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Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2.  

 

“Criança diz cada uma...” 
Aninha já estava com dois anos. Loira, linda. Nunca havia 

cortado o cabelo. Eram amarelo-ouro e cacheados. “Parecia um 
anjinho barroco”, diz a mãe coruja. 

Lá um dia, a mãe pega uma enorme tesoura e resolve dar 
um trato na cabeça da criança, pois as melenas já estavam nos 
ombros. Chama a menina, que chega ressabiada, olhando a 
cintilante tesoura. 

 –  Mamãe vai cortar o cabelinho da Aninha. 
Aninha olha a tesoura, se apavora. 
–  Não quero, não quero, não quero!!! 
– Não dói nada... 
– Não quero!, já disse. 
E sai correndo. A mãe sai correndo atrás. Havia uma 

tesoura na mão. A muito custo, consegue tirar a filha que estava 
debaixo da cama, chorando, temendo o pior. Consola a filha. 
Sentam-se na cama. Dá um tempo. A menina para de chorar. Mas 
não tira o olho da tesoura. 

– Olha, meu amor, a mamãe promete cortar só dois 
dedinhos. 

Aninha abre as duas mãos, já submissa, desata o choro, 
perguntando, olhando para a enorme tesoura e para a própria 
mãozinha: 

– Quais deles, mãe? 
PRATA, Mário. 100 crônicas. São Paulo: Carta Editorial, 1997. p. 37 (adaptado) 

 

Vocabulário 
Melenas: mechas. 

Ressabiada: desconfiada. 

 

1. Tendo em vista a narrativa apresentada na crônica: 

 

a) explique a confusão ocorrida na história, que é 

responsável pelo humor do texto.  

 

 

 

 

b) justifique o título da história.  

 

 

 

2. Tomando como base o estudo da sintaxe do período 

simples e dos termos essenciais da oração, classifique os 

sujeitos dos verbos e das locuções verbais destacadas nos 

trechos apresentados abaixo, retirados do texto. 

 

a)  “Nunca tinha cortado o cabelo.” 

 

 

b) “Havia uma tesoura na mão.” 

 

 

c)  “diz a mãe coruja.” 

 

 

d) “– Mamãe vai cortar o cabelinho da Aninha.” 

 

 

e) “Nunca havia cortado o cabelo. 

 

 

3. Leia o trecho da notícia a seguir. 

 
Daniel Craig se machuca em set e filmagens de ‘Bond 

25’ são suspensas 
[...] 
O jornal citou uma fonte não identificada dizendo que Craig 

estava filmando uma de suas últimas cenas no país. “Ele estava 
correndo durante as filmagens quando escorregou e caiu sem 
jeito”, disse. [...] 

DANIEL Craig se machuca em set e filmagens de ‘Bond 25’ são suspensas. Destak, 14 de maio de  

2019. Disponível em: http://www.destakjornal.com.br/diversao---arte/cinema/detalhe.  

 

a) Classifique os verbos em destaque em transitivo 

direto, indireto ou intransitivo. Justifique.  

 

 

 

b) Localize e transcreva o sujeito desses verbos. A quem 

ele faz referência?  

 

 

Leia o texto para responder à questão a seguir. 

 
Brasil ganha 10 milhões de internautas em 1 ano, 

aponta IBGE 
[...] 
Em apenas 1 ano, o número de internautas no Brasil 

cresceu cerca de 10 milhões de pessoas, sendo que os idosos 
representam a faixa etária com maior crescimento de novos 
usuários da rede. 

É o que aponta um levantamento divulgado nesta quinta-
feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
feito no quarto trimestre de 2017. Ele faz parte das coletas da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). 

Veja outros destaques do estudo: 
o número de domicílios com acesso à web subiu para 75% 

contra 69% em 2016; [...] 
SILVEIRA, Daniel. Brasil ganha 10 milhões de internautas em 1 ano, aponta IBGE. G1, 20 de 

dezembro de 2018. 
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4. Assinale a afirmação correta. 

A  O título da notícia é constituído por um período 

composto de uma oração. 

B  O primeiro parágrafo é constituído de duas orações; 

número e idosos são núcleos dos sujeitos de cada 

uma das orações. 

C  No primeiro parágrafo, o sujeito da forma verbal 

cresceu é o grande número de internautas, logo 

verbo crescer pode ser conjugado tanto no singular 

quanto no plural.  

D  No segundo parágrafo, o pronome ele retoma IBGE; 

trata-se de um exemplo de sujeito composto. 

E  No último período do texto, tem-se sujeito simples 

tendo como núcleo o vocábulo domicílio. 

 

5. Leia a quadrinha a seguir. 

 

Noite 
A  noite foi embora 
Lá no fundo do quintal 
Esqueceu a lua cheia 

Pendurada no varal. 
[...] 

CAPARELLI, Sérgio. Tigres no quintal. 

Porto Alegre: Kuarup, 1989. p. 70. 

 

a)  Dê a função sintática da expressão em destaque no 

texto. Justifique.   

 

 

 

b)  Na frase “Maria se esqueceu de pagar a conta.”, o 

verbo exerce a mesma função sintática que o verbo 

do terceiro verso do poema? Explique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


