


IV. Gênero que se define por sua pequena extensão, é mais curto
que a novela ou o romance, apresentando uma estrutura
fechada.

V. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e
um destinatário, geralmente é escrito em primeira pessoa.
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A. I e II.
B. I e III.
C. IV e V.
D.I e V.
E. III e IV.
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2.                                    De homem para homem
- Ateu, não: agnóstico
- Pois eu te dou quinhentas pratas se você me disser o que quer dizer essa palavra.
- Ora, para começar você não tem quinhentas pratas. Estou conversando a sério e
você me vem com molecagem. Acho que Deus é uma coisa, os padres outra. O
ranço das sacristias me enoja. Tenho horror ao bafo clerical dos confessionários! O
bem que a confissão pode nos fazer é o de uma catarse, um extravasamento, que
a psicanálise também faz, e com mais sucesso. Estou mesmo com vontade de me
especializar em psiquiatria.
- Só mesmo um doido te procuraria.
Mauro não pôde deixar de rir. Eduardo acrescentou:
- Você vai ter de se curar para depois curar os outros.

Fernando Sabino
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[D12] O texto de Fernando Sabino apresenta
características do seguinte gênero textual:

A. Poema.
B. Conto.
C. Crônica.
D. Ensaio.
E. Fábula.
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3. [D4] O beijo
O beijo é uma coisa que todo mundo dá em todo mundo. Tem uns
que gostam muito, outros que ficam aborrecidos e limpam o rosto
dizendo já vem você de novo e tem ainda umas pessoas que quanto
mais beijam, mais beijam, como a minha irmãzinha que quando
começa com o namorado dá até aflição. O beijo pode ser no escuro
e no claro. O beijo no claro é o que o papai dá na mamãe quando
chega, o que eu dou na vovó quando vou lá e mamãe obriga, e que
o papai deu de raspão na empregada noutro dia, mas esse foi tão
rápido que eu acho que foi sem querer…

(Millôr Fernandes)
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Segundo o cronista, o beijo

A. sempre agrada a todos.
B. somente ocorre à luz do dia.
C. ocorre de modo espontâneo.
D. é rápido e de raspão.
E. é algo que nem sempre agrada.
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- Olha a fila! Olha a fila! Tem gente furando aí.
- Tanta pressa só pra ver um caixão…
- Um caixão, não: o caixão do Dom Pedro.
- Como é que eu sei que é o Dom Pedro mesmo que está lá
dentro?
- A gente tem que acreditar, ora. Já se acredita em tanta
coisa que o Go…
- Com licença, é aqui a inauguração do Dom Pedro Segundo?
- Meu filho, duas coisas. Primeiro: não é segundo, é
primeiro. E segundo a inauguração do viaduto foi ontem.
Esta fila é para ver o caixão do Dom Pedro.
- Eles inauguraram o viaduto primeiro?
(...).
- Olha a fila! Vamos andar, gente. Pra frente, Brasil.

Na fila. Luís Fernando Veríssimo.
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[D3]No texto, a expressão destacada tem o sentido de

A) saindo.
B) respeitando.
C) brigando.
D) tomando a frente.
E) organizando.


