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ELA TEM ALMA DE POMBA 

 
Que a televisão prejudica o movimento da pracinha Gerônimo Monteiro, em 

todos os Cachoeiros de Itapemirim, não há dúvida. Sete horas da noite era hora de 
uma pessoa acabar de jantar, dar uma volta pela praça para depois pegar a sessão das 
8 no cinema. 
Agora todo mundo fica em casa vendo uma novela, depois outra novela. 

O futebol também pode ser prejudicado. Quem vai  ver  um jogo do Cachoeiro F.C. 
com o Estrela F.C., se pode ficar tomando cervejinha e assistindo a um bom Fla-Flu, ou a 
um Internacional x Cruzeiro, ou qualquer coisa assim? 
Que a televisão prejudica a leitura de livros, também não há dúvida. Eu mesmo confesso 
que lia mais quando não tinha televisão. Rádio, a gente pode ouvir baixinho, enquanto 
está lendo um livro. Televisão é incompatível com livro — e com tudo mais nesta 
vida, inclusive a boa conversa, até o making love. 
Também acho que a televisão paralisa a criança  numa  ca-  deira mais do  que  o  
desejável.  O  menino  fica  ali  parado,  vendo e ouvindo, em vez de sair por aí, chutar 
uma bola, brincar de bandido, inventar uma besteira qualquer para fazer. Por exemplo: 
quebrar o braço. 

Só não acredito que televisão seja “máquina de amansar doido”. 
Até acho que é o contrário; ou quase o contrário: é máquina de amansar doido, distrair 
doido, acalmar, fazer doido dormir. 
Quando você cita um inconveniente da televisão, uma boa observação que se pode 
fazer é que não existe nenhum aparelho de TV, a cores ou em preto e branco, sem 
um botão para desligar. Mas quando um pai de família o utiliza, isso pode produzir o 
ódio e rancor no peito das crianças e até de outros adultos. 
Quando o apartamento é  pequeno, a  família é  grande, e  a TV é só uma — então 
sua tendência é para ser um fator de rixas intestinais. 

— Agora você se agarra nessa porcaria de futebol... 
— Mas você não tem vergonha de acompanhar essa besteira de novela? 

— Não sou eu não, são as crianças! 
— Crianças, para a cama! 

Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos do- entes, aos velhos, aos 
solitários. Na grande cidade — num apar- 

tamentinho de quarto e sala, num casebre de subúrbio, numa orgulhosa mansão — a 
criatura solitária tem nela a grande distra- ção, o grande consolo, a grande companhia. 
Ela instala dentro de sua toca humilde o tumulto e o frêmito de mil vidas, a emoção, o 
“suspense”, a fascinação dos dramas do mundo. 
A corujinha da madrugada não é apenas a companheira de gente importante, é a grande 
amiga da pessoa desimportante e só. Da mulher velha, do homem doente... É a amiga 
dos entreva- dos, dos abandonados, dos que a vida esqueceu para um canto... ou dos 
que estão parados, paralisados, no estupor de alguma desgraça... ou que no meio da 
noite sofrem o assalto das dúvidas e melancolias... mãe que espera filho, mulher que 
espera mari- do... homem arrasado que espera que a noite passe, que a noite passe, que 
a noite passe... 

(Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas. São Paulo: Círculo do Livro.) 
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01. O recurso sonoro utilizado na composição de poemas 
que consis- te na repetição de um mesmo fonema consonantal é a(o): 

a)rima. B) aliteração. C) paralelismo. D) paronomásia. E) assonância. 
 

02. 
Depois de citar vários exemplos de como a televisão pode preju- dicar as pessoas, o narrador 
utiliza uma frase que revela seu real posicionamento. Essa frase é: 

a) Televisão é incompatível com livro – e com tudo mais nessa vida, inclusive a 
boa conversa, até o making Love. 
b) Só não acredito que a televisão seja “máquina de amansar doido”. 
c) Também acho que a televisão paralisa a criança numa cadei- ra mais do que 
o desejável. 
d) Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos doen- tes, aos velhos, 
aos solitários. 
e) Quando o apartamento é pequeno, a família é grande, e a TV é só uma – 
então sua tendência é para ser um fator de rixas intestinais. 

 
03. De acordo com a visão proposta pelo texto, pode-se afirmar que: 

a) quem assiste à televisão não precisa ler livros. 
b) os maridos só ficam em frente à TV quando há jogo de futebol. 
c) a TV pode ser um meio de consolo para os solitários. 
d) só as crianças e os velhos perdem tempo vendo televisão. 
e) as mulheres só ficam em frente à TV para assistir a novelas. 

 
04. Assinale a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por 
outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre 
eles. 
a) Metáfora. b) Antonomásia   c) Catacrese. d) Hipérbole. e) Sinédoque. 

 
05. Apesar dos inconvenientes apontados, o olhar do autor para com a TV é 

de: 
a) indiferença, pois não é a TV a causadora dos males do homem. 
b) complacência, pois ela é paliativo para as dores do homem. 
c) antipatia, pelos prejuízos causados a crianças, jovens e adultos. 
d) muita simpatia, por ela servir de companhia aos solitários, doentes. 
e) melancolia, pois, apesar dos malefícios, ela veio para ficar. 

 
06. Assinale a opção correta: 

a) Trissilábica, a palavra maioria apresenta um tritongo e um hiato. 
b) Trissilábica, a palavra existem apresenta um ditongo. 
c) Paroxítona, a palavra gratuito apresenta um hiato. 
d) Proparoxítona, a palavra rubrica recebe acento gráfico. 
e) Paroxítona, a palavra nobel não é acentuada graficamente. 

 
07. 
Assinale a frase e classifique o termo destacado: Era necessário 
que atravessássemos o rio. 

a) Conjunção integrante. 
b) Pronome indefinido. 
c) Conjunção subordinativa consecutiva. 
d) Partícula expletiva. 
e) Pronome relativo. 
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08. 
Identifique a opção em que todas as palavras estão grafadas cor- retamente. 

a) Pesquisar – analizar – sintetizar – popularizar – sensibilizar. 
b) Macacheira – alcachofra – chuchu – berinjela. 

 c) Herege – obsessão – assessor – trapézio – laje. 
d) Marquize – contagio – espontâneo – jiló – estiagem. 
e) Agiota – lambugem – cocheira – casulo – congestão. 

09. 
Os textos dramáticos podem ser definidos como aqueles em que: 

a) uma “voz particular” pertence a um personagem que conta a história. 
b) a “voz narrativa” exalta os feitos de um povo e de um herói. 
c) a “voz narrativa” está entregue a um narrador onisciente. 
d) a “voz narrativa” está entregue às personagens. 
e) uma “voz particular” manifesta a expressão do mundo interior. 

 
10. 
Escolha a alternativa em que o emprego do verbo ou da locução ver- bal na frase não 
corresponde à norma culta da Língua Portuguesa. 

a) Caso não façam o exercício, eles se haverão com o professor. 
b) Não havia mais mudanças na economia do país. 
c) Futuramente, não mais haverão existido mudanças. 
d) No futuro, não haverá desemprego, doença e analfabetismo. 
e) Sempre poderão haver novas respostas para o problema. 

 
b)  

A palavra invitrescível é um adjetivo que  significa  “que  não  pode ser transformado em vidro” 
e, considerando os seus ele- mentos constituintes/morfemas, é CORRETO afirmar que: 

a) apresenta vogal de ligação. 
b) escivel é um morfema desinencial. 
c) contém dois afixos: in-escível. 
d) em vitres tem-se a significação básica. 
e) vitrificável e envidraçar lhe são cognatas. 

 
c)  

Assinale a alternativa certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de crase. 
a) O homem de quem lhe falei estava à cavalo. 
b) Estarei sempre a disposição dos senhores. 
c) Ele disse que viria à partir de hoje. 
d) Ela saiu do escritório as pressas. 
e) Nas férias, iria à terra dos meus sonhos. 
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