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Nasci na taba duma tribo tupinambá. Sei que foi numa meia-noite clara. Fazia 
luar. Minha mãe viu que eu era magro e feio. Ficou triste, mas não disse nada. Meu 
pai resmungou:

— Filho fraco. Não presta para a guerra!
Tomou-me então nos seus braços fortes e saiu caminhando comigo para as 

bandas do mar. Ia cantando uma canção triste. De vez em quando gemia.
Os caminhos estavam respingados do leite da lua. O uratau gemeu no mato 

escuro. Uma sombra rodopiou ligeira por entre as árvores. 
O mar apareceu na nossa frente: mole, grande, barulhento, cheio de rebrilhos. 

Meu pai parou. Olhou primeiro para mim, depois para as ondas... - não teve coragem. 
Voltou para a taba chorando. Minha mãe nos recebeu em silêncio.

VERÍSSIMO, Érico. Aventuras de Tibicuera.

01. Quem conta a história é um:
a) sertanejo.
b) índio.
c) garimpeiro.
d) viajante.
e) habitante local.

02. Toda noite é escura, mas, no Texto I, o narrador utiliza a expressão “meia-noite clara”. (l. 1). O 
que justifica o uso dessa expressão?
a) A singeleza do fato.
b) A facilidade de locomover-se no escuro.
c) A presença da lua.
d) O conhecimento do lugar.
e) Os hábitos religiosos e conceitos dos habitantes.

03. A tristeza da mãe justifica-se porque a criança:
a) apresentava uma deficiência física.
b) era fisicamente diferente dos irmãos.
c) não apresentava condições de sobrevivência.
d) fugia aos padrões concebidos pela comunidade.
e) fora rejeitada por todos na tribo.

04.  Na passagem “Olhou primeiro para mim, depois para as ondas...” (l. 10), as reticências só 
NÃO significam um(a):
a) conflito. 
b) reflexão.
c) dúvida. 
d) indecisão.
e) certeza.



05. “Meu pai resmungou:” (l. 2-3). A atitude do pai caracterizava seu (sua):
a) orgulho.
b) desejo.
c) frustração.
d) esperança.
e) indiferença.

06. Na passagem “Ficou triste, mas não disse nada.” (l. 2), a postura da mãe é de:
a) revolta.
b) omissão.
c) indiferença.
d) humilhação.
e) desespero.

07.  “mole,  grande,  barulhento,  cheio  de  rebrilhos.”  (l.  9).  O  vocábulo  destacado  pode  ser 
substituído, sem alteração de sentido, por:
a) reflexos.
b) formatos.
c) desenhos.
d) faíscas.
e) movimentos.

08. Assinale a opção em que o trecho destacado expressa a idéia de modo.
a) “...na taba duma tribo tupinambá.” (l. 1)
b) “...para as bandas do mar.” (l. 5-6)
c) “...no mato escuro.” (l. 7-8)
d) “...na nossa frente:” (l. 9)
e) “...em silêncio.” (l. 12)

09. “— Filho fraco. Não presta para a guerra!” (l. 4). Relacionando-se a segunda idéia à primeira, a 
conjunção que mantém o sentido que o Texto I apresenta é:
a) mas. 
b) logo.
c) porque. 
d) se.
e) ou.

10.  “Minha mãe nos  recebeu em silêncio.”  (l.  11).  Nós ______________ por  minha mãe em 
silêncio. Transpondo a oração acima para a voz passiva, a forma correta que completa a lacuna é:
a) somos recebidos.
b) seríamos recebidos.
c) éramos recebidos.
d) fomos recebidos.
e) fôramos recebidos.

 



GABARITO

01. B
02. C
03. D
04. E
05. C
06. B
07. A
08. E
09. B
10. D


