
 
 
 
 
 
 
ALUNOS E ALUNAS,  
COMO VOCÊS JÁ FIZERAM TESTE 2 DE PORTUGUÊS, SEGUE MAIS UMA LISTA DE EXERCÍCIOS COM 
GABARITO PARA DAREM CONTINUIDADE AO ESTUDO DE VOCÊS. 
CUIDEM-SE! 
 
TIA GI 
 
Leia o texto para responder às questões: 
 

Tentação 
 

Ela estava com soluço. E, como se não bastasse a claridade das duas horas, ela era ruiva.  
Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, 

ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E, como se não bastasse 
seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava na 
mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua 
deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se 
num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num 
degrau faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. 
Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos.  
Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação 
surgiu no ângulo da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Era um basset lindo e 
miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um basset ruivo.  

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, 
cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmados. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. 
Ambos se olhavam.  

Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao 
mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. 
Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por 
cima do soluço e continuou a fitá-lo.  

Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos.  
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 

tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se, com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio 
de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, 
entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com 
que se pediam.  

Mas ambos eram comprometidos.  
Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele, 

com sua natureza aprisionada.  
A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 

sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-
lo dobrar a outra esquina.  

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás.  
 

LISPECTOR, Clarice. Tentação. Em: O primeiro beijo e outros contos.  
São Paulo: Ática, 1989. p. 52-55.  

 
1) Quem é o narrador do texto?  
 
a) A menina.  
b) Alguém que não faz parte da história.  
c) Alguém que faz parte da história, embora participe pouco dela.  
 
 
2) Releia este trecho.  
 
“Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento.“ 
 
Assinale a alternativa incorreta.  



 
a) O narrador se identifica com a menina, entende os sentimentos dela.  
b) Com base nos próprios sentimentos, o narrador interpreta os fatos e, de algum modo, parece identificar-se com a 

menina.  
c) O narrador parece não ter nenhuma identificação com a menina.  
 
 

3) Releia: 
 
“O basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu sonâmbulo.” 
 
Há quantas orações no período acima? 

a) 1 oração. 
b) 2 orações. 
c) 3 orações. 
d) 4 orações. 

 
4) Releia: 
“A dona esperava impaciente sob o guarda-sol.” 
O sujeito da oração é: 

a) Simples. 
b) Composto. 
c) Oculto ou desinencial. 
d) Indeterminado. 

 

Leia a resposta do médico psiquiatra paulistano Jairo Bouer (1966-), publica da em uma coluna de jornal, à pergunta 
de um leitor adolescente.  
 

Quando o assunto é cigarro, é preciso ser radical e dizer não 
 

Tenho 13 anos e quero comprar meu primeiro maço de cigarros. Já peguei algumas vezes cigarro dos meus 

amigos e achei legal. Na escola, fumo escondido. Meus pais também não me deixam fumar, mas os dois são fumantes 

há um tempão. Por que essa falsidade em relação ao cigarro?  

 
Se você acompanha esta coluna, já percebeu que, em geral, temos respostas bastante ponderadas para 

nossos leitores. Incentivamos sempre a autonomia de cada um, desde que administrada com responsabilidade, e 
evitamos o tradicional "faça isso ou não faça aquilo". Mas, desta vez, vamos ser categóricos: caia fora dessa e não 
compre seu primeiro maço de cigarros.  

Por quê? O cigarro é composto por uma droga (nicotina) que tem o poder 
de tornar as pessoas dependentes com muita facilidade. Além dela, o cigarro tem 
centenas de compostos químicos que, com o passar dos anos, vão atacando seu 
corpo. Só para citar algumas das consequências do hábito de fumar: enfisema 
pulmonar, câncer de pulmão e de bexiga, alteração dos vasos sanguíneos, infartos, 
derrames e impotência sexual.  

As pesquisas mostram que, quanto mais nova é a pessoa quando começa a 
fumar, mais chances ela tem de se tornar dependente. A nicotina faz com que o 
corpo sinta falta do cigarro. Quando passa uma ou duas horas sem dar uma 
tragada, a pessoa começa a passar mal: sua, sente dor de cabeça, ansiedade, 
nervosismo, dificuldade de concentração etc. Esses são sinais de abstinência. É 
como se o seu corpo desse sinais de que precisa de mais nicotina. Daí a vontade 
incontrolável de acender mais um.  

A moçada começa a fumar porque acha que pega bem. O garoto que fuma 
acha que parece mais maduro. Pode até se sentir mais controlado e mais seguro 
(efeito da nicotina). Na verdade, ele está fazendo uma grande bobagem. Está 
entrando em uma história que, para ser superada, pode levar, em média, uma 
década - tempo suficiente para produzir belos estragos em sua saúde.  

E seus pais, são falsos? Provavelmente não! Eles querem evitar que você entre em uma situação de que vai 
ser difícil sair. Por experiência própria, eles já devem ter sentido o quanto é duro largar o cigarro. O que complica é 
que eles, fumantes, tentam impor a você uma proibição ao cigarro. Filhos de pais que fumam têm maior probabilidade 
de se tornarem dependentes de cigarro.  

Que tal inverter o jogo e pedir que eles também deixem o cigarro? Hoje, novos métodos (remédios que 
controlam a vontade de fumar), terapia de apoio e reposição de nicotina são alternativas para facilitar a vida do 
fumante que quer largar o cigarro. Sugira a eles que procurem um médico.  

Só para terminar: em raras ocasiões a gente diz aqui o que a pessoa deve ou não fazer. Se a gente disse isso 
hoje para você, é por convicção absoluta de que você não precisa comprar seu primeiro maço de cigarros para se 
sentir mais legal. Muito pelo contrário, esse é um passo para anos de muita dor de cabeça. É isso!  
 

BOUER, Jairo. Quando o assunto é cigarro, é preciso ser radical e dizer não. Folha de S.Paulo,  
São Paulo, Folhateen, p. 2, 7 mar. 2003.  



5) Quais são as consequências do hábito de fumar citadas no texto? E que tipos de tratamento podem ajudar os 
fumantes?  
 
 
6) Quais são os sintomas de abstinência apontados no texto? 

 
Texto III 
 

 
 
 
7) Releia a fala de Jon no 1º quadrinho para responder às seguintes questões. 
 
Separe a oração como se pede (identifique na primeira parte e classifique na segunda): 
a) Sujeito: ___________________________________________________  

    Classificação: _______________________________________________  

 
b) Predicado: _________________________________________________ 

    Classificação: _______________________________________________ 

 
8) Agora, releia a oração do 2º quadrinho. 
a) Identifique e classifique o sujeito. 
 
______________________________________________________________________________________________  
 
b) O verbo é significativo? Justifique. 
 
______________________________________________________________________________________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabarito 

1. c 

2. b 

3. b (2 orações = 2 verbos) 

4. a 

5 e 6. Respostas explícitas no texto. Confiram com seus colegas. 

7. a) – 

      Oculto. 

b) “Estou inspirado hoje.” 

     Nominal. 

8. a) Sujeito oculto, não aparece escrito na oração. 

b) O verbo é significativo, pois o predicado é verbal. 

 

 


