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Leia o relato de Elifas Andreato e observe a experiência 
que ele viveu com seu pai. Em seguida, responda às 
questões de 1 a 9. 

O abraço do meu pai 
Eu tinha 10 anos quando fiz minha 

primeira viagem no caminhão de meu pai, 
um GMC de 1950. [...] 

Para mim, garoto que raramente 
desfrutava da companhia do pai, aquela 
viagem foi só uma aventura. A floresta 
densa assustava e encantava. De vez em 
quando, viam-se enormes clareiras negras 
de árvores outrora verdes e grandiosas, 
agora derrubadas e queimadas para facilitar 
a remoção das raízes. Diante de algumas delas, meu pai desligava o 
caminhão, olhava com tristeza a queimada, se debruçava alguns 
minutos sobre o volante; depois respirava fundo e seguia viagem. 

Os sucessivos encalhamentos do caminhão nas areias 
atrasaram a viagem, e a noitinha chegou com seus sons de assustar 
crianças. Meu pai, homem franzino, porém muito corajoso, 
recolhia no matagal galhos e pedras para tentar arrancar o 
caminhão da areia. Eu ajudava como podia, atolado de medo. Até 
que, de repente, meu maior temor se cristalizou na minha frente: 
uma onça, credo! Parada diante dos faróis acesos. Ofuscada pela 
luz, talvez hipnotizada, demorou alguns segundos para sumir pela 
floresta. Trêmulo, corri para a cabine e fiquei em silêncio até meu 
pai se juntar a mim. Envergonhado pelo medo que senti, não disse 
nada a ele. Passei o resto da viagem calado, rememorando a 
imagem da onça. 

Foi só quando chegamos ao destino final que descobri que 
não estava sozinho naquela lembrança. Ao estacionar o caminhão, 
meu pai virou-se para mim e perguntou: 

– Filho, você viu a onça? 
Respondi que sim. Ele sorriu e me abraçou, com a 

cumplicidade de quem compartilha um temor. É a única lembrança 
que tenho de meu pai me abraçando. E acho que nunca mais me 
senti tão protegido assim. Ah, que saudade! 

ANDREATO, Elifas. O abraço de meu pai. Almanaque da Cultura Popular. n. 109. São Paulo. P.4 

(adaptado) 

Vocabulário: 
CGM: Tipo de caminhonete da marca General Motors. 
Densa: Desprovido de claridade; diz-se de vegetação cerrada. 
Clareiras: Lugar no meio de mata ou bosque onde rareiam ou faltam 
completamente as árvores;  
Outrora: Em tempos passados; antigamente. 
Franzino: De corpo magro. 
Sucessivos: Repetidos. 
Encalhamento: Ficar preso, parado. 
Ofuscada: Espantada. 
 

1. O relato de Elifas Andreato fala sobre a primeira viagem 
que ele fez com seu pai. O motivo pelo qual essa viagem 
ficou marcada em sua memória foi  

A  a falta de dinheiro que tinham na época. 

B  a onça atacar o pai e fugir em seguida. 

C  a queimada que havia na região. 

D  a coragem que tiveram em espantar a onça. 

E  o abraço que recebeu de seu pai. 

2. Tanto o pai quanto o menino, ao perceberem a onça 
parada por alguns segundos diante dos faróis acesos do 
carro, sentiram  

A  saudade. 

B  vergonha. 

C  alegria. 

D  medo. 

E  coragem. 
 

3. Analise as frases a seguir: 

I. “A floresta densa assustava e encantava”. 

II. “a noitinha chegou com seus sons de assustar 
crianças”. 

III.  “com a cumplicidade de quem compartilha somente 
um temor”. 

Os termos destacados classificam-se, respectivamente, em 

A  substantivo, adjetivo e numeral. 

B  adjetivo, substantivo e artigo definido. 

C  adjetivo, substantivo e numeral. 

D  substantivo, adjetivo e numeral. 

E  adjetivo, adjetivo e artigo indefinido. 
 

4. Sabendo que o adjetivo é toda palavra que caracteriza o 
substantivo, indique a opção em que a palavra destacada 
exerce papel de adjetivo ou de locução adjetiva. 

A  “Meu pai, homem franzino, porém muito corajoso.” 

B  “Olhava com tristeza a queimada.” 

C  “Trêmulo, corri para a cabine e fiquei em silêncio” 

D  “Envergonhado pelo medo que senti, não disse nada a 
ele.” 

E  “É a única lembrança que tenho de meu pai me 
abraçando.” 

 

5. Quanto à identificação do adjetivo, é correto afirmar que 

“Meu pai, homem franzino, porém muito corajoso”   

A  há três adjetivos referentes ao substantivo. 

B  há um adjetivo que se refere ao substantivo “pai”. 

C  não há adjetivo na frase. 

D  o substantivo destacado se refere à palavra “homem”. 

E  há dois adjetivos referentes ao substantivo “pai”. 

 

6. Considere o seguinte grupo de substantivos retirado do 
texto: noitinha, faróis, areia, galhos matagal, onça e 

medo. Com base neles, assinale a afirmação correta.  

A  Os termos noitinha e matagal são classificados como 
substantivos derivados. 

B  Areia é classificada como substantivo concreto, 
derivado e simples ao mesmo tempo. 
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C  As palavras faróis e galhos podem ser classificadas 
como substantivos coletivos. 

D  No relato, a palavra onça pode ser considerada 
substantivo próprio por dar nome a uma 
personagem. 

E  A palavra medo é classificada como substantivo 
concreto por se tratar de um sentimento. 

 

7. Sabe-se que tanto o artigo indefinido quanto o numeral 
cardinal um possuem a grafia idêntica, mas sentidos 
distintos quando empregados na frase. Observe o trecho e 
assinale a opção correta. 

“Eu tinha 10 anos quando fiz minha primeira viagem no 
caminhão de meu pai, um GMC de 1950. [...] Para mim, garoto que 
raramente desfrutava da companhia do pai, aquela viagem foi só 
uma aventura.” 

 

A  Os termos destacados são classificados como 
numerais cardinais, por darem ideia de quantidade. 

B  Os termos um e uma podem ser classificados como 
artigos indefinidos, por darem uma ideia genérica aos 
substantivos que os acompanham. 

C  Os termos classificam-se morfologicamente como 
numeral cardinal e artigo indefinido, 
respectivamente. 

D  Tanto o termo um quanto o termo uma classificam-
se como numerais cardinais, por determinarem os 
substantivos CGM e aventura. 

E  Apenas a palavra uma classifica-se como numeral 
cardinal, por estar acompanhada do termo só dando 
ideia de quantidade. 

 

8. Indique a alternativa que não apresenta a figura de 
linguagem personificação 

A  as pedras humilham. 

B  os confetes são usados nas festas. 

C  os diários contam segredos. 

D  os copos celebram as alegrias. 

E  a floresta clama por piedade. 

 

9. Indique em qual alternativa foi usada metáfora  

A  Ele é simplesmente um deus grego. 

B  Ele é bonito como um deus grego. 

C  Suas palavras são como doces da minha infância. 

D  Age como um burro! 

E  Aquele homem é como um burro. 

 

10. Leia a tira de Armandinho e responda: 
 

 
http://coral.ufsm.br/arco/Digital/Noticia.php?Id_Noticia=254 

Analisando a primeira fala do segundo quadrinho da tira, 
é possível afirmar que a frase é classificada quanto à 
organização e à entonação em 

A  nominal e optativa, respectivamente. 

B  verbal e exclamativa, respectivamente. 

C  nominal e exclamativa, respectivamente. 

D  nominal e imperativa, respectivamente. 

E  verbal e declarativa negativa, respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GABARITO: 

1. E 
2. D 
3. C 
4. A 
5. B 
6. A 
7. E 
8. B 
9. A 
10. B 


