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CONVERSA DE BOIS
Aqui, houve fenômeno interessante, o único caso, neste livro, de mediunismo puro. Eu planejara escrever um
conto de carro-de-bois com o carro, os bois, o guia e o carreiro. Penosamente, urdi o enredo, e, um sábado, fui
dormir, contente, disposto a pôr em caderno, no domingo, a história (n. 1). Mas, no domingo caiu-me do ou no
crânio, prontinha, espécie de Minerva, outra história (n. 2) - também com carro, bois, carreiro e guia totalmente diferente da da véspera. Não hesitei: escrevi-a, logo, e me esqueci da outra, da anterior. Em 1945,
sofreu grandes retoques, mas nada recebeu da versão pré-histórica, que fora definitivamente sacrificada.
“Nas últimas páginas do conto os bois começam a se revelar e a demonstrar cadê vez mais o sentimento de
repugnância quanto a Soronho, sendo assim, eles planejam jogar Soronho para fora da carroça, e é o que
acontece e ele morri. Por fim, os bois criticavam tanto as atitudes dos humanos, os pensamentos e eles
acabaram tendo o mesmo comportamento. O pior é que eles construíram o sentimento de vingança dentro
deles e se vingaram, causando a morte de Soronho.”
“Primeiro olhai-nos, e próprio critiquei-nos para sabermos se somos melhores a poder julgar o nome do
próximo.”
(EM SAGARANA, GUIMARÃES ROSA)
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01. Sobre o conto Conversa de bois, presente no livro Sagarana, de Guimarães Rosa, e marque a única
alternativa correta.
A) Conversa de bois é um conto que tem ligações com a fábula, pois nele os personagens animais falam e
quando é necessário ajudam o condutor da carroça a encontrar o caminho de volta para casa;
B) As relações entre o homem e os animais são estreitas no conto, uma vez que há uma cooperação
mútua, pois Agenor, percebendo as necessidades dos animais, dá-lhes o que precisam: água, capim e
carinho;
C) Os principais personagens do conto são: Timborna, que narra o caso, e o ouvinte, que anota a história
para recontá-la, destacando os aspectos memorialísticos do que ouve;
D) Conversa de Bois" é uma alegoria sobre a justiça dos homens e a crueldade dos animais;
E) O interlocutor de Timborna, ao propor o reconto das histórias ouvidas, remete o leitor à figura do
próprio Guimarães Rosa, que tinha por hábito, em suas viagens, anotar as histórias que ouvia e
transformá-las em material literário.
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01. Sobre o conto Conversa de bois, presente no livro Sagarana, de Guimarães Rosa, e marque a única
alternativa correta.
A) Conversa de bois é um conto que tem ligações com a fábula, pois nele os personagens animais falam e
quando é necessário ajudam o condutor da carroça a encontrar o caminho de volta para casa;
B) As relações entre o homem e os animais são estreitas no conto, uma vez que há uma cooperação
mútua, pois Agenor, percebendo as necessidades dos animais, dá-lhes o que precisam: água, capim e
carinho;
C) Os principais personagens do conto são: Timborna, que narra o caso, e o ouvinte, que anota a história
para recontá-la, destacando os aspectos memorialísticos do que ouve;
D) A presença da frase em Latim, no início do conto, dá o tom da narrativa, em que prevalecem as citações
em língua estrangeira sobre os neologismos, desprezados por Guimarães Rosa, como se percebe também
no trecho acima;
E) O interlocutor de Timborna, ao propor o reconto das histórias ouvidas, remete o leitor à figura do
próprio Guimarães Rosa, que tinha por hábito, em suas viagens, anotar as histórias que ouvia e
transformá-las em material literário.
O narrador da novela ouviu a tragédia, que vai contar ao leitor, de Manuel Timborna, que a ouviu da irara Risoleta,
testemunha do acontecido.
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01. Destaque no texto todos os ADJETIVOS e associe-o à palavra ao qual se refere:
Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio
Pele e osso simplesmente, quase sem recheio
Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio
Dou pernada a três por quatro e nem me despenteio
Que eu já tô de saco cheio
Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia
Deus me deu muitas saudades e muita preguiça
Deus me deu pernas compridas e muita malícia
Pra correr atrás de bola e fugir da polícia
Um dia ainda sou notícia.
(Partido Alto, Chico Buarque)
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01. Destaque no texto todos os ADJETIVOS e associe-o à palavra ao qual se refere:
Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio
Pele e osso, preguiçoso, quase sem recheio
Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio
Dou pernada a três por quatro e nem me despenteio
Que eu já tô de saco cheio.
Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia
Deus me deu muitas saudades e muita preguiça
Deus me deu pernas compridas e muita malícia
Pra correr atrás de bola e fugir da polícia
Um dia ainda sou notícia.
(Partido Alto, Chico Buarque)
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Tipos de substantivos:
De acordo com a norma culta, os substantivos são classificados em nove tipos diferentes.
1. Substantivo comum: mulher; gato; cachorro; caneta; jornal; cidade; janeiro; natal.
2. Substantivo próprio: Maria; Sousa; África; Japão; Ceará; Flamengo; Banco Itaú; Pantanal.
3. Substantivo coletivo: flora; multidão; cardume; floresta; manada; biblioteca; constelação.
4. Substantivo abstrato: beleza; ensino; bravura; pobreza; alegria; saudade; amor; justiça.
5. Substantivo concreto: Deus; sol; lua; Saci Pererê; Papai Noel; astro; frio; calor; dor.
6. Substantivo composto: cana-de-açúcar; pé-de-moleque; passatempo; aguardente.
7. Substantivo simples: cana; açúcar; pé; moleque; tempo; água; advogado; processo.
8. Substantivo derivado: processamento; temporal; advocacia; canavial; açucareiro.
9. Substantivo primitivo: cana; açúcar; pé; moleque; tempo; água; advogado; processo.
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02. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato:
A) A sua conquista se deve ao seu esforço.
B) A humildade é a sua principal característica.
C) A sua aprendizagem é bastante rápida.
D) As suas atitudes se baseiam na justiça.
E) Muitos idosos têm problemas de saúde.
03. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a
alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado é:
A) anel – anelado.
B) pedras – pedregoso.
C) Planta – plantado.
D) sapato - sapataria
E) profissão – profissional.
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02. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato:
A) A sua conquista se deve ao seu esforço.
B) A humildade é a sua principal característica.
C) A sua aprendizagem é bastante rápida.
D) As suas atitudes se baseiam na justiça.
E) Muitos idosos têm problemas de saúde.
03. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a
alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado é:
A) anel – anelado.
B) pedras – pedregoso.
C) Planta – plantado.
D) sapato - sapataria
E) profissão – profissional.
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