
 

 

Textos narrativos 
 

Interpretação de texto -Turma:  ITA  – PROFa.LENE 
 

Leia o texto a seguir e responda ao que se pede nas questões de 01 a 03. 
Uma galinha 

                                           (Clarice Lispector) 
1º Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava das nove horas da manhã. 
2º 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 que ela aspirava à liberdade. 

3º Foi, pois, uma surpresa quando viram a galinha 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 de a 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 estava indecisa 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 íntima que fosse a presa 
o grito de conquista havia soado. 

4° Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela arfava, estava 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. 

5º 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. 

6º 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. 

7º 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: 

8º – Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha ela pôs um ovo ela quer o nosso bem! 
9º Todos correram de novo ...... 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: 

10º – Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida! 
11 – Eu também! Jurou a menina com ardor. 
12 A mãe, cansada, deu de ombros. 
13 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. 

14 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 mencionado. 

15 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 aspirava 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. 

16 Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. 
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01. Em relação ao conto podemos afirmar que: 
I. A frase inicial do conto tem dupla função: marcar o tempo da narrativa e caracterizar a personagem 

principal do texto. 
II. A narrativa oscila entre a humanização e a animalização da galinha. 
III. A narrativa apresenta dois conflitos, porém combinados: o da família e o da galinha. 
 
Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III. 
d) Apenas I e III. 
e) Todas estão corretas. 
 

02. Analise as afirmativas referentes aos personagens do texto e em seguida assinale a correta: 
a) A maior caracterização incide sobre a galinha, aparecendo em seguida a menina. 
b) São protagonistas do conto a galinha e o rapaz. 
c) A mãe aparece como figura apagada e não dinâmica, pouco caracterizada. 
d) A menina de acordo com sua própria condição de dinâmica, evolui ao longo da narrativa. 
e) Todas alternativas estão corretas. 
 

03. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Inesperadamente a galinha de domingo foge e, de maneira instintiva, mas insegura procura escapar. 
b) A galinha está desempenhando instintivamente sua função que é a perpetuação da espécie de maneira 

inconsciente. 
c) A galinha ao pôr um ovo se salva, porque pai e filha reconhecem no ovo uma futura vida, único motivo 

pra deixa-la sobreviver. 
d) A galinha tornara-se a rainha da casa, na verdade, o que ocorre é uma transformação com benefícios 

uma vez que a galinha é mantida viva. 
e) A galinha já no sábado parecia pressentir a sua maravilhosa missão dominical. 
 

(Enem 2009 - adaptada) 
[...] já foi o tempo em que via a convivência como viável, só exiqindo deste bem comum, piedosamente, o 
meu quinhão, já foi o tempo em que consentia num contrato, deixando muitas coisas de fora sem ceder 
contudo no que me era vital, já foi o tempo em que reconhecia a existência escandalosa de imaginados 
valores, coluna vertebral de toda 'ordem'; mas não tive sequer o sopro necessário, e, neqado o respiro, me 
foi imposto o sufoco; é esta consciência que me libera, é ela hoje que me empurra, são outras aqora 
minhas preocupações, é hoje outro o meu universo de problemas; num mundo estapafúrdio - 
definitivamente fora de foco cedo ou tarde tudo acaba se reduzindo a um ponto de vista, e você que vive 
paparicando as ciências humanas, nem suspeita que paparica uma piada: impossível ordenar o mundo dos 
valores, ninquém arruma a casa do capeta; me recuso pois a pensar naquilo em que não mais acredito, 
seja o amor, a amizade, a família, a iqreja, a humanidade; me lixo com tudo isso! Me apavora ainda a 
existência, mas não tenho medo de ficar sozinho, foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando 
hoje o cinismo dos grandes indiferentes [...]. 

Nassar, r. Um copo de cólera. São Paulo: Companhia das letras, 1992 
 
Na novela Um Copo de Cólera, o autor lança mão de recursos estilísticos e expressivos típicos da literatura 
produzida na década de 70 do século passado no Brasil, que, nas palavras do crítico Antonio Candido, 
aliam “vanguarda estética e amargura política”. 

 
04. Com relação à temática abordada e à concepção narrativa da novela: 

a) é escrito em terceira pessoa, com narrador onisciente, apresentando a disputa entre um homem e uma 
mulher em linguagem sóbria, condizente com a seriedade da temática político-social do período da 
ditadura militar. 

b) articula o discurso dos interlocutores em torno de uma luta verbal, veiculada por meio de linguagem 
simples e objetiva, que busca traduzir a situação de exclusão social do narrador. 

c) representa a literatura dos anos 70 do século XX e aborda, por meio de expressão clara e objetiva e de 
ponto de vista distanciado, os problemas da urbanização das grandes metrópoles brasileiras. 

d) evidencia uma crítica à sociedade em que vivem os personagens, por meio de fluxo verbal contínuo de 
tom agressivo. 

e) traduz, em linguagem subjetiva e intimista, a partir do ponto de vista interno, os dramas psicológicos 
da mulher moderna, às voltas com a questão da priorização do trabalho em detrimento da vida familiar 
e amorosa. 
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05. (UFV) Considere o texto: 
“O incidente que se vai narrar, e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963, 
tornou essa localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o dia. (…) Bem, mas não convém 
antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, 
a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário 
e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria, desse drama talvez inédito nos 
anais da espécie humana.” (Érico Veríssimo) 
Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima: 
a) O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. 
b) É um narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. 
c) Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu 

com x ou y em tal lugar ou tal hora. 
d) Fala de maneira exemplar ao leitor, porque considera sua visão a mais correta. 
e) É um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua presença. 
 

06. (Enem-2013) 
"Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. 

Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre 
houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 
[...] 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo 
início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 
apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois 
juntos – sou eu que escrevo o que estou escrevendo. [...] Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 
inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual – há dois anos e meio 
venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde 
saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não início pelo fim que justificaria 
o começo – como a morte parece dizer sobre a vida – porque preciso registrar os fatos antecedentes." 

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento). 
 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada 
com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa 
peculiaridade porque o narrador 
a) observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 

personagens. 
b) relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a 

compõem. 
c) revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 
d) admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras 

exatas. 
e) propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 
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07. Ao afirmar “Não é de se espantar que os homens é que mudam o mundo!” (terceiro quadrinho), a 

personagem exprime: 
a) uma opinião coincidente entre homens e mulheres sobre as mudanças pelas quais o mundo passa. 
b) um juízo de valor cujo sentido inusitado e surpreendente se revela na última fala do texto. 
c) uma avaliação sobre os verdadeiros agentes da evolução e das transformações do mundo. 
d) uma convicção acerca de uma ideia geral que predomina nas demais falas presentes no texto. 
e) um pensamento desfavorável às atitudes exclusivas dos homens diante das tragédias mundiais. 
 

Tendo por base a obra “O ALIENISTA”, DE MACHADO DE ASSIS, responda ao que se pede nas questões de 8 a 
10. 
 
08. O texto literário recorre com frequência a “índices” que anunciam reviravoltas posteriores no enredo, 

preparando os leitores para o que ainda vai acontecer. 
O índice que melhor anuncia e prepara o final de “O alienista” está presente em: 
a) Ao cabo daqueles cinco anos, pessoas que levavam o chapéu ao chão, logo que ele assomava no fim 

da rua, agora batiam-lhe no ombro, (capítulo V) 
b) D. Evarista era a esperança de Itaguaí; contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. Daí 

as aclamações públicas, a imensa gente que atulhava as ruas, (capítulo V) 
c) Nada tenho que ver com a ciência; mas se tantos homens em quem supomos juízo são reclusos por 

dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? (capítulo VI) 
d) Morra o Dr. Bacamarte! Morra o tirano!, uivaram fora trezentas vozes. Era a rebelião que desembocava 

na Rua Nova. (capítulo VI) 
 

09. No início do capítulo I, o médico Simão Bacamarte explica que se casou com D. Evarista porque ela “estava 
assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes”, mas logo em seguida observa que ela “não 
lhe deu filhos robustos nem mofinos”. 
As duas informações do personagem anunciam para o leitor o seguinte tom predominante da narrativa: 
a) irônico 
b) trágico 
c) apelativo 
d) melancólico 
 

10. Em relação ao foco narrativo, podemos afirmar que: 
a) a narrativa é constantemente interrompida pelos comentários de Simão, o que faz dele o narrador da 

estória. 
b) alternam-se no trecho narradores de primeira e terceira pessoas, prática comum na ficção realista. 
c) o narrador é de primeira pessoa, onisciente. 
d) o narrador constrói a sua narrativa a partir da leitura dos cronistas de Itaguaí, problematizando a 

noção de origem e a veracidade dos fatos narrados. 
e) os cronistas da vila de Itaguaí são os verdadeiros narradores da estória, como pode ser percebido no 

início do texto. 
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11. Leia. 
Um tiro no escuro 
      – Quem atirou em quem? – provoco minha mãe. 
      – Uai, foi você que atirou no seu irmão. – ela responde, convicta. 
      Isso aconteceu nos anos de 1980, bem no começo. Naquela época era tudo meio inconsequente. Meu 
pai havia nos presenteado com uma espingarda de pressão. Com que cargas d'água alguém teria a 
brilhante ideia de dar uma arma para duas crianças? Pois é, isso era normal. Como era normal também 
passearmos pela cidade em um Fusca, todos sem cinto de segurança e felizes como nunca. Tínhamos a 
impressão de que tudo era meio permitido, mas, lógico, dentro de parâmetros que levavam em conta o 
respeito ao próximo e o amor incondicional à família. 
      Brincávamos na rua e ela era tão perigosa quanto é hoje. Havia os carros descontrolados, os 
motoristas bêbados, as motos a todo vapor, os paralelepípedos soltos como armadilhas propositais. Tudo 
era afiado ou pontiagudo, menos a dedicação de dona Izolina. Perto da janta ela nos gritava e, chateados, 
nos recolhíamos para a sala. Havia uma mesa e todos nos sentávamos, juntos, para celebrar mais um dia 
em que nada nos faltara. 
       Hoje, os brinquedos de criança parecem mais arredondados, não há armas em casa, mas os perigos 
são os mesmos: um arranhão em minha filha, Helena, dói tanto quanto um hematoma sofrido em nossa 
infância. 
       Ah, mãe, fui eu que atirei em meu irmão e, logo após o grito estridente dele, saí gritando igualmente 
pela casa, desolado e pesaroso, porque havia assassinado um parente tão próximo. Mas nada acontecera, 
nem uma esfoladela. Ele usava uma bermuda jeans e eu, com minha pontaria genial, havia acertado a 
nádega direita, de modo que o pequeno projétil se intimidara diante da força do tecido. Foi assim, mãe. 
Agora a senhora já pode contar para todos a história correta. 

(Whisner Fraga. www.cronicadodia.com.br, 10.05.2015. Adaptado) 
 
Na opinião do narrador, a 
a) equivalência entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 1980 evidencia-se na maneira de se 

passear de carro pela cidade. 
b) diferença entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 1980 é comprovada pelo fato de que, no 

passado, era possível brincar na rua, que não oferecia tantos riscos quanto hoje. 
c) equivalência entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 1980 torna-se evidente nos 

brinquedos presenteados às crianças, que continuam os mesmos de antes. 
d) diferença entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 1980 está no fato de que hoje as 

brincadeiras são mais violentas que no passado. 
e) diferença entre a infância vivida hoje e a vivida na década de 1980 pode ser percebida em algumas 

atitudes antes consideradas normais e que hoje são recriminadas. 
 

Texto para  a questão 12: Dom Casmurro, Machado de Assis 
Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas palavras 

mansas, quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali ao pé uma fortaleza; dizia o rei que os bons 
amigos deviam ficar longe uns dos outros, não perto, para se não zangarem como as águas do mar que batiam 
furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe, se eu duvido que o rei dissesse tal 
palavra nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo escritor que a inventou para adornar o texto, 
e não fez mal, porque é bonita; realmente, é bonita. Eu creio que o mar então batia na pedra, como é seu 
costume, desde Ulisses e antes. Agora que a comparação seja verdadeira é que não. Seguramente há inimigos 
contíguos, mas também há amigos de perto e do peito. E o escritor esquecia (salvo se ainda não era do seu 
tempo) esquecia o adágio: longe dos olhos, longe do coração. 
 
12. A frase que exprime o comentário do narrador sobre a citação do historiador é: 

a) As palavras mansas aproximam os amigos, defendendo-os das intempéries. 
b) A vizinhança fortalece a amizade, ao contrário do que ocorre entre o mar e o rochedo. 
c) Desde Ulisses, o mar batendo no rochedo representa os conflitos de amizade.   
d) A invenção dos escritores é necessária para compreender melhor fatos ocorridos no passado. 
e) A constante proximidade entre amigos contribui para que a discórdia apareça. 
 

Texto para as questões de 13 a 15. 
 

Detenho-me diante de uma lareira e olho o fogo. É gordo e vermelho, como nas pinturas antigas; remexo 
as brasas com o ferro, baixo um pouco a tampa de metal e então ele chia com mais força, estala, raiveja, 
grunhe. Abro: mais intensos clarões vermelhos lambem o grande quarto e a grande cômoda velha parece 
regozijar-se ao receber a luz desse honesto fogo. Há chamas douradas, pinceladas azuis, brasas rubras e 
outras cor-de-rosa, numa delicadeza de guache. Lá no alto, todas as minhas chaminés devem estar fumegando 
com seus penachos brancos na noite escura; não é a lenha do fogo, é toda a minha fragata velha que estala de 
popa a proa, e vai partir no mar de chuva. Dentro, leva cálidos corações. 

(Rubem BragA  
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13. Em relação ao texto, a única afirmação que NÃO está correta é: 
a) Nos dois primeiros períodos, o fenômeno da repetição é rigorosamente controlado pelo narrador, 

sobretudo por meio do recurso da elipse. 
b) Na expressão “ele chia”, o narrador explicitou o pronome para estabelecer, com maior precisão, a 

relação entre a ação expressa pelo verbo chiar e “fogo”, atrás referido. 
c) No segundo e terceiro períodos, a coerência entre as ações do narrador e as ações atribuídas a “fogo” 

é estabelecida por meio de relações de causa e consequência. 
d) Em “Abro”, estão subentendidos eu e tampa de metal.  
e) Os dois pontos utilizados após “Abro” permitem introduzir o complemento da ação de abrir. 
 

14. Há uma gradação crescente em:  
a) “...e então ele chia com mais força, estala, raiveja, grunhe.” 
b) “...mais intensos clarões lambem o grande quarto...” 
c) “Há chamas douradas, pinceladas azuis, brasas rubras e outras cor-derosa, numa delicadeza de 

guache.”  
d) “Lá no alto, todas as minhas chaminés devem estar fumegando com seus penachos brancos na noite 

escura... .”  
e) “...é toda a minha fragata velha que estala de popa a proa, e vai partir no mar de chuva.” 
 

15. No excerto, o narrador propõe um percurso metafórico que vai do aquecimento da casa à imagem da 
partida de um barco. O segmento em que se reforça e se explicita essa passagem do plano literal ao 
metafórico é:  
a) “...numa delicadeza de guache.”  
b) “...todas as minhas chaminés devem estar fumegando com seus penachos brancos na noite escura...”  
c) “...não é a lenha do fogo, é toda a minha fragata velha que estala de popa a proa ...”  
d) “...e vai partir no mar de chuva.”  
e) “Dentro, leva cálidos corações.” 
 

Texto para a questão 16. 
 
De todos esses periquitinhos que tem no Brasil, tuim é capaz de ser o menor. Tem bico redondo e rabo 

curto e é todo verde, mas o macho tem umas penas azuis para enfeitar. Três filhotes, cada um mais feio que o 
outro, ainda sem penas, os três chorando. O menino levou-os para casa, inventou comidinhas para eles; um 
morreu, outro morreu, ficou um. 

 (Rubem Braga)  
 

16. Neste excerto de Tuim criado no dedo,  
a) o narrador em terceira pessoa emprega o discurso indireto para assimilar o ponto de vista do menino.  
b) repetições, diminutivos, simplicidade sintática introduzem no discurso a perspectiva do menino.  
c) a escassez de adjetivos torna concreta a visão substantiva, própria da infância.  
d) o narrador em primeira pessoa utiliza o discurso direto para recriar a visão infantil.  
e) diminutivos, predomínio da subordinação e sinestesias recriam o registro da percepção infantil. 
 

Texto para a questão 17 
 
Garoto das Meias Vermelhas (Carlos Heitor Cony) 
 
Ele era um garoto triste. Procurava estudar muito. 
Na hora do recreio ficava afastado dos colegas, como se estivesse procurando alguma coisa. 
Todos os outros meninos zombavam dele, por causa das suas meias vermelhas. Um dia, o cercaram e lhe 

perguntaram porque ele só usava meias vermelhas. 
Ele falou, com simplicidade: "No ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe me levou ao circo. 

Colocou em mim essas meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse que todo mundo ia rir de mim, 
por causa das meias vermelhas. 

Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Disse que se eu me 
perdesse, bastaria ela olhar para o chão e quando visse um menino de meias vermelhas, saberia que o filho era 
dela." 

"Ora", disseram os garotos, "mas você não está num circo. Por que não tira essas meias vermelhas e as 
joga fora?" 

O menino das meias vermelhas olhou para os próprios pés, talvez para disfarçar o olhar lacrimoso e 
explicou: 

"É que a minha mãe abandonou a nossa casa e foi embora. Por isso eu continuo usando essas meias 
vermelhas. Quando ela passar por mim, em qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me encontrar e me levará 
com ela." 

Carlos Heitor Cony, Crônicas (adaptado) 
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17. Sobre a estrutura narrativa do texto 1, é correto afirmar que: 
a) o narrador é personagem da narrativa; 
b) a narrativa é realizada em primeira pessoa; 
c) o tempo da história narrada é identificado; 
d) o espaço da história narrada é claramente definido; 
e) o protagonista da narrativa dá título ao texto. 
 

Leia o texto e responda à questão 18. 
O vencedor: uma visão alternativa 

 
Nos sete primeiros assaltos, Raul foi duramente castigado. Não era de espantar: estava inteiramente fora 

de forma. Meses de indolência e até de devassidão tinham produzido seus efeitos. O combativo boxeador de 
outrora, o homem que, para muitos, fora estrela do pugilismo mundial, estava reduzido a um verdadeiro trapo. 
O público não tinha a menor complacência com ele: sucediam-se as vaias e os palavrões. 

De repente, algo aconteceu. Caído na lona, depois de ter recebido um cruzado devastador, Raul ergueu a 
cabeça e viu, sentada na primeira fila, sua sobrinha Dóris, filha do falecido Alberto. A menina fitava-o com o 
olhos cheios de lágrimas. Um olhar que trespassou Raul como uma punhalada. Algo rompeu-se dentro dele. 
Sentiu renascer em si a energia que fizera dele a fera do ringue. De um salto, pôs-se de pé e partiu como um 
touro para cima do adversário. A princípio o público não se deu conta do que estava acontecendo. Mas quando 
os fãs perceberam que uma verdadeira ressurreição se tinha operado, passaram a incentivá-lo. Depois de uma 
saraivada de golpes certeiros e violentíssimos, o adversário foi ao chão. O juiz procedeu à contagem 
regulamentar e proclamou Raul o vencedor. 

Todos aplaudiram. Todos deliraram de alegria. Menos este que conta a história. Este que conta a história 
era o adversário. Este que conta a história era o que estava caído. Este que conta a história era o derrotado. Ai, 
Deus.  

(SCLIAR, Moacyr. Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.58-59) 
 
18. Em relação às características da tipologia narrativa da qual o texto é um exemplo, só NÃO se verifica no 

conto de Scliar: 
a) indicação da percepção temporal, sugerindo ao leitor a duração do fato narrado. 
b) ausência de narrador uma vez que a história é apresentada de modo impessoal. 
c) sugestão do espaço em que o episódio ocorre por meio de elementos como “na lona”. 
d) presença de personagens com atuações distintas como a sobrinha, os fãs e o juiz. 
 

Texto para as questões 19 e 20. 
 

Restos do carnaval 
Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as 

quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra 
beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao 
carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que 
me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e 
praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a 
capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu. 

No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam 
fantasiado. Em compensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do 
sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava então e 
economizava-as com avareza para durarem os três dias: um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se 
tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando 
tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. 

E as máscaras? Eu tinha medo mas era um medo vital e necessário porque vinha de encontro à minha mais 
profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de 
escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo 
interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu 
susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. 

Não me fantasiavam: no meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça 
para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que 
me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante três dias 
por ano. Nesses três dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça – eu mal podia 
esperar pela saída de uma infância vulnerável – e pintava minha boca de batom bem forte, passando também 
ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da meninice. 

Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me 
fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e 
o nome da fantasia era no figurino Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com 
as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco à fantasia 
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tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava 
seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. 

Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado: sobrou papel crepom, e muito. E a mãe de minha 
amiga – talvez atendendo a meu mudo apelo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, 
já que sobrara papel – resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. 
Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera: ia ser outra que não eu 
mesma. 

Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada: minuciosamente, 
minha amiga e eu calculávamos tudo, embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse e a 
fantasia se derretesse pelo menos estaríamos de algum modo vestidas – à ideia de uma chuva que de repente 
nos deixasse, nos nossos pudores femininos de oito anos, de combinação na rua, morríamos previamente de 
vergonha – mas ah! Deus nos ajudaria! Não choveria! Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa 
das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o 
destino me dava de esmola. 

Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã 
cedo no domingo eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os 
minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! Chegaram três horas da tarde: com cuidado para 
não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. 

Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto essa não posso sequer 
entender agora: o jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel 
crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge – minha mãe de súbito piorou 
muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na 
farmácia. Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha 
tão exposta vida infantil – fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de 
carnaval. A alegria dos outros me espantava. 

Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma 
coisa tinha morrido em mim. E, como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e 
desencantavam pessoas, eu fora desencantada; não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. 
Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome 
de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha 
mãe e de novo eu morria. 

Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar. 
Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de 
mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete: 
por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei 
pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido: eu era, sim, uma rosa. 

(Lispector, Clarice. Felicidade clandestina: contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998) 
 

19. O trecho que inicia a história principal da narrativa é 
a) “Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância…” 

(1º§) 
b) “Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me 

salvar.” (11º§) 
c) “Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto 

me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco.” (5º§) 
d) “Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à 

alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.” (2º§) 
 

20. “Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! Chegaram três horas da tarde: com 
cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa.” (8º§) 
A relação lógica existente, nas orações sublinhadas, no período anterior é de 
a) condição e ação. 
b) motivação e ação. 
c) concessão e ação. 
d) causa e consequência. 
 

21. “Em compensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde 
morávamos, olhando ávida os outros se divertirem.” (2º§) 
O uso do artigo indefinido no excerto anterior significa 
a) proximidade. 
b) familiaridade. 
c) pontualidade. 
d) especificidade. 
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22. “Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do 
estado grave de minha mãe e de novo eu morria.” (10º§) 
Os termos sublinhados anteriormente exercem entre si uma ação 
a) similar. 
b) antitética. 
c) recíproca. 
d) qualitativa. 
 

GABARITO  
 

01. E 
 
02. C 
 
03. D 
 
04. D 
 
05. C 
 
06. C 
 
07. B 
 
08. C 
 
09. A 
 
10. D 
 
11. E 
 
12. B 
 
13. E 
 
14. A 
 
15. C 
 
16. B 
 
17. E 
 
18. B 
 
19. C 
 
20. A 
 
21. A 
 
22. B 
 


