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O melhor amigo 
 

1   A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio 
ressabiado, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como 
a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. 
5        - Meu filho? – gritou ela. 
          - O que é – respondeu, com o ar mais natural que lhe foi possível. 
          - Que é que você esta carregando aí? 
  Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantara a cabeça? 

Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. 
10       - Eu? Nada... 
           - Esta sim. Você entrou carregando uma coisa. 

Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar – o jeito era procurar 
comovê-la.        Veio caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o 
que estava carregando: 

15 - Olha aí mamãe: é um filhote... 
  Seus olhos súplices aguardavam a decisão. 

- Um filhote? Onde é que você arranjou isso? 
- Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? 

  Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de isso. Insistiu 
ainda:  
20 - Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz. 

- Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo! 
- Ah, mamãe... – já compondo uma cara de choro. 
- Tem dez minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero  
animais aqui em casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre ainda inventar 
uma 

25 amolação dessas. 
O menino tentou enxugar as lágrimas, não havia lágrima. Voltou para o 

quarto, emburrado: a gente também não tem nenhum direito nesta casa – 
pensava. Um dia ainda faço um estrago louco. Meu único amigo, enxotado 
desta maneira! 

30 - Que diabo também, nesta casa tudo é proibido! – gritou, lá do quarto, e ficou  
esperando a reação da mãe. 
- Dez minutos – repetiu ela, com firmeza. 
- Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. 
- Você não é todo mundo. 

35 - Também, de hoje em diante não estudo mais, não vou mais ao colégio, não 
faço mais nada. 
- Veremos - limitou-se a mãe, de novo distraída com sua costura. 
- A senhora é ruim mesmo, não tem coração! 
- Sua alma, sua palma. 

40   Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria apelo: tinha dez minutos 
para brincar com seu novo amigo, e depois... ao fim de dez minutos, a voz da 
mãe, inexorável: 
- Vamos, chega! Leva esse cachorro embora. 
- Ah, mamãe, deixa! – choramingando ainda: - Meu melhor amigo, não tenho 

mais  
45 ninguém nesta vida. 

- E eu? Que bobagem é essa, você não tem sua mãe? 
- Mãe e cachorro não é a mesma coisa. 
- Deixa de conversa: obedece  sua mãe. 
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  Ele saiu, e seus olhos prometiam vingança.  A mãe chegou a se  
50 preocupar: meninos nessa idade, uma injustiça praticada e eles perdem a  

cabeça, um recalque, complexos, essa coisa toda... Meia hora depois, o 
menino voltava da rua, radiante: 
- Pronto mamãe! 

E exibia-lhe uma nota de vinte e uma de dez: havia vendido seu melhor  
55 amigo por trinta dinheiros. 

- Eu devia ter pedido cinquenta, tenho certeza que ele dava – murmurou, 
pensativo. 

 
Sabino, Fernando. Apud BENDER, Flora, org. Fernando Sabino: literatura comentada. São Paulo, Abril, 1980 p. 43-4. 

 
 
 

01. Leia as alternativas abaixo a respeito do texto e julgue-as em verdadeiras (V) ou 
falsas (V). 
(   ) As atitudes do menino no primeiro parágrafo revela que ele imagina as atitudes da 
mãe. 
(   ) O menino-personagem simboliza, principalmente, incontida estima pelos animais. 
(   ) O qualitativo  embaraçado  pode ser associado a fala do menino “-Eu? Nada...” 
(1.10) 
(    ) “Sabia que não adiantava” (l.19). O menino teve esse pensamento porque 
escutou sua mãe falar o pronome demonstrativo isso. 
(   ) Pode-se afirmar que o final da crônica provoca no leitor um sentimento de 
confiança. 
 
A opção que contém a sequência correta é: 
 

a) V-V-F-V-V       
b) V-F-F-V-V       
c) F-F-V-V-V        
d) V-V-V-V-F      
e) V-F-V-V-F 

 
02. Considerando o último parágrafo em relação ao título “O melhor amigo”, pode-se 
dizer que traduz uma: 
 

a) coerência com o desenvolver da história; 
b) recompensa por tudo que o personagem passou; 
c) confirmação de que suas tentativas deram certo; 
d) contradição, pois o que se esperava não era bem assim; 
e) surpresa, pois o menino lutou para conseguir o que queria. 

 
03.  “Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de 
seu quarto”. (l.03) Há nesse período uma oração subordinada idêntica a que se 
encontra na alternativa: 

a) Como um louco, estudou para a prova de seleção. 
b) Como foi solicitado, leu todo o programa para a prova de seleção. 
c) Vivia preocupado com os animais como o personagem do texto. 
d) Como estava atrasado, perdeu a prova de seleção. 
e) Escreveu um texto como pediu seu professor. 
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04.  Em relação à interferência da mãe “- Deixa de conversa: obedece sua mãe” 
(l.48) pode-se afirmar que: 

a) o autor escreveu de acordo com a norma culta, pois é um escritor de 
renome nacional; 

b) para se adequar à norma culta deveria haver a preposição a antes do 
pronome sua; 

c) o verbo obedecer é transitivo direto, por isso não precisa preposição; 
d) antes do pronome possessivo feminino não há necessidade de preposição;  
e) um texto literário não pode apresentar erros, portanto está correto. 

 
05. No fragmento “o menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima”, 
(l.26) facilmente identifica-se, uma conjunção. Assinale a alternativa que contém a 
mesma relação do texto: 

a) O menino ora brincava com o filhote, ora escutava a mãe. 
b) O filhote era bonitinho, logo ficaria com ele. 
c) Pensou muito antes de vender o filhote, porém não tinha outra solução. 
d) A mãe não permitiu que ele ficasse com o filhote. 
e) Embora gostasse muito de animais, vendeu o filhote.  

 
06. Assinale a opção em que todas as palavras do texto obedecem à mesma regra de 
acentuação: 

a) até – comovê-la – também – você 
b) súplices  - distraída – distância – também 
c) distância  - até – comovê-la – lágrima  
d)  inexorável – lágrima – único – súplices 
e)  vê-lo – comovê-la – você – até 

 
07. Em todas as orações abaixo encontramos o sujeito claro ou desinencial, exceto 
em: 
 

a) “Veio caminhando desconsolado até a sala...” (l.13)  
b) “Ela já chamava o filhote de isso.” (l. 19) 
c) “...a gente também não tem nenhum direito nesta casa” (l. 27)  
d) “...não havia lágrima...” (l. 26)  
e) “A senhora é ruim mesmo...” (l. 38)  

 
08. Observe: “A mãe chegou a se preocupar: meninos nessa idade...” (l. 49-50). 
Em cada alternativa abaixo, altera-se a posição do pronome se. A nova redação não 
está gramaticalmente correta em: 
a) A mãe chegou a não se preocupar: meninos nessa idade... 
b) A mãe chegou a preocupar-se: meninos nessa idade...  
c) Meninos nessa idade... Preocupou-se a mãe.  
d) Alguém se preocupa com meninos nessa idade.  
e) Ninguém tinha preocupado-se com meninos nessa idade.  
 
09. Dentre as frases do texto abaixo transcritas, a que não pode ser transformada 
para a voz passiva analítica é: 
a) ”O menino voltava da rua, radiante”. (l. 51-52)  
b) “O menino abriu a porta da rua”. (l. 01) 
c) “Não faço mais nada”. (l. 36) 
d) “Ela já chamava o filhote de isso”. (l. 19)  
e) “Seus olhos prometiam vingança”. (l. 49)  
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10. Considere as afirmativas sobre a regência de verbos e nomes do texto.  
I. “... não vou mais ao colégio”. (l. 35) O verbo ir exige a preposição em e não a.  
II. “... tenho certeza que ele dava.” (l.56) O nome certeza exige a preposição de.  
III. “... o jeito era procurar comovê-la.” (l. 13) O verbo comover é transitivo indireto, 
exige o pronome oblíquo lhe e não o la.  
Está incorreto o que se afirma.  

a) apenas em I e II. 
b) apenas em II e III. 
c) apenas em III. 
d) apenas em I e III. 
e) em I, II e III. 

 
11. Analise as afirmativas sobre o período – “Tem dez minutos para botar esse 
bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. Tanta coisa para 
cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. O menino tentou 
enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto, emburrado: a 
gente também não tem nenhum direito nesta casa – pensava”.  
I. O verbo tem no início do período está sem acento porque se refere ao menino.  
II. O pronome dessas foi usado pelo autor por tratar de algo que vai ser citado.  
III. As palavras animais e lágrima (sublinhados no parágrafo) são complementos 
verbais dos verbos transitivos diretos.  
IV. O adjetivo emburrado exerce a função de predicativo do objeto.  
Qual(is) está(ão) correta(s)? 

a) Apenas a I.  
b) Apenas a II e a IV 
c) Apenas a III 
d) Apenas a I e a III 
e) I, II, III e IV 

 
12. Constrói-se a textualidade estabelecendo-se relações de retomadas de sentido, 
em que certas palavras remetem a outras, numa verdadeira cadeia de elos de coesão. 
Nesse sentido, assinale a opção incorreta: 
a) “isso” (l. 17) retoma “filhote” (l. 15)  
b) “ele” (l.20) retoma a ideia de “filhote” (l.15) 
c) “amolação dessas” (l. 25) refere-se a “um filhote” (l.15)  
d) “a gente” (l.27) demonstra ser ele “o menino” (l.26)  
e) “bobagem” (l.46) refere-se à “mãe” (l.42)  
 
13. Nas orações: ” A mãe estava na sala.” (l.01), “... se nem levantara a cabeça?...” 
(l. 08) e “... o menino voltava da rua...” (l. 51-52), os verbos destacados são 
classificados, respectivamente, quanto à predicação verbal como: 
a) intransitivo, transitivo direto, intransitivo.  
b) intransitivo, intransitivo, transitivo direto.  
c) transitivo indireto, transitivo direto, intransitivo.  
d) transitivo direto, transitivo direto, intransitivo.  
e) transitivo indireto, intransitivo , transitivo indireto.  
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14. Após a leitura dos quadrinhos, pôde-se perceber que Garfield ao pensar na  
palavra “adorável”:  
  
a) quer saber o que o amigo está lendo;  
b) desconhece o significado da palavra canibalismo;  
c) ficou impressionado com os adjetivos interessante e antiga usados pelo amigo;  
d) fingiu saber tudo sobre a prática do canibalismo;  
e) ironizou a leitura do amigo.  
 
15. De acordo com as palavras da história em quadrinhos, analise:  
  
I. As palavras época e prática são acentuadas pelo mesmo motivo.  
II. No penúltimo quadrinho temos o pronome certas; e no último, o pronome isso.  
Podemos afirmar que os dois são pronomes adjetivos.  
III. As palavras isso, refeições, e sopa apresentam um mesmo fonema consonantal,  
porém com grafias diferentes. 
IV. A palavra comiam apresenta um ditongo crescente nasal final.  
V. As palavras em e um são dígrafos vocálicos.  
  
As alternativas corretas são:  
  
a) I, III e V      b) I, III e IV       c) III e V       d) I e V       e) I e III 
 
16. Com relação ao penúltimo quadrinho: “ Diz aqui que certas sociedades tribais  
também comiam gatos”. Pode-se afirmar que todas as alternativas estão corretas,  
EXCETO:  
  
a) A palavra gatos exerce a função de objeto direto.  
b) A palavra que é pronome relativo.  
c) Certas sociedades tribais funciona como sujeito;  
d) A palavra aqui é advérbio de lugar.  
e) O verbo comiam exige complemento sem preposição. 
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17. Analise as afirmativas relacionadas com as palavras da tira acima:  
  
I. As palavras que no primeiro quadrinho e pegue no último quadrinho apresentam  
dígrafos vocálicos.  
II. A palavra mercúrio no primeiro quadrinho e gerencio no último quadrinho  
apresentam ditongo final.  
III. A palavra pesquisando apresenta nove fonemas.  
IV. Em pesquisando e descobrindo encontramos dois encontros consonantais em  
cada palavra.  
V. A palavra aÍ apresenta hiato e é dissílaba, e eu é monossílaba e possui ditongo.  
  
Estão corretas:  
  
a)I e II            b)II, III e V            c) III e V              d) III, IV e V            e) II e III 
 
18. Todos os verbos retirados da tira  estão no modo indicativo, a  EXCEÇÃO DE:  
  
a).. ”primeiro pegue alguns livros”...  
b)... .”eu gerencio”...  
c)...”era pra nós”...  
d)...”é vamos”...  
e)...”vamos começar”...  
  
  
19. “Ainda bem, senão você ia estragar tudo”, a palavra senão foi usada com  
sentido diferente e contrariando a norma culta, na alternativa:  
  
a) Estude bastante, senão você não terá sucesso.  
b) Vá logo, senão me arrependo.  
c) Senão gostar pode devolver o produto.  
d) Luta, senão estás perdido.  
e) Vá de uma vez, senão você vai se atrasar.  
  
20. Com relação aos pronomes encontrados na tira em quadrinhos, assinale a  
alternativa correta:  
 a) Você é um pronome pessoal de tratamento e refere-se a primeira pessoa do  
plural.  
b) Alguém, alguns e tudo são pronomes indefinidos.  
c) Eu, nós e você são pronomes pessoais do caso reto e funcionam como sujeito  
de orações.  
d) Alguns livros – o pronome alguns é um pronome indefinido substantivo.  
e) Nós e gente são pronomes pessoais de primeira pessoa do plural.  
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CONTINHO 
1  Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de 
Pernambuco.Na  
 soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho imaginando  
 bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo:  
   — Você aí, menino, para onde vai essa estrada?  
 5   — Ela não vai não: nós é que vamos nela.  

— Engraçadinho duma figa! Como você se chama?  
— Eu não me chamo não: os outros é que me chamam de Zé.  

 
 (Paulo Mendes Campos) 

 
21. Assinale a sequência correta no que se refere à classe gramatical dos seguintes  
vocábulos presentes no texto “...menino triste, magro,... (l.1) / ...sentado na  
poeira... (l.2) / quando (l.3) / ...vigário a cavalo (l.3) / ...os outros é...(l.7).  
  
a) advérbio / adjetivo / pronome relativo / preposição / advérbio  
b) adjetivo / preposição / conjunção / preposição / pronome indefinido  
c) adjetivo / pronome / conjunção / artigo / pronome indefinido  
d) advérbio / adjetivo / conjunção / pronome relativo / numeral fracionário  
e) advérbio / adjetivo / preposição / artigo / advérbio  
  
  
22. Em “ ...quando passou um gordo vigário  a cavalo.”(l.2-3) as funções  
sintáticas dos termos grifados são, respectivamente,  
  
a) sujeito e adjunto adverbial;  
b) objeto direto e objeto indireto;  
c) complemento nominal e objeto indireto;  
d) sujeito e adjunto adnominal;  
e) objeto direto e objeto direto.  
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23. De acordo com a leitura da tira, é correto afirmar que:  
  
I. Falam acerca das dificuldades pelas quais passamos depois da criação do mundo.  
II. A comparação feita pela amiga da Mafalda revela desconhecimento da realidade.  
III. Ao citar o fruto melancia deixa implícito que os problemas seriam os mesmos.  
IV. No primeiro quadrinho temos a ideia de que os problemas do mundo apareceram  
com a criação, por isso ela se refere a Adão e Eva.  
Estão corretas as alternativas:  
  
a) I e III       b) II e IV       c) I e IV      d) II e III       e) III e IV 
 
“Imagine se eles tivessem comido uma melancia!”  
  
24. Assinale a opção em que se faz o comentário correto sobre o período acima:  
  
a) O período é composto por subordinação, sendo a segunda oração de natureza  
adverbial.  
b) O verbo tivessem está conjugado no pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  
c) O período é composto por coordenação, sendo a segunda uma reiteração da  
primeira.  
d) O se é um pronome pessoal do caso oblíquo.  
e) O período é composto por subordinação, sendo a segunda oração uma  
substantiva objetiva direta.  
  
  
25. No primeiro quadrinho encontramos por quê (separado e com acento) e no  
segundo quadrinho porque (junto e sem acento). Assinale a alternativa em que o  
uso dos porquês está de acordo com as normas da língua culta:  
  
a) Estudei muito, por que preciso ser aprovada na seleção.  
b) Não sei o porque de tanto nervosismo.  
c) Quero saber por que você está atrasado.  
d) Desconheço por quê você está nervoso, a prova é simples.  
e) Meu desejo é estudar no CTBM, por que integra vida e filosofia militar ao  
processo pedagógico na formação geral do aluno.  


