia antes de completar cinqüenta e sete anos, a problemática das 
mulheres de terceira idade faz-se presente em muitos de seus contos. “Feliz Aniversário” registra tal tema. Neste 
conto, sentada à cabeceira da mesa preparada para a comemoração de seu octagésimo-nono aniversário, D. Anita: 
 
a) Vê, horrorizada, sua descendência constituída por seres mesquinhos. 
b) Lembra-se, saudosa, da época em que seu marido era vivo e com ela dividia as dificuldades cotidianas. 
c) Contempla seu neto, Rodrigo, a trazer-lhe ao presente a imagem do falecido marido quando jovem. 
d) Rememora, com rancor, sua vida de mulher, seja enquanto esposa, seja enquanto mãe, mostrando-se indignada 

com a atual falta de afeto de filhos, netos e bisnetos. 
e) Mistura presente e passado, deixando emergir a saudade que há tempo domina seu cotidiano. 
 
 
 



05. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a obra, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A ação dos membros da família de D. Anita caracteriza-se por constante movimento, como revela a seguinte 

passagem: “eles se mexiam agitados”. 
II. As lembranças do tempo vivido com o marido são marcadas através de um passado mais remoto registrado nos 

seguintes verbos: “casara”; “respeitara”; “fizera”; “pagara”; “honrara”; “fora”; “dera”; “pudera”. 
III. O verbo “cuspir” aparece duas vezes, sendo que na primeira delas atua como desejo reprimido; na segunda, 

como manifestação conclusiva de seu sentimento de desprezo em relação à família. 
IV. A reiteração da expressão “ela era a mãe” marca o sentimento de culpa que acompanha o dia-a-dia da 

personagem frente à desintegração de sua família. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e IV. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II e IV. 
 
 
06. "Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela 
respeitara; a quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos.” 
 
Com base no trecho, é correto afirmar: 
 
a) “casara em hora e tempo devidos” significa que seu casamento foi planejado com muita antecedência. 
b) A caracterização entre vírgulas “obediente e independente” refere-se à pessoa representada por “quem” que a 

antecede. 
c) O uso do adjetivo “forte” corresponde a uma ironia, visto que assim se justificam a fraqueza dos familiares e sua 

identificação com a aniversariante. 
d) As orações “lhe fizera filhos” e “lhe pagara os partos” são reveladoras dos valores patriarcais da protagonista. 
e) O emprego dos adjetivos “obediente e independente” aplicados a D. Anita é revelador da improbidade da 

matriarca. 
 
 
07. De acordo com esse trecho, é correto afirmar que a aniversariante: 
 
a) sente-se revoltada pelo fato de seus familiares divertirem-se enquanto ela sofre. 
b) tem saudades do marido, que a respeitava e a quem ela respeitara. 
c) olha para os familiares e reprova o comportamento e a personalidade deles. 
d) comporta-se de maneira adequada à situação da festa, embora tenha ódio da família. 
e) pensa ter falhado em sua função de educar os filhos, que se mostram desprezíveis a seus olhos. 
 
 
08. O gênero narrativo, na maioria das vezes, é expresso pela: 
 
a) Poesia. 
b) Show. 
c) Jornal. 
d) Romance. 
e) Ode. 
 
09. O soneto é uma das formas mais tradicionais e, na maioria das vezes, tem conteúdo: 
 
a) lírico. 
b) cronístico. 
c) épico. 
d) dramático. 
e) satírico. 
 

Soneto de fidelidade 
(Vinicius de Moraes) 

 
De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 

E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja   imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
 

  



 

10. Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinicius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta 
 
a) não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas. 
b) acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor. 
c) entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas. 
d) concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. 
e) vê, na angústia causada pela ideia da morte, o impedimento para as pessoas se entregarem ao amor. 
 
11. Sobre o gênero lírico, estão corretas, exceto: 
 
a) Gênero marcado pela subjetividade dos textos. Presença de um eu lírico que manifesta e expõe seus sentimentos e 

sua percepção acerca do mundo. 
b) As mais conhecidas estruturas formais do gênero lírico são a elegia, o soneto, o hino, a sátira, o idílio, a écloga e o 

epitalâmio. 
c) São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado. 
d) Nota-se, no gênero lírico, a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade das 

palavras. 
e) Os poemas do gênero lírico podem apresentar forma livre ou estruturas formais. 
  
12. Amor é fogo que arde sem se ver; 
 
É ferida que dói, e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É um andar solitário entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É um cuidar que se ganha em se perder. 
 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata, lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
 
Luís de Camões 
 
De acordo com as suas características, o poema pode ser classificado como um texto 
 
a) lírico. 
b) épico 
c) narrativo. 
d) dramático. 
 
Gêneros Literários: (ENEM – 2009) 
 
Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra 
vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à 
apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela 
atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada: 1) pela presença de 
personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 2) pela ação dramática (trama, enredo), 
que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e 
segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho; 3) pela situação ou ambiente, 
que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação; 4) pelo tema, ou seja, a ideia 
que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. 
 

COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973 (adaptado). 
 
13. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que: 
 
a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua 

concepção de forma coletiva. 
b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e 

independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. 
c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, 

crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. 
d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão 

verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. 
e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção/recepção do espetáculo 

teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. 



 
14. Gêneros Literários: Leia o trecho abaixo e assinale a opção que melhor o descreve. 
 
“IV 
Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi: 
Sou filho das selvas, 
Nas selvas cresci; 
Guerreiros, descendo 
Da tribo tupi. 
Da tribo pujante, 
Que agora anda errante 
Por fado inconstante, 
Guerreiros, nasci; 
Sou bravo, sou forte, 
Sou filho do Norte; 
Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi.” 
 
a) Possui características do gênero lírico e do épico. 
b) Possui características do gênero épico e dramático. 
c) Possui características do gênero lírico e do dramático 
d) Possui características apenas do épico. 
  
Gêneros Literários: (ENEM-2009) 
 
A partida 
 
Acordei pela madrugada. A princípio com tranquilidade, e logo com obstinação, quis novamente dormir. Inútil, o sono 
esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo: passava das três. Restavame, portanto, menos de duas horas, pois o 
trem chegaria às cinco. Veio-me então o desejo de não passar mais nem uma hora naquela casa. Partir, sem dizer 
nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. 
Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e,voltando ao meu quarto, 
vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou 
falar com ela? Ora, algumas palavras… Que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus? 
 

LINS, O. A partida. Melhores contos. Seleção e prefácio de Sandra Nitrini. São Paulo: Global, 2003. 
 
15. No texto, o personagem narrador, na iminência da partida, descreve a sua hesitação em separarse da avó. Esse 
sentimento contraditório fica claramente expresso no trecho: 
 
a) “A princípio com tranquilidade, e logo com obstinação, quis novamente dormir” 
b) “Restava-me, portanto, menos de duas horas, pois o trem chegaria às cinco” 
c) “Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama” 
d) “Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e amor” 
e) “Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras…” 
 
 
Conto: Famigerado 

 
          João Guimarães Rosa 

 
        Foi de incerta feita – o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pé nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial 
sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. 
        Um grupo de cavaleiros. Isto é, vendo melhor: um cavaleiro rente, frente à minha porta, equiparado, exato; e, 
embolados de banda, três homens a cavalo. Tudo, num relance, insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro esse 
– o oh-homem-oh – com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra e viera, aquele homem, 
para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão; bem arreado, ferrado, 
suado. E concebi grande dúvida. 



        Nenhum se apeava. Os outros, tristes três, mal me haviam olhado, nem olhassem para nada. Semelhavam a 
gente receosa, tropa desbaratada, sopitados, constrangidos coagidos, sim. Isso por isso, que o cavaleiro solerte tinha 
o ar de regê-los: a meio-gesto, desprezivo, intimara-os de pegarem o lugar onde agora se encostavam. Dado que a 
frente da minha casa reentrava, metros, da linha da rua, e dos dois lados avançava a cerca, formava-se ali um 
encantoável, espécie de resguardo. Valendo-se do que, o homem obrigara os outros ao ponto donde seriam menos 
vistos, enquanto barrava-lhes qualquer fuga; sem contar que, unidos assim, os cavalos se apertando, não dispunham 
de rápida mobilidade. Tudo enxergara, tomando ganho da topografia. Os três seriam seus prisioneiros, não seus 
sequazes. Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até na escuma do bofe. 
Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostras de temeroso. Eu não tinha arma ao alcance. Tivesse, também, 
não adiantava. Com um pingo no i, ele me dissolvia. O medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. O 
medo. O medo me miava. Convidei-o a desmontar, a entrar. 
        Disse de não, conquanto os costumes. Conservava-se de chapéu. Via-se que passara a descansar na sela — 
decerto relaxava o corpo para dar-se mais à ingente tarefa de pensar. Perguntei: respondeu-me que não estava 
doente, nem vindo à receita ou consulta. Sua voz se espaçava, querendo-se calma; a fala de gente de mais longe, 
talvez são-franciscano. Sei desse tipo de valentão que nada alardeia, sem farroma. Mas avessado, estranhão, 
perverso brusco, podendo desfechar com algo, de repente, por um és-não-és. Muito de macio, mentalmente, comecei 
a me organizar. Ele falou: 
        -- “Eu vim preguntar a vosmecê uma opinião sua explicada…” 
        Carregara a celha. Causava outra inquietude, sua farrusca, a catadura de canibal. Desfranziu-se, porém, quase 
que sorriu. Daí, desceu do cavalo; maneiro, imprevisto. Se por se cumprir do maior valor de melhores modos; por 
esperteza? Reteve no pulso a ponta do cabresto, o alazão era para paz. O chapéu sempre na cabeça. Um alarve. Mais 
os ínvios olhos. E ele era para muito. Seria de ver-se: estava em armas — e de armas alimpadas. Dava para se sentir 
o peso da de fogo, no cinturão, que usado baixo, para ela estar-se já ao nível justo, ademão, tanto que ele se 
persistia de braço direito pendido, pronto meneável. Sendo a sela, de notar-se, uma jereba papuda urucuiana, pouco 
de se achar, na região, pelo menos de tão boa feitura. Tudo de gente brava. Aquele propunha sangue, em suas 
tenções. Pequeno, mas duro, grossudo, todo em tronco de árvore. Sua máxima violência podia ser para cada 
momento. Tivesse aceitado de entrar e um café, calmava-me. Assim, porém, banda de fora, sem a-graças de hóspede 
nem surdez de paredes, tinha para um se inquietar, sem medida e sem certeza. 
        — “Vosmecê é que não me conhece. Damázio, dos Siqueiras… Estou vindo da Serra…” 
        Sobressalto. Damázio, quem dele não ouvira? O feroz de estórias de léguas, com dezenas de carregadas mortes, 
homem perigosíssimo. Constando também, se verdade, que de para uns anos ele se serenara — evitava o de evitar. 
Fie-se, porém, quem, em tais tréguas de pantera? Ali, antenasal, de mim a palmo! Continuava: 
        — “Saiba vosmecê que, na Serra, por o ultimamente, se compareceu um moço do Governo, rapaz meio 
estrondoso… Saiba que estou com ele à revelia… Cá eu não quero questão com o Governo, não estou em saúde nem 
idade… O rapaz, muitos acham que ele é de seu tanto esmiolado…” 
        Com arranco, calou-se. Como arrependido de ter começado assim, de evidente. Contra que aí estava com o 
fígado em más margens; pensava, pensava. Cabismeditado. Do que, se resolveu. Levantou as feições. Se é que se 
riu: aquela crueldade de dentes. Encarar, não me encarava, só se fito à meia esguelha. Latejava-lhe um orgulho 
indeciso. Redigiu seu monologar. 
        O que frouxo falava: de outras, diversas pessoas e coisas, da Serra, do São Ão, travados assuntos, insequentes, 
como dificultação. A conversa era para teias de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus 
propósitos e silêncios. Assim no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava: E, pá: 
        — “Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado… faz-
megerado… falmisgeraldo… familhas-gerado…? 
        Disse, de golpe, trazia entre dentes aquela frase. Soara com riso seco. Mas, o gesto, que se seguiu, imperava-se 
de toda a rudez primitiva, de sua presença dilatada. Detinha minha resposta, não queria que eu a desse de imediato. 
E já aí outro susto vertiginoso suspendia-me: alguém podia ter feito intriga, invencionice de atribuir-me a palavra de 
ofensa àquele homem; que muito, pois, que aqui ele se famanasse, vindo para exigir-me, rosto a rosto, o fatal, a 
vexatória satisfação? 
        — “Saiba vosmecê que saí ind’hoje da Serra, que vim, sem parar, essas seis léguas, expresso direto pra mor de 
lhe preguntar a pregunta, pelo claro…” 
        Se sério, se era. Transiu-se-me. 
        — “Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, nem têm o legítimo — o livro que aprende 
as palavras… 
        É gente pra informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias… Só se o padre, no São Ão, capaz, mas com 
padres não me dou: eles logo engambelam… A bem. Agora, se me faz mercê, vosmecê me fale, no pau da peroba, no 
aperfeiçoado: o que é que é, o que já lhe perguntei?” 
        Se simples. Se digo. Transfoi-se-me. Esses trizes: 
        — Famigerado? 
        — “Sim senhor…” — e, alto, repetiu, vezes, o termo, enfim nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco. E já 
me olhava, interpelador, intimativo — apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. 
        — Famigerado? Habitei preâmbulos. Bem que eu me carecia noutro ínterim, em indúcias. Como por socorro, 
espiei os três outros, em seus cavalos, intugidos até então, mumumudos. Mas, Damázio: 
        — “Vosmecê declare. Estes aí são de nada não. São da Serra. Só vieram comigo, pra testemunho…” 
        Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço: o verivérbio. 
        — Famigerado é inóxio, é “célebre”, “notório”, “notável”… 
        — “Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender. Mais me diga: é desaforado? É caçoável? É de 
arrenegar? Farsância? Nome de ofensa?” 
        — Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos… 
        — “Pois… e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-semana?” 
        — Famigerado? Bem. É: “importante”, que merece louvor, respeito… 
        — “Vosmecê agarante, pra a paz das mães, mão na Escritura?” 
        Se certo! Era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então eu sincero disse: 



        — Olhe: eu, como o sr. Me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora destas era ser famigerado — 
bem famigerado, o mais que pudesse!… 
        — “Ah, bem!…” — soltou, exultante. 
        Saltando na sela, ele se levantou de molas. Subiu em si, desagravava-se, num desafogaréu. Sorriu-se, outro. 
Satisfez aqueles três: — “Vocês podem ir, compadres. Vocês escutaram bem a boa descrição…” — e eles prestes se 
partiram. Só aí se chegou, beirando-me a janela, aceitava um copo d’água. Disse: — “Não há como que as grandezas 
machas duma pessoa instruída!” Seja que de novo, por um mero, se torvava? Disse: — “Sei lá, às vezes o melhor 
mesmo, pra esse moço do Governo, era ir-se embora, sei não…” Mas mais sorriu, apagara-se-lhe a inquietação. 
Disse: — “A gente tem cada cisma de dúvida boba, dessas desconfianças… Só pra azedar a mandioca…” Agradeceu, 
quis me apertar a mão. Outra vez, aceitaria de entrar em minha casa. Oh, pois. Esporou, foi-se, o alazão, não 
pensava no que o trouxera, tese para alto rir, e mais, o famoso assunto. 
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Entendendo o conto: 
 
16. Quem conta a história? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
17. Como a história começa? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
18. Observe como, no início do conto, o narrador estuda o valentão. O que a aparência do visitante denota? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
19. Todos os visitantes tinham a mesma aparência? Explique. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20. Depois da identificação do visitante, o personagem-narrador ficou mais ou menos apreensivo? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 


