
 

 

 
AVALIAÇÀO PRODUTIVA – 31 – PRIMEIRO ANO 

 
01. (Enem – 2008) 

 
São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a 

fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em 
estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento 
armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: 

— Quantos são aqui? 
Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: 
— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. 
E outro: 
— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus 

nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor... (...) 
E outro: 
— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua 

saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito! 
(Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3. São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento).) 

 
O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico — o recenseamento —, apresenta 
característica marcante do gênero crônica ao: 
a) expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa 

por meio de outra. 
b) manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço. 
c) contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e 

revelando-os pouco a pouco. 
d) evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano, 

para manter as pessoas informadas. 
e) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que recebe 

tratamento estético. 
 
02. Leia, em primeira instância, o que nos diz o crítico literário Antônio Cândido acerca do gênero “crônica”: 

A crônica não é um “gênero maior”. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe 
dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos, e poetas. Nem se pensariam em atribuir 
o Prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero 
menor.“Graças a Deus” – seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica perto de nós. 

Antônio Cândido 
 

Tendo em vista os conhecimentos de que dispõe a respeito de tal gênero, explicite suas considerações 
sobre o fragmento acima, levando em consideração as características que demarcam a modalidade em 
questão. 
Explicite seus conhecimentos acerca da crônica argumentativa. 

 
03. Considerando a classificação dos verbos destacados, relacione a coluna da direita de acordo com a da 

esquerda e assinale a alternativa com a sequência correta. 
 

1. Regular   (   ) Farei o exercício       a) 3 — 5 — 1 — 2 — 4 
2. Irregular   (   ) Ele foi morto durante o assalto.   b) 2 — 1 — 4 — 5 — 3 
3. Anômalo   (   ) O céu está plúmbeo. Chove.    c) 1 — 5 — 4 --- 3 — 2 
4. Defectivo  (   )  Vão-se aos ares os pombos.    d) 2 — 5 — 4 — 3 —1 
5. Abundante  (   ) Mobiliarei a casa quando puder. 

 
04. ”...Na memória, guardavam-se detalhes bem vivos...” Em que alternativa o verbo sublinhado 

é  flexionado no plural pelo mesmo motivo que determina a flexão do verbo guardar no texto 
acima? 
a) Embora inimigos, deram-se as mãos.                                       
b) Pintam-se  letreiros de diversos tipos. 
c) Os namorados encontrar-se-iam muitos anos depois.                
d) Os operários feriram-se,  com suas ferramentas. 
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05. Um dos jogos mais badalados para dispositivos móveis desde 2016, Pokémon GO viveu diversos altos e 
baixos ao longo dos últimos anos, mas segue firme e forte —mais do que muitos podem imaginar. 
Retire os verbos do trecho acima e determine vem que tempo, modo estão empregados. 
Conjugue esses verbos no imperativo negativo e afirmativo. 


