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LÍNGUA PORTUGUESA Professor(a):Fátima   

 

Leia atentamente o texto e responda às questões a seguir. 

 

A flor no asfalto 

 

Otto Lara Resende 

 

Conheço essa estrada genocida, o começo da Rio - Petrópolis. Duvido que 

se encontre um trecho rodoviário ou urbano mais assassino do que esse. 

São tantos os acidentes que já nem se abre inquérito. Quem atravessa a 

avenida Brasil fora da passarela quer morrer. Se morre, ninguém liga. 

Aparece aquela velinha acesa, o corpo é coberto por uma folha de jornal e 

pronto. Não se fala mais nisso. 

Teria sido o destino de dona Creusa, se não levasse nas entranhas a própria 

vida. Na pista que vem para o Rio, a 20 metros da passarela de pedestres, 

dona Creusa foi apanhada por uma Kombi. O motorista tentou parar e não 

conseguiu. Em seguida veio outro carro, um Apolo, e sobreveio o segundo 

atropelamento. A mesma vítima. Ferida, o ventre aberto pelas ferragens, 

deu-se aí o milagre. 

Dona Creusa estava grávida e morreu na hora. Mas no asfalto, expelida 

com a placenta, apareceu uma criança. Coberta a mãe com um plástico 

azul, um estudante pegou o bebê e o levou para o acostamento. 

Nunca tinha visto um parto na sua vida. Entre os curiosos, uma mulher 

amarrou o umbigo da recém-nascida. 

Uma menina. Por sorte, vinha vindo uma ambulância. Depois de chorar no 

asfalto, o bebê foi levado para o hospital de Xerém. 

Dona Creusa, aos 44 anos, já era avó, mãe de vários filhos e viúva. Pobre, 

concentração humana de experiências e de dores, tinha pressa de viver. E 

era uma pilha carregada de vida. Quem devia estar ali era sua nora 

Marizete. Mas dona Creusa se ofereceu para ir no seu lugar porque, 

grávida, não pagava a passagem. Com o dinheiro do ônibus podia comprar 

sabão. Levava uma bolsa preta, com um coração de cartolina vermelha. 

No cartão estava escrito: quinta-feira. Foi o dia do atropelamento. Apolo é 

o símbolo da vitória sobre a violência. Diz o poeta Píndaro que é o deus 

que põe no coração o amor da concórdia. No hospital, sete mães 

disputaram o privilégio de dar de mamar ao bebê. A vida é forte. E bela, 

apolínea, apesar de tudo. Por que não? 

 

 

 



1) Segundo o texto, não se abre mais inquérito sobre os acidentes que 

ocorrem na estrada que liga o Rio a Petrópolis: 

a (    ) porque a polícia sempre desconhece o fato. 

b (    ) porque o fato não foi denunciado à polícia. 

c (    ) porque o número de acidentes é tão grande que até já virou rotina. 

d (    ) porque o número de acidentes são insignificantes para a polícia. 

 

2) Dona Creusa  se ofereceu para ir  no lugar de sua nora Marizete: 

a (   ) pelo fato de ser mais velha e idoso não paga passagem. 

b (   ) pelo fato de sua nora estar grávida. 

c (   ) porque grávida não pagava passagem. 

d (   ) porque sua nora Marizete iria ao médico. 

 

3) Na frase: “Deu-se aí o milagre.” Que milagre foi esse? 

4) Por que o destino de dona Creusa não foi o mesmo de tantos outros? 

5) De acordo com o texto, que sentimento as pessoas demonstram diante 

dos atropelamentos da Rio-Petrópolis? 

    a (   ) tristeza            b (   ) indiferença      c (   ) arrependimento             d 

(  ) amargura   

6) O autor emprega duas expressões metafóricas para se referir a dona 

Creusa. Numere (1)  para a expressão que demonstra a vida sofrida, e (2) 

para a expressão que revela sua vitalidade. 

a (   ) “A vida é bela. É bela, apolínea apesar de tudo.” 

b (   ) “ pilha carregada de vida.” 

c (   ) “.Apolíneo é o símbolo da vitória sobre a violência.” 

d (   ) “concentração humana de experiências e dores”. 

 

7) Marque com um X a alternativa correta. 

Segundo o autor do texto, a vida é apolínea (bela). Que características de 

deus Apolo ele também atribui á vida? Marque com um X a alternativa 

CORRETA que mostra esses dois adjetivos. 

a (   ) juventude e brilho         b (   ) força e beleza                c (   ) beleza e 

harmonia 

 

8) A atitude das pessoas não foi a mesma diante da morte e do nascimento 

porque 

 a (   ) já estão acostumados com a violência no trânsito. 

 b (   ) Dona Creusa foi imediatamente socorrida pelo motorista. 

 c (   ) quando morre alguém naquele lugar, o fato é esquecido por todos. 

 d (   ) a criança foi socorrida imediatamente pelos curiosos.   

 

9) Que procedimentos geralmente se adotam quando alguém morre 

atropelado naquela estrada? 



Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar 

a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve 

aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve 

mais corrigir? Não! 

Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no mundo real da escrita, não 

existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões: o 

estilo dos contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução; o dos 

juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas; o dos editoriais dos 

jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais. Ou 

do de seus colunistas. 

 

POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, ano 5, n. 67, maio 

2011 (adaptado). 

 

Sírio Possenti defende a tese de que não existe um único “português 

correto”. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre 

outras coisas, saber 

 

a.descartar as marcas de informalidade do texto. 

b.reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. 

c.moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso 

jornalístico. 

d.adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto.X 

e.desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais 

divulgados pela escola. 

 

 

Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem 

Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas 

 

“Falar ‘caraca!’ a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou 

ruins, é invenção do carioca, como também o ‘vacilão’.” 

“Cariocas inventam um vocabulário próprio”. “Dizer ‘merrmão’ e ‘é 

merrmo’ para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é 

tipicamente carioca.” 

“Pedir um ‘choro’ ao garçom é invenção carioca.” 

“Chamar um quase desconhecido de ‘querido’ é um carinho inventado pelo 

carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito.” 

“O ‘ele é um querido’ é uma forma mais feminina de elogiar quem já é 

conhecido.” 

 

SANTOS, J. F. Disponível em: www.oglobo.globo.com. Acesso em: 6 mar. 

2013 (adaptado). 



 

Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, 

destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes 

cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. 

 

A respeito desse repertório, atesta-se o(a) 

 

a.desobediência à norma-padrão, requerida em ambientes urbanos. 

b.inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais 

apresentadas. 

c.reconhecimento da variação linguística, segundo o grau de escolaridade 

dos falantes. 

d.identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca.x 

e.variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. 

 

 

 

PINHÃO sai ao mesmo tempo que BENONA entra. 

BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. 

EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero 

falar com ele. 

BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. 

EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não! 

BENONA: Isso são coisas passadas. 

EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que 

Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca 

a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora, parece que 

ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, 

atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro 

da molest’a, como um urubu, atrás do sangue dos outros. Mas ele está 

enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. 

SUASSUNA, A. O santo e a porca. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 

(fragmento). 

Nesse texto teatral, o emprego das expressões “o peste” e “cachorro da 

molest’a” contribui para 

 

a.marcar a classe social das personagens. 

b.caracterizar usos linguísticos de uma região. X 

c.enfatizar a relação familiar entre as personagens. 

d.sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. 

e.demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. 

 

 



A discussão sobre “o fim do livro de papel” com a chegada da mídia 

eletrônica me lembra a discussão idêntica sobre a obsolescência do folheto 

de cordel. Os folhetos talvez não existam mais daqui a 100 ou 200 anos, 

mas mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou 

Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos – em CD-

ROM, em livro eletrônico, em “chips quânticos”, sei lá o quê. O texto é 

uma espécie de alma imortal, capaz de reencarnar em corpos variados: 

página impressa, livro em Braille, folheto, “coffee-table book”, cópia 

manuscrita, arquivo PDF... Qualquer texto pode se reencarnar nesses (e em 

outros) formatos, não importa se éMoby DickouViagem a São Saruê, se 

éMacbethouO Livro de Piadas de Casseta & Planeta. 

  

 

TAVARES, B. Disponível em: http://jornaldaparaiba.globo.com. 

 

  

 

Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de 

outros suportes em via eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista, 

defendendo que 

 

a.o cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, que será extinto com o 

avanço da tecnologia. 

b.o livro impresso permanecerá como objeto cultural veiculador de 

impressões e de valores culturais. 

c.o surgimento da mídia eletrônica decretou o fim do prazer de se ler textos 

em livros e suportes impressos. 

d.os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas 

tecnologias, mesmo que os livros desapareçam.X 

e.os livros impressos desaparecerão e, com eles, a possibilidade de se ler 

obras literárias dos mais diversos gêneros. 

 

. 


