
 

 

 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO 

PROF. ELISA ÁVILA 

 
Conteúdos Exame Final 

Interpretação de texto 

Vozes Verbais 

Orações Coordenadas 

Orações subordinadas substantivas 

Orações subordinadas adjetivas 

Orações subordinadas adverbiais 

Concordância verbal 

Concordância nominal 

Vícios de linguagem 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS: 

 

 

1. CLASSIFIQUE AS ORAÇÕES ADVERBIAIS: 

a) Conforme o combinado, o trabalho será em grupos.  

b) Mesmo que você reclame, vou ir à festa.  

c) Chorava tanto que eu ouvia seus soluços do quarto ao lado.   

d) Ela entrou em casa como se fosse um raio!  

e) Quando eu estiver trabalhando, você poderá dormir.  

f) Se você se comportar, poderá sair amanhã.  

g) A fim de que pudéssemos estudar mais, fomos à biblioteca.   

h) Quanto mais eu chorava, mais triste eu ficava.  

i) Já que estamos ricos, vamos viajar!  

j) Caso você tenha férias, poderá viajar também.  

k) Enquanto eu arrumava a casa, ela estava dormindo.  

l) Visto que ele se saiu bem no projeto, receberá um aumento.  

m) Ainda que esteja escuro na rua, não tenho medo.  

n) Ventava tanto que faltou luz.  

o) Ele faltou à aula, como eu havia previsto.  

 

2. Faça a união correta das orações adjetivas, usando os pronomes adequados e suas preposições – de que, 

do qual, em que, na qual, cujo, quem, com quem... 

EXEMPLO: A casa é verde. Moro na casa. = A casa, na qual eu moro, é verde. 

a) A bolsa é vermelha. Comprei a bolsa. 

b) O rapaz estava sorridente. Encontrei com o rapaz no colégio. 

c) Alícia é maravilhosa. Gosto muito de Alícia. 

d) A escola está em greve. Estudo na escola.   

e) Maria está morando em Curitiba. Sinto saudades da Maria.  

f) A cama estava bem arrumada. Sobre a cama estavam as joias.  

g) A livraria estava fechada. O dono da livraria viajou.  

h) A turma 23B é a melhor. 3,14 faz parte da turma 23B 



 

 

i) Nathalia é linda. Eu amo a Nathalia.   

 

 

3. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a segunda em 

subordinada adjetiva: 

O armário quebrou. Os livros estavam sobre o armário. 

a) O armário onde estavam os livros quebrou. 

b) O armário que estavam os livros quebrou. 

c) O armário em que estavam os livros quebrou. 

d) O armário sobre o qual estavam os livros quebrou. 

e) O armário quebrou e sobre ele estavam os livros. 

 

04.  Anelise é maravilhosa. Gosto muito de Anelise. 

a) Anelise, que gosto muito, é maravilhosa. 

b) Anelise, da que gosto muito, é maravilhosa. 

c) Anelise, de quem gosto muito, é maravilhosa. 

d) Anelise, a qual gosto muito, é maravilhosa. 

e) Anelise, com a qual gosto muito, é maravilhosa. 

 

05.  Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a segunda em 

subordinada adjetiva: 

A mesa era redonda. Em torno da mesa os rapazes jogavam cartas.  

a) A mesa, em que os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

b) A mesa, que os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

c) A mesa, cuja os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

d) A mesa, na qual os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

e) A mesa, em torno da qual os rapazes jogavam cartas, era redonda. 

 

06. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

a) Se você se comportar, poderá sair amanhã. CONDICIONAL 

b) A fim de que pudéssemos estudar mais, fomos à biblioteca.  FINAL 

c) Quanto mais eu chorava, mais triste eu ficava. PROPORCIONAL 

d) Já que estamos ricos, vamos viajar! CONSECUTIVA 

e) Caso você tenha férias, poderá viajar também. CONDICIONAL 

 

07. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

a) Enquanto eu arrumava a casa, ela estava dormindo. TEMPORAL 

b) Visto que ele se saiu bem no projeto, receberá um aumento. CAUSAL 

c) Ainda que esteja escuro na rua, não tenho medo. CONCESSIVA 

d) Ventava tanto que faltou luz. CONSECUTIVA 

e) Ele faltou à aula, como eu havia previsto. CAUSAL  

 

08. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a segunda em 

subordinada adjetiva: 

O rapaz estava sorridente. Encontrei com o rapaz no colégio. 

a) O rapaz que encontrei no colégio estava sorridente. 

b) O rapaz ao qual encontrei no colégio estava sorridente. 

c) O rapaz com quem encontrei no colégio estava sorridente. 

d) O rapaz quem encontrei no colégio estava sorridente. 

e) O rapaz a quem encontrei no colégio estava sorridente.  

 

09. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a segunda em 

subordinada adjetiva: 



 

 

A escola está em greve. Estudo na escola.   

a) A escola que estudo está em greve. 

b) A escola a qual estudo está em greve. 

c) A escola da qual estudo está em greve. 

d) A escola qual estudo está em greve 

e) A escola em que estudo está em greve. 

 

 

10. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

f) Se você se comportar, poderá sair amanhã. CONDICIONAL 

g) A fim de que pudéssemos estudar mais, fomos à biblioteca.  FINAL 

h) Quanto mais eu chorava, mais triste eu ficava. PROPORCIONAL 

i) Já que estamos ricos, vamos viajar! CONSECUTIVA 

j) Caso você tenha férias, poderá viajar também. CONDICIONAL 

 

11. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

f) Enquanto eu arrumava a casa, ela estava dormindo. TEMPORAL 

g) Visto que ele se saiu bem no projeto, receberá um aumento. CAUSAL 

h) Ainda que esteja escuro na rua, não tenho medo. CONCESSIVA 

i) Ventava tanto que faltou luz. CONSECUTIVA 

j) Ele faltou à aula, como eu havia previsto. CAUSAL  

 

12. Marque a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta: 

p) Conforme o combinado, o trabalho será em grupos. CONFORMATIVA 

q) Mesmo que você reclame, vou ir à festa. CONSECUTIVA 

r) Chorava tanto que eu ouvia seus soluços do quarto ao lado.  CONSECUTIVA 

s) Ela entrou em casa como se fosse um raio! COMPARATIVA 

t) Quando eu estiver trabalhando, você poderá dormir. TEMPORAL 

 

Observe a tirinha abaixo: 

 

 
 

13. No primeiro quadrinho, a oração “Se eu ler 15 páginas toda noite...” trata-se de uma oração subordinada 

adverbial: 

a) Condicional 

b) Proporcional 

c) Temporal 

d) Final 

e) Causal 

 

 

14. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a segunda em 

subordinada adjetiva: 



 

 

A casa era verde. Morava na casa. 

a) A casa que morava era verde. 

b) A casa à qual morava era verde. 

c) A casa em que morava era verde. 

d) A casa em cuja morava era verde 

e) A casa de que morava era verde. 

 

15. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a segunda em 

subordinada adjetiva: 

O rapaz estava sorridente. Encontrei com o rapaz no colégio. 

f) O rapaz que encontrei no colégio estava sorridente. 

g) O rapaz ao qual encontrei no colégio estava sorridente. 

h) O rapaz com quem encontrei no colégio estava sorridente. 

i) O rapaz quem encontrei no colégio estava sorridente. 

j) O rapaz a quem encontrei no colégio estava sorridente.  

 

16. Marque a alternativa que corresponde à correta união das orações abaixo, transformando a segunda em 

subordinada adjetiva: 

A escola está em greve. Estudo na escola.   

f) A escola que estudo está em greve. 

g) A escola a qual estudo está em greve. 

h) A escola da qual estudo está em greve. 

i) A escola qual estudo está em greve 

j) A escola em que estudo está em greve. 

 

Observe a tirinha abaixo, para as questões 17 a 19: 

 

 

17. De acordo com os quadrinhos 1, 2 e 3, o que Mafalda espera da amiga Susanita? 

a) Que a amiga faça o mesmo que a mãe 

b) Que a amiga deseje uma máquina de costura mais moderna 

c) que a amiga tenha uma profissão ligada à ciência e à tecnologia 

d) que a amiga não queira trabalhar quando for adulta 

 

18. No último quadrinho, qual é a classificação da oração subordinada adverbial? 

a) final 

b) proporcional 

c) concessiva 

d) temporal 

e) condicional



 

 

 

19. Quais as possíveis razões para a mudança da expressão facial de Mafalda no último quadrinho? 

I. Ela se decepciona com o que Susanita fala sobre quando crescer. 

II. Ela esperava que Susanita revelasse que não seguiria os passos da mãe. 

III. Susanita decepciona Mafalda ao dizer que quer comprar uma máquina de tricô. 

Quais estão corretas? 

a) I b) II  c) I e III  d) I, II e III e) I e II 

 

20. Preencha as lacunas: “Junto aos ingressos do cinema, ......................... as autorizações dos pais. Caso 

contrário, .............................................. problemas na entrada. 

a) DEVE HAVEREM/ PODERÁ EXISTIR. 

b) DEVE HAVER/ PODERÁ EXISTIR 

c) DEVE HAVER/ PODERÃO EXISTIR 

d) DEVEM HAVER/ PODERÁ EXISTIR 

 

21. Observe o trecho: "Muitos namorados apoiam a escolha da parceira pela comédia romântica". Como 

ficaria o trecho se substituíssemos a expressão sublinhada, sem alterar o sentido? 

a) Bastante namorados 

b) Muito  namorados 

c) Poucos namorados 

d) Os namorados 

e) Bastantes namorados 

 

22. “Meninas, avisem a _________ colegas que vocês _________ é que vão dirigir os ensaios da peça.” 

a) vossos – mesmos; 

b) seus – mesmas; 

c) seus – mesmas; 

d) seus – mesma; 

e) vossos – mesmo. 

 

23. Assinale a sequência que completa estes períodos: 

I. Ela _________ disse que não iria. 

II. Vão ________ os livros. 

III. A moça estava _________ aborrecida. 

IV. É _________ muita atenção para atravessar a rua. 

V. Nesta aula, estudam a terceira e a quarta ____ do primeiro grau. 

a) mesmo - anexos - meia - necessário - série. 

b) mesma - anexos - meio - necessária - séries. 

c) mesmo - anexo - meio - necessário - séries. 

d) mesma - anexos - meio - necessário - séries. 

e) mesma - anexos - meia - necessário - séries. 

 

24. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

“É ________ discussão entre homens e mulheres ________ ao mesmo ideal, pois já se disse ________ vezes 

que da discussão, ainda que ________ acalorada, nasce a luz”. 

a) bom - voltados - bastantes - meio. 

b) bom - voltadas - bastante - meia. 

c) boa - voltadas - bastantes - meio. 

d) boa - voltados - bastante - meia. 

e) bom - voltadas - bastantes - meia. 

 

 

 



 

 

25.  Marque a alternativa que apresenta a concordância nominal incorreta: 

a) Hoje temos menos lições. 

b) João ficara só. 

c) Eles não se sentiam bem quando ficavam só. 

d) É necessária muita fé. 

e) É necessária a ação da polícia. 

 

26. Marque a alternativa que apresenta a concordância nominal incorreta: 

a) A maçã é boa para os dentes. 

b) É permitida entrada de crianças. 

c) A lealdade é necessária. 

d) Água é bom para rejuvenescer. 

e)  É proibido conversas no recinto. 

 

27. Marque a alternativa que apresenta a concordância nominal correta: 

a) É proibido a entrada neste recinto. 

b) Bebida alcoólica não é boa para o fígado. 

c) É proibido a permanência de veículos. 

d) Água de melissa é muito bom. 

e) Não é permitido a entrada de crianças. 

 

28. Observe a concordância das frases abaixo: 

I.  É necessária a virtude dos bons. 

II. Coalhada é bom para a saúde. 

III.  A coalhada dessa padaria é boa. 

IV.  Pimenta é bom para tempero. 

 Quais estão corretas? 

a) I e III 

b) I, II e IV 

c) II e III 

d) III e IV 

e) Todas 

 

CONCORDÂNCIA VERBAL: 

 

29. Marque a forma verbal correta. 

1) Eles (parece / parecem) serem companheiros há muito tempo. 

2) (Surgiu / Surgiram) muitas controvérsias sobre o atentado. 

3) Como (pode / podem) haver pessoas tão inescrupulosas? 

4) A glória, meus irmão, (era / eram) aqueles heróis combatendo! 

5) (Ouvia / ouviam) - se, muito longe, os sinos da igreja. 

6) Aqui (faz / fazem) dias terríveis no verão. 

7) (Basta / Bastam) de tantos dissabores! 

8) (Faz / Fazem) muitos anos que eu não visito minha terra natal. 

9) (É / São) três dias de expectativa e nervosismo. 

10)  (É / És) tu que (paga / pagas) a despesa de hoje. 

11)  Nem a seca nem a enchente (conseguiu / conseguiram) abalar a fibra desse povo. 

12)  José ou Mário (será / serão) presidente do sindicato. 

13)  (Questiona / Questionam) - se situações, mas não se (encontra / encontram) soluções. 

14)  Acredita-se que nem um nem outro (falou / falaram) o que pretendia. 

15)  Mais de um jornalista (fez / fizeram) referência à comemoração cívica. 

16)  (Precisa / Precisam) - se de amigos sinceros, mas só (aparece / aparecem) oportunistas. 

17)  A esperança, minha gente, (é / são) eles! 



 

 

18)  (Deu / Deram) sete horas no relógio da praça. 

19)  Noventa quilos (é / são) muito para quem faz regime. 

20)  Mais de dez homens (fez / fizeram) o trabalho. 

21)  (Há / Hão) de se construir belas obras nessa praça. 

22)  Mais de um professor (elogiou / elogiaram) o novo método de ensino. 

23)  (Havia / Haviam) receio, temores, dúvidas. 

24)  Ainda (existe / existem) pessoas discretas. 

25)  (Desconfia / Desconfiam) – se de propostas tentadoras. 

26)  Dor, tristeza, solidão, tudo isso (resumia / resumiam) sua vida de fracassos. 

27)  (Via / Viam) - se muitas pessoas perguntando pelos parentes desaparecidos. 

28)  (Há / Hão) coisas que (é preferível / são preferíveis) não investigar. 

29)  (Deve / Devem) - se mandar os convites com um mês de antecedência. 

30)  (Pretende / Pretendem) - se doar cem quilos de arroz para a creche. 

31)  (Projeta / Projetam) - se construir muitas escolas na periferia. 

32)  Há muito tempo (tem / têm) sido feitos estudos no campo da clonagem humana. 

33)  As falhas que (tem / têm) havido são por causa de desentendimentos. 

34)  É necessário que se (obedeça / obedeçam) às ordens do diretor e se (aplique / apliquem) as provas com a 

máxima urgência. 

35)  (Basta / Bastam) apenas algumas horas para se ver que o pior (é / são) os credores batendo à sua porta. 

36)  Naquele dia (ocorreu / ocorreram) coisas estranhíssimas e (assistiu / assistiram) - se a manifestações 

descabidas. 

37) Eles (parece / parecem) serem companheiros há muito tempo. 

38) (Surgiu / Surgiram) muitas controvérsias sobre o atentado. 

39) Como (pode / podem) haver pessoas tão inescrupulosas? 

40) A glória, meus irmãos, (era / eram) aqueles heróis combatendo! 

41) (Ouvia / ouviam) - se, muito longe, os sinos da igreja. 

42) Aqui (faz / fazem) dias terríveis no verão. 

43) (Basta / Bastam) de tantos dissabores! 

44) (Faz / Fazem) muitos anos que eu não visito minha terra natal. 

45) (É / São) três dias de expectativa e nervosismo. 

46)  (É / És) tu que (paga / pagas) a despesa de hoje. 

47)  Nem a seca nem a enchente (conseguiu / conseguiram) abalar a fibra desse povo. 

48)  José ou Mário (será / serão) presidente do sindicato. 

49)  (Questiona / Questionam) - se situações, mas não se (encontra / encontram) soluções. 

50)  Acredita-se que nem um nem outro (falou / falaram) o que pretendia. 

 

30. (IBGE) Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta: 

a) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 

b) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha. 

c) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. 

d) Bateu três horas quando o entrevistador chegou. 

e) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. 

 

31. (IBGE) Assinale a frase em que há erro de concordância verbal: 

a) Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. 

b) Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração. 

c) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada. 

d) Deve existir problemas nos seus documentos. 

e) Choveram papéis picados nos comícios. 

 

32. (IBGE) Assinale a opção em que há concordância inadequada: 

a) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. 

b) A maioria dos conflitos foram resolvidos. 



 

 

c) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 

d) De casa à escola é três quilômetros. 

e) Nem uma nem outra questão é difícil. 

 

33. (CESGRANRIO) Há erro de concordância em: 

a) atos e coisas más 

b) dificuldades e obstáculo intransponível 

c) cercas e trilhos abandonados 

d) fazendas e engenho prósperas 

e) serraria e estábulo conservados 

 

34. (MACK) Indique a alternativa em que há erro: 

a) Os fatos falam por si sós. 

b) A casa estava meio desleixada. 

c) Os livros estão custando cada vez mais caro. 

d) Seus apartes eram sempre o mais pertinentes possíveis. 

e) Era a mim mesma que ele se referia, disse a moça. 

 

35. (UF-FLUMINENSE) Assinale a frase que encerra um erro de concordância nominal: 

a) Estavam abandonadas a casa, o templo e a vila. 

b) Ela chegou com o rosto e as mãos feridas. 

c) Decorrido um ano e alguns meses, lá voltamos. 

d) Decorridos um ano e alguns meses, lá voltamos. 

e) Ela comprou dois vestidos cinza. 

 

36. (BB) Verbo deve ir para o plural: 

a) Organizou-se em grupos de quatro. 

b) Atendeu-se a todos os clientes. 

c) Faltava um banco e uma cadeira. 

d) Pintou-se as paredes de verde. 

e) Já faz mais de dez anos que o vi. 

 

37. (BB) Verbo certo no singular: 

a) Procurou-se as mesmas pessoas 

b) Registrou-se os processos 

c) Respondeu-se aos questionários 

d) Ouviu-se os últimos comentários 

e) Somou-se as parcelas 

 

38. (BB) Opção correta: 

a) Há de ser corrigidos os erros 

b) Hão de ser corrigidos os erros 

c) Hão de serem corrigidos os erros 

d) Há de ser corrigidos os erros 

e) Há de serem corrigidos os erros 

 

39. Visando ao aprimoramento da linguagem, reescreva as frases a seguir, eliminando os vícios de 

linguagem que estão definidos em cada item.  

 

1. O rapaz viu o crime da varanda. 

2. Vi uma fotografia sua no ônibus. 

3. Peguei o ônibus correndo. 

4. Não tenho conhecimento do consentimento para o casamento. 



 

 

5. Tenho a impressão de que sua atuação foi uma sensação. 

6. Realmente, a gente não tinha em mente esse projeto. 

7. O acusado foi interrogado pelo magistrado.  

8. Na vez passada saímos mais cedo. 

9. Nenhuma palavra doce saía da boca dela. 

10. Receberá dez reais por cada hora de trabalho. 

11. Há pessoas que têm fé demais. 

 

40. Elimine o termo ou expressão redundante. 

 

1. O principal protagonista do livro Dom Casmurro é Bentinho. 

2. Nossa primeira prioridade é exterminar o desperdício. 

3.  Ela chegou como a brisa matinal da manhã. 

4. Os empresários fizeram um planejamento antecipado da aplicação de verbas. 

5. Quando chegaram, pediram-me que devolvesse o livro que me fora emprestado por ocasião dos exames 

que se realizaram no fim do ano que passou. 

6. Camões, que é o autor do maior poema épico que já se escreveu em língua portuguesa, deixou também 

uma série de sonetos que são considerados obras-primas no gênero. 

 

41. Analise as orações abaixo e assinale os vícios de linguagem predominantes em cada uma delas. 

 

1) Maria pegou o ônibus correndo. 

a. (   )ambiguidade 

b. (   ) eco 

c. (   ) estrangeirismos 

d. (   )barbarismo 

 

2) É possível a aprovação da transação sem concisão e sem associação. 

a. (   )ambiguidade 

b. (   ) eco 

c. (   ) estrangeirismos 

d. (   )barbarismo 

 

3) Que tal fazermos um happy-hour, ou talvez um breakfast naquele ambiente calmo na Leblon? 

a. (   )ambiguidade 

b. (   ) eco 

c. (   ) estrangeirismos 

d. (   )barbarismo 

 

4) Há lanche de mortandela, sirva-os na bandeija aos convidados. 

a. (   )ambiguidade 

b. (   ) eco 

c. (   ) estrangeirismos 

d. (   )barbarismo 

 

O TEMPO E VOCÊ 

Nós estamos sempre construindo convenções de tempo. Você aprendeu a contar a passagem de sua 

idade a partir de aproximadamente 365 dias depois de seu nascimento. Mas esta não é a única forma 

possível. Em outras sociedades, como alguns grupos tribais da Amazônia, da África e da Polinésia, contam-

se os anos pelos ciclos lunares.           

Também aprendemos que entre a vida adulta e a infância existe a adolescência. Mas essa é uma etapa 

criada só no final do século XIX. Em muitas sociedades nossas contemporâneas, os jovens passam direto da 

infância à vida adulta, sem atravessar uma etapa que se chama adolescência. À medida que as sociedades 



 

 

tornam-se mais complexas e centralizadas, quando aumenta a especialização das tarefas e das carreiras 

profissionais, a preparação necessária ao desempenho das atividades adultas fica mais prolongada e difícil. 

Crianças e jovens são isolados dos círculos adultos. Essa vida social cria uma “cultura jovem” diferente do 

mundo adulto. Nessas sociedades, os jovens seriam pessoas biologicamente maduras, mas socialmente 

imaturas.           

Em casa, desde cedo, quando você entendeu que tem pais e que seus pais têm pais. Já estava 

aprendendo que há uma diferença de idade entre pais e seus avós. Mais do que um contraste cronológico, 

você começa a perceber que há diferenças de comportamentos, gostos musicais e valores entre pais e avós. 

Você mesmo já não concorda com tudo aquilo que seus pais dizem, e eles às vezes estranham seus gostos 

musicais, vocabulário, ideias de beleza, etc.           

As diferenças de gosto, valores, ideias políticas e até mesmo de técnicas usadas em trabalhos e 

diversões definem uma geração. Seus avós, seus pais e você são de gerações distintas. Para os estudos de 

população feitos por historiadores, geógrafos e antropólogos, em geral, convenciona-se chamar o espaço de 

tempo entre 25 e 30 anos de uma geração. Assim, no ano 2000, podemos dizer que o mundo ocidental 

cristão passou por cerca de 80 gerações. Mas esta não é a única convenção possível.           

Na nossa sociedade, em que o tempo é contado cada vez mais rapidamente, como podemos observar 

pelas mudanças repentinas de moda e no ritmo de trabalho, as gerações passam a estar contidas em espaços 

de tempo cada vez mais curtos, por vezes em décadas. É provável que quem hoje tem entre 10 e 15 anos 

estude com professores que tem 30 anos. Esses professores definem-se como “alunos de outras épocas”, de 

“outra geração”. Com relação a você, os professores já sentem diferenças de comportamento.           

A definição de uma geração depende do ponto de referência do qual se parte para perceber contrastes 

de valores, comportamentos e técnicas das faixas de idade existentes numa sociedade. Embora não esteja 

sempre condicionada às faixas etárias, muitas vezes, em nossa sociedade, a definição de geração coincide 

com elas. Em sociedades mais antigas, cuja noção de tempo era diferente da nossa, uma geração poderia 

perfeitamente coincidir com o que definimos como século, ou mesmo conjunto de séculos.        

Ciência Hoje na Escola, 7: Tempo e Espaço, Rio de Janeiro, 1999, p. 6-7.  

 

1 – Recorde a primeira frase do texto:        “Nós estamos sempre construindo convenções de tempo”.         

O texto fala de três das convenções de tempo que nós construímos:  

a) Quais são elas?  

b) . Por que são consideradas convenções?  

 

 2 – A sua idade (quantos anos você tem) é definida por uma convenção de tempo.  

a)     Qual é essa convenção?  

b)    Se você pertencesse a algum dos grupos tribais mencionados no primeiro parágrafo do texto, você teria 

mais anos ou menos anos do que tem?  

 

3 – Segundo o texto, a adolescência é uma invenção social.  

a) Quando foi inventada a adolescência?  

b)    Por que ela foi inventada?  

 c)     Nas sociedades em que existe a adolescência, o que diferencia os adolescentes dos adultos?  

 

 4 – Segundo o texto, uma geração pode ser definida por dois critérios.  

a)     Quais são esses dois critérios para definir uma geração?  

b)    Infere-se do texto que um desses dois critérios é mais adequado para definir uma geração: Qual?  

5 – Recorde esta afirmação do texto: “... no ano 2000, podemos dizer que o mundo ocidental cristão passou 

por cerca de 80 gerações.”  

a)     Nessa afirmação, qual é o conceito de geração?  

b)    Explique qual foi o cálculo para concluir que, no ano 2000, o mundo ocidental cristão passou por cerca 

de 80 gerações.  

 c)     Por que o cálculo vale apenas para o mundo ocidental cristão?  

 

 



 

 

O MUNDO SEM FIM 

Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o 

mundo já existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende 

ter sido companheiro de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, 

evidentemente, era mais antigo do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com 

estranheza; ali estavam as pessoas mais velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar 

de uma história anterior e de um cenário anterior. Mas o caso é que eu, de repente, achava muito esquisita 

essa ideia tão simples.           

As pessoas mais velhas tinham um privilégio perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas 

se armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe:          - 

Conta uma história de antigamente.           

Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, 

nesse recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me 

parecia mais incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de 

mim; ninguém esperava por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, 

eram todavia lembrados, e lá estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora 

ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome 

deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu 

via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em que eu não era; nem havia necessidade 

que fosse.                                       

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71.  

 

1 – Segundo o narrador, a ideia de que o mundo já existira sem ele é “aparentemente trivial”.         

- Por que é uma ideia trivial?          

 

2 – Localize esta frase, no primeiro parágrafo: “O mundo, evidentemente, era mais antigo do que o menino” 

- Que evidências o menino tinha de que o mundo era mais antigo que ele?           

 

3 – Recorde o início do segundo parágrafo: “As pessoas mais velhas tinham um privilégio perturbador”.         

Privilégio designa uma vantagem: as pessoas mais velhas tinham uma vantagem que o menino não tinha.  

 

a)     Que privilégio tinham as pessoas mais velhas?  

b)    Por que isso era um privilégio?  

c)     Por que, para o menino, ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar o privilégio 

que tinham as pessoas mais velhas?  

 

4 – Localize esta frase no quarto parágrafo: “E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 

incompreensível”.  

a)     Quais são “todas as transmutações” a que se refere o narrador?  

b)    Qual era a transmutação que parecia mais incompreensível?  

 

5 – Na história que a mãe contava, “os mortos saíam das sepulturas” e “as crianças mergulhavam na morte 

branca do não-ser”.  

a)     Por que os mortos saíam das sepulturas?  

b)    Em geral, fala-se da morte do ser: a perda da vida por um ser até então vivo. O que significa, no texto, 

“morte do não-ser”? 


