
 

Lista de Português - Gisela Marques 

O livro paradidático deve ser lido e, em seguida, o suplemento deve ser feito. 

 

A galinha 
 

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã. 

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, 

ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não 

souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.  

Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou três 

lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou - o tempo da cozinheira dar um grito - e em 

breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em 

adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e consternada viu 

o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer 

esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o 

itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com 

urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um 

quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma 

os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E 

por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado. 

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, 

pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de 

se refazer por um momento. E então parecia tão livre. 

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas 

vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. 

Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas 

galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. 

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, 

ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha 

com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. 

Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez 

fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. 

Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão 

pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um 

ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do 

acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos: 

- Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! Ela quer o nosso bem! 

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, 

esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria 

nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um 

pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se com certa 

brusquidão:  

- Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!  

- Eu também! - jurou a menina com ardor.  

A mãe, cansada, deu de ombros.  

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de 

volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando 

ainda se lembrava: "E dizer que a obriguei a correr naquele estado!" - A galinha tornara-se a rainha da casa. 

Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas 

capacidades: a de apatia e a do sobressalto.  

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena 

coragem, resquícios da grande fuga - e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado 



como num campo, embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de 

sua espécie já mecanizado.  

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à 

beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se 

fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes 

a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho - era 

uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos.  

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.  

 

LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: José Olympio, 1974.  

 

 

1) Ao longo do conto, a galinha vai sendo personificada, até se igualar a um ser humano. Retire uma frase 

do texto que comprove essa afirmação.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

2) A galinha tem participação consciente no processo de mudança de sua condição na casa? Justifique sua 

resposta com um trecho do texto. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

3) Como pode ser explicado o fato de, no final, a galinha ter sido morta e ido para a panela, mesmo tendo 

sido considerada" a rainha da casa"?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Plebiscito 
Arthur Azevedo 

 

A cena passa-se em 1890. 

A família está toda reunida na sala de jantar. 

O senhor Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Acabou de comer como um abade. 

Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga. 

Os pequenos são dois, um menino e uma menina. Ela distrai-se a olhar para o canário. Ele, encostado à mesa, 

os pés cruzados, lê com muita atenção uma das nossas folhas diárias. 

Silêncio. 

De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta:  

— Papai, que é plebiscito? 

O senhor Rodrigues fecha os olhos imediatamente para fingir que dorme. 

O pequeno insiste:  

— Papai? 

Pausa: 

— Papai? 

Dona Bernardina intervém:  

— Ó seu Rodrigues, Manduca está lhe chamando. Não durma depois do jantar, que lhe faz mal. 

O senhor Rodrigues não tem remédio senão abrir os olhos.  

— Que é? Que desejam vocês? 

— Eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito. 

— Ora essa, rapaz! Então tu vais fazer doze anos e não sabes ainda o que é plebiscito? 

— Se soubesse, não perguntava. 

O senhor Rodrigues volta-se para dona Bernardina, que continua muito ocupada com a gaiola:  

— Ó senhora, o pequeno não sabe o que é plebiscito! 

— Não admira que ele não saiba, porque eu também não sei.  

— Que me diz?! Pois a senhora não sabe o que é plebiscito?  

— Nem eu, nem você; aqui em casa ninguém sabe o que é plebiscito. 

— Ninguém, alto lá! Creio que tenho dado provas de não ser nenhum ignorante! 

— A sua cara não me engana. Você é muito prosa. Vamos: se sabe, diga o que é plebiscito! Então? A gente está 

esperando! Diga!... 

— A senhora o que quer é enfezar-me! 



— Mas, homem de Deus, para que você não há de confessar que não sabe? Não é nenhuma vergonha ignorar 

qualquer palavra. Já outro dia foi a mesma coisa quando Manduca lhe perguntou o que era proletário. Você falou, falou, 

falou, e o menino ficou sem saber! 

— Proletário — acudiu o senhor Rodrigues — é o cidadão pobre que vive do trabalho mal remunerado. 

— Sim, agora sabe porque foi ao dicionário; mas dou-lhe um doce, se me disser o que é plebiscito sem se 

arredar dessa cadeira! 

— Que gostinho tem a senhora em tornar-me ridículo na presença destas crianças! 

— Oh! ridículo é você mesmo quem se faz. Seria tão simples dizer: — Não sei, Manduca, não sei o que é 

plebiscito; vai buscar o dicionário, meu filho. 

O senhor Rodrigues ergue-se de um ímpeto e brada: 

— Mas se eu sei! 

— Pois se sabe, diga! 

— Não digo para me não humilhar diante de meus filhos! Não dou o braço a torcer! Quero conservar a força 

moral que devo ter nesta casa! Vá para o diabo! 

E o senhor Rodrigues, exasperadíssimo, nervoso, deixa a sala de jantar e vai para o seu quarto, batendo 

violentamente a porta. 

No quarto havia o que ele mais precisava naquela ocasião: algumas gotas de água de flor de laranja e um 

dicionário... 

A menina toma a palavra:  

— Coitado de papai! Zangou-se logo depois do jantar! Dizem que é tão perigoso! 

— Não fosse tolo — observa dona Bernardina — e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito! 

— Pois sim — acode Manduca, muito pesaroso por ter sido o causador involuntário de toda aquela discussão — 

pois sim, mamãe; chame papai e façam as pazes. 

— Sim! Sim! Façam as pazes! — diz a menina em tom meigo e suplicante. — Que tolice! Duas pessoas que se 

estimam tanto zangaram-se por causa do plebiscito! 

Dona Bernardina dá um beijo na filha, e vai bater à porta do quarto:  

— Seu Rodrigues, venha sentar-se; não vale a pena zangar-se por tão pouco. 

O negociante esperava a deixa. A porta abre-se imediatamente. 

Ele entra, atravessa a casa, e vai sentar-se na cadeira de balanço. 

— É boa! — brada o senhor Rodrigues depois de largo silêncio — é muito boa! Eu! Eu ignorar a significação da 

palavra plebiscito! Eu!... 

A mulher e os filhos aproximam-se dele. 

O homem continua num tom profundamente dogmático: 

— Plebiscito... 

E olha para todos os lados a ver se há ali mais alguém que possa aproveitar a lição. 

— Plebiscito é uma lei decretada pelo povo romano, estabelecido em comícios. 

— Ah! — suspiram todos, aliviados. 

— Uma lei romana, percebem? E querem introduzi-la no Brasil! É mais um estrangeirismo!... 

 

Histórias de humor. São Paulo: Scipione, 1998. p. 69-71 

 

 

4) Analise o que se pede. 

 

a) Apesar de o menino ter apenas doze anos, que palavra é usada pelo pai para se referir a ele? 

 

b) Que expressão o homem utiliza para se referir à esposa? E qual é usada por ela para se referir ao marido? 

 

c) O que essa forma de tratamento representa? 

 

5) Quais eram as atitudes do senhor Rodrigues quando não sabia o significado de uma palavra que o filho lhe 

perguntava? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

A definição dada pelo senhor Rodrigues diz que o plebiscito é uma lei decretada pelo povo romano, estabelecido em 

comícios. A definição mais comum hoje em dia é a de que o plebiscito seja uma consulta popular, realizada por meio de 

votação, a respeito de um assunto de interesse da população. 

 

 

6) Explique o desfecho da história: o senhor Rodrigues mostra que entendeu realmente o que é plebiscito? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 



 
Jogo de viagem 

ou 
De como encurtar a estrada 

 

Nosso gordini não fazia feio na estrada. Ultrapassava decidido, freava a tempo, aguentava morros, buracos e 

curvas. Seguia na pista certa. Toda sexta-feira nos levava, minha mãe e eu, pra Pains, cidadezinha do interior onde meu 

pai trabalhava. Segunda cedinho a gente voltava pra Belo Horizonte, onde minha mãe dava aulas na UFMG e no Instituto 

de Educação.  

Quatro anos de idade, eu ia deitado no banco de trás, com os olhos fechados, pensando em praia e futebol. 

Minha mãe fingia que não sabia que eu estava acordado: se eu abrisse os olhos, ela ia ter que inventar algum 

passatempo, algum jogo de viagem. E precisava daquele tempo pra elaborar as aulas.  

Mas de Belo Horizonte a Pains a viagem era longa e eu não conseguia dormir - ou fingir - a estrada inteira. De 

vez em quando me levantava e pedia pra brincar, sempre o mesmo jogo: adivinhar as marcas dos carros que vinham na 

direção contrária: eu era Chevrolet, ela era Volkswagen. Quando passavam gordinis e vemaguetes, a gente brigava pra 

saber quem ganhava o ponto. Caminhão não valia.  

Só na primavera é que o jogo mudava: descobrir ipês na beira da estrada. Esse jogo, sim, era uma delícia. A 

estrada tinha muitos ipês, dos dois lados, dando flor até não poder mais.  

- Olha o ipê-roxo do seu lado!  

- Olha outro, do seu!  

- Olha o amarelo, lá no fundo!  

- Olha lá, três amarelos de uma vez!  

- Você perdeu o roxo, mãe!  

- Perdi nada, Leo, eu vi sim, no alto do morro. Que belezura, hem?  

Desde aquela época, eu tinha mania de exatidão:  

- Olha aquele ali, filho, que liiindo!  

- Não, mãe. Aquele é só bonito...  

O ipê-branco era mais raro, e merecia uma torcida completa no pescoço. O gordini passava pela árvore e meu 

pescoço ia girando pra trás, acompanhando o ipê ir embora, até virar um pontinho verde na paisagem. Então vinha o 

comentário, sempre o mesmo, dito de forma tão enfática que mais parecia uma lei da natureza:  

- O branco é o mais bonito de todos!  

No início, essa frase era da mãe, que fazia de tudo pra animar a viagem semanal, esconder que a gente ainda 

estava longe do destino.  

- Olha o branco, Leo, o branco é o mais bonito de todos!  

Depois eu concordei e também comecei a dizer a frase, a cada ipê-branco que passava. Em pouco tempo, nós 

dois falávamos juntos, exatamente no mesmo segundo, como coisa ensaiada.  

Era a maior diversão da viagem, o jogo dos ipês. A estrada até parecia menor, encurtada, encantada, cheia de 

surpresas depois de cada curva.  

Depois disso, durante muito tempo, eu me esqueci dos ipês. Não sei se eles sumiram da estrada ou se fui eu que 

parei de reparar. Só mesmo tendo um filho pra ver a estrada florida outra vez.  

 

Leo Cunha 

 

 

7) Qual era o propósito dos jogos de viagem? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

8) Em algumas vezes, Leo costumava fingir que dormia no banco do carro para ajudar a mãe. Com que finalidade ele 

fazia isso? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

9) O que era necessário acontecer a fim de que o narrador voltasse a ver ipês? 

 

 

10) Identifique a predicação dos verbos destacados nas frases, de acordo com a classificação abaixo: 

a. Intransitivo      b. Transitivo direto    c. Transitivo indireto     d. De ligação 

  



I. (   ) O animal obedece a seus instintos. 

II. (   ) Os metais são úteis. 

III. (   ) As crianças gritavam. 

IV. (   ) Chamei um técnico. 

V. (   ) Abri a caixa com cuidado. 

VI. (   ) O egoísmo cerra o coração. 

VII. (   ) O paraquedas não abriu. 

VIII. (   ) O eco repercutiu ao longe. 

IX. (   ) Passavam mulheres e crianças em direção ao rio. 

X. (   ) Dentro das gaiolas, macaquinhos salientes provocavam risos. 

XI. (   ) Poucos resistem à pressão da publicidade comercial. 

XII. (   ) As orquídeas gostam de ambientes úmidos e quentes. 

XIII. (   ) Crianças morenas de olhos sonhadores brincavam na calçada. 

XIV. (   ) O desfile das escolas de samba foi um espetáculo deslumbrante. 

XV. (   ) No centro da praça, um fabuloso baobá atraiu nossa atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gabarito 

1) “Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada.” 

2) A galinha não tinha consciência da sua mudança como pode ser visto no trecho “Inconsciente da vida que lhe fora 

entregue, a galinha passou a morar com a família.”. 

3) Ela nunca deixou de ser galinha, quando foi esquecida, perdeu sua importância, sendo morta e comida pela família. 

4) a) Rapaz. 

b) Senhora e Senhor são as palavras usadas no tratamento do homem e da mulher. 

c) Falta de intimidade, formalidade. 

5) Senhor Rodrigues tentava, assim que possível, ir até o dicionário para procurar o significado da palavra. 

6) Senhor Rodrigues não entende o significado da palavra, ele apenas o decora e repete para a família. 

7) Os jogos tinham o objetivo de tornar a viagem mais curta. 

8) Leo fingia dormir para não atrapalhar sua mãe elaborar suas aulas. 

9) Seria necessário ter um filho para ver a estrada florida outra vez. 

10) I. (c)     II. (d)    III. (a)     IV. (b)      V. (b)     VI. (b)      VII. (a)  VIII. (a)    IX. (a)   X. (b) 

XI. (c)  XII. (c)  XIII. (a)   XIV. (d)   XV. (b)   

 

 


