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Texto 2  

CHUCHU 

 

Joanita, em sua última carta escrita de Haia: "Mas que saudades de chuchu com molho branco".  

Eu sei que toda gente despreza o chuchu, a coisa mais bestinha que Deus pôs no mundo, Cucurbitácea reles 

que medra em qualquer beirada de quintal. Não tenho também nenhuma ternura especial pelo chuchu, mas já 

reparei que há uma certa injustiça em considerar insípido um prato que é insípido só porque raras são as cozinheiras 

que sabem prepará-lo.  

Sei ainda que os médicos nutricionistas banem o chuchu de todas as suas dietas, dizem que o chuchu não 

vale nada, é uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal. O chuchu é meu eterno pomo 

da discórdia com meu querido amigo Dr. Rui Coutinho. Quando ele desfaz do chuchu em minha presença, salto logo 

em defesa do humilde caxixe. Argumento assim: "Antigamente, antes da descoberta das vitaminas, se dizia o mesmo 

da alface. Mas o sabor da planta, a boniteza de sua folha verdinha, ou talvez o instinto secreto da espécie sempre 

levaram o homem a comer a aristocrática Lactuca sativa. Um dia se descobriu que a alface é rica em vitamina A, 

cálcio e ferro. Então a alface deixou de ser água e celulose, e entrou nos menus autorizados e recomendados pelos 

nutricionistas. Quem me dirá que um dia, próximo ou distante, não se descobrirá no chuchu um elemento novo, 

indispensável à economia orgânica? O que me parece inexplicável é que nós brasileiros persistamos em comer sem 

quase nenhum deleite essa coisinha verde e mole que se derrete na boca sem deixar vontade de repetir a dose.” 

 Rui Coutinho sorri cético.  

Enquanto isso, na Holanda, Joanita, podendo comer os pratos mais saborosos do mundo, tem saudade é de 

chuchu com molho branco. Que desforra para o chuchu! 

 BANDEIRA, Manuel. In: Quadrante 2. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1963 

 

03-REESCREVA os trechos a seguir, substituindo expressões grifadas por outras sinônimas, de acordo com o contexto 

do texto 2. USE linguagem padrão e denotativa. FAÇA as adaptações necessárias. 

 a) “Não tenho também nenhuma ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa injustiça em 
considerar insípido um prato que é insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo.” 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) “O chuchu é meu eterno pomo da discórdia com meu querido amigo Dr. Rui Coutinho.” 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

04- O autor usa vários termos para se referir ao chuchu. A expressão a qual ele faz referência à alface é 

 a) caxixe. 

 b) coisinha verde.  

 c) coisa bestinha.  

 d) Cucurbitácea reles.  

 e) Lactuca sativa. 

 

 

 

 

 

 

05- Eu sei que toda gente despreza o chuchu, a coisa mais bestinha que Deus pôs no mundo, Cucurbitácea reles que 

medra em qualquer beirada de quintal.”  
No trecho anterior, as ASPAS foram usadas na expressão grifada para informar que se trata de: 

a) ironia. 

b) populismo. 

c) estrangeirismo. 

d) termo científico. 



e) ênfase na expressão. 

 

06- IDENTIFIQUE a opinião do autor em relação ao chuchu. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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07- COMPLETE a palavra cruzada a seguir com o sinônimo das palavras grifadas nos seguintes trechos:  

VERTICAL  

1. “Então a alface deixou de ser água e celulose, e entrou nos menus autorizados e recomendados pelos 
nutricionistas.”  
2. “Sei ainda que os médicos nutricionistas banem o chuchu de todas as suas dietas, dizem que o chuchu não vale 
nada, é uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal.”  
3. “Não tenho também nenhuma ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa injustiça em 
considerar insípido um prato que é insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo.”  
4. “Eu sei que toda gente despreza o chuchu, a coisa mais bestinha que Deus pôs no mundo, Cucurbitácea reles que 
medra em qualquer beirada de quintal.”  
5. “O que me parece inexplicável é que nós brasileiros persistamos em comer sem quase nenhum deleite essa 

coisinha verde e mole que se derrete na boca sem deixar vontade de repetir a dose.” 

 

HORIZONTAL  

1. “Então a alface deixou de ser água e celulose, e entrou nos menus autorizados e recomendados pelos 
nutricionistas.” 

2. “Eu sei que toda gente despreza o chuchu, a coisa mais bestinha que Deus pôs no mundo, Cucurbitácea reles que 

medra em qualquer beirada de quintal.”  
3. “Rui Coutinho sorri cético.”  
4. “O que me parece inexplicável é que nós brasileiros persistamos em comer sem quase nenhum deleite essa 

coisinha verde e mole que se derrete na boca sem deixar vontade de repetir a dose.” 

 

Texto 3 

 

Hora da sesta. Um grande silêncio no casarão. 

 

Faz sol, depois de uma semana de dias sombrios e úmidos. Clarissa abre o livro para ler. Mas o 

silêncio é tão grande que, inquieta, ela torna a pôr o volume na prateleira, ergue-se vai até a janela, para 

ver um pouco de vida. 



Na frente da farmácia está um homem metido num grosso sobretudo cor de chumbo. Um cachorro 

magro atravessa a rua. A mulher do coletor aparece à janela. Um rapaz de pés descalços entra na 

Panificadora. 

Clarissa olha para o céu, que é dum azul tímido e desbotado, olha para as sombras fracas sobre a 

rua e depois se volta para dentro do quarto. Aqui faz frio. Lá no fundo do espelho está Clarissa indecisa, 

parada, braços caídos, esperando. Mas esperando o quê? Clarissa recorda. Foi no verão. Todos no casarão 

dormiam. As moscas dançavam no ar, zumbindo. Fazia um solão terrível, amarelo, quente. No seu quarto, 

Clarissa não sabia o que fazer. De repente pensou numa travessura. Mamãe guardava no sótão as latas de 

doce, os seus bolinhos e os seus pães que deviam durar toda a semana. Era proibido entrar lá. Quem 

entrava, dos pequenos, corria o risco de levar palmadas no lugar de costume. 

Mas o silêncio da sesta estava cheio de convites traiçoeiros. Clarissa ficou pensando. Lembrou-se 

de que a chave da porta da cozinha servia n quartinho do sótão. Foi buscá-la na ponta dos pés. 

Encontrou-a no lugar. Subiu as escadas devagarinho. Os degraus rangiam e a cada rangido ela levava um 

sustinho que a fazia estremecer. Clarissa subia, com a grande chave na mão. Ninguém... Silêncio... 

Diante da porta do sótão, parou, com o coração aos pulos. Experimentou a chave. A princípio não 

entrava bem na fechadura. Depois entrou. Com muita cautela, abriu a porta e se viu no meio duma 

escuridão perfumada, duma escuridão fresca que cheirava a doces, bolinhos e pão. 

Comeu muito. Desceu cheia de medo. No outro dia D. Clemência descobriu a violação, e Clarissa 

levou meia dúzia de palmadas. 

Agora ela recorda... E de repente se faz uma grande claridade, ela tem a grande ideia. “A chave da 

cozinha serve na porta do quarto do sótão.” O quarto de Vasco fica no sótão... Vasco está no escritório... 

 

Todos dormem... Oh! E se ela fosse buscar a chave da cozinha e subisse, entrasse no quarto de Vasco e 

descobrisse o grande mistério? 

Não. Não sou mais uma criança. Não. Não fica direito uma moça entrar no quarto dum rapaz. Mas 

ele não está lá... que mal faz? Mesmo que tivesse, é teu primo. Sim, não sejas medrosa. Vamos. Não. Não 

vou. Podem ver. Que é que vão pensar? Subo a escada, alguém me vê e pergunta: “Aonde vais, Clarissa?”  

Ora, vou até o quartinho das malas. Pronto. Ninguém pode desconfiar. Vou. Não, não vou. Vou, sim!

 (Érico Veríssimo - Porto Alegre; Globo, 1981, p. 132-3) 

 

 
 08- São palavras que possuem a mesma pronúncia ou a mesma grafia, mas significados diferentes. No 

título “Hora da sesta. Um grande silêncio no cazarão” a palavra em destaque completa um trio de 

homônimos, explique o significado de cada uma delas: 

 

Sesta 

 

Sexta 

Cesta 
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