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A GRANDE AVENTURA 

Experimentem sair das grandes cidades em que moram, as tais urbs, e embicar o carro rumo a 
algum lugarejo distante e perdido, onde o tempo tem outra dimensão, é um tempo rural e agrícola, 
governado por chuvas, sóis, amanheceres e anoiteceres, granizo ou ventania. As pessoas falam 
manso e devagar, molham de cuspe o dedo indicador para dar a direção do vento, estudam a 
forma das nuvens, sabem o que quer dizer um "rabo de galo" (que não seja coquetel), deslizando 
pelos céus. O hoje é aquela leseira de bem aventurança, todas as aflições e encargos são de um 
amanhã que custará muito a chegar.

Vinda de longos anos de Londres e suas pontualidades a um Portugal ainda não entrado na CEE, 
tinha até uma certa graça viver nessa nova dimensão, trazida em português castiço e camoniano 
que se encontrava até nas nossas cozinhas e feiras. Tudo bom. Vassoura nova varre bem, saí  
disparada certa manhã do meu quinto andar chamada pelo apito antigo do amolador.  Quanta 
lembrança, meu Deus! Juntei tesouras e facas e desci correndo para encontrar a própria infância 
de São Paulo  que me batia  à  porta.  Até  hoje  nenhuma daquelas  tesouras  funcionou mais  e 
descobri,  nas  compras de televisão,  que um jogo delas custava menos do que me custou a 
"amolação".

Televisão havia só duas, ainda antes do "satélite" ser instalado no prédio e que me dá a Europa,  
em várias línguas. Quando quero acertar o relógio ligo para a "Sky New", sem medo de errar. Às 
vezes atrasada de uma hora, nos horários de verão, outono, o que seja. Poucos programas ou em 
um pouco farta deles, fico muito em casa, leio, abro a tevê sem som para me fazer companhia,  
como a gata Chica. Tanto livro na estante, uma janela em que sobrou um pouco de verde dos 
"fogos postos" e nos dias claros, no longe horizonte azul do mar, areias do Cabo Espichel. Neste 
mundo em que ninguém acredita em relógio. O que me faz lembrar, senão o Brasil, ao menos o 
meu Rio de Janeiro, que participa de idêntica filosofia existencial, a qual às vezes dói muito no pé.  
Pois a noção de tempo, em terras lusas, é coisa muito especial.
Elsie Lessa, in O Globo, 25/9/95

 
01.  "(...),  tinha até certa graça viver  nessa nova dimensão,  traduzida em português castiço e 
camoniano, (...)". No trecho acima a autora quer dizer que:
a) achava cômico o português falado naquela terra, originário de Camões 
b) gostava de viver com mais espaço numa terra onde se falava o português provinciano de 
Camões 
c) não era bom redimensionar a vida através da linguagem clássica e erudita 
d) era interessante passar pela nova experiência expressa num português clássico, à Camões 
e) era interessante viver este novo aspecto vertido para a língua portuguesa por autor castiço e 
camoniano 

02. Indique o trecho que não se relaciona com a ideia central do texto:
a) "(...) onde o tempo tem outra dimensão, (...)"
b) "As pessoas falam manso e devagar, (...)"
c) "Quanta lembrança, meu Deus!"
d) "Neste mundo em que ninguém acredita em relógio."
e) "Pois a noção de tempo, em terras lusas, é coisa muito especial."



03. Transpondo para a voz passiva a frase: "Haveriam de comprar, ainda, um trator maior", obtém-
se a forma verbal:
a) comprariam 
b) comprar-se-ia 
c) teria sido comprado 
d) ter-se-ia comprado
e) haveria de ser comprado

04. Um enorme corredor dava ______a uma _______ .
a) assesso, sela
b) acesso, sela.
c) acesso, cela
d) ascesso, sela
e) ascesso, cela

05. Uma das alternativas abaixo está errada quando à correspondência no emprego dos tempos 
verbais. Assinale qual é esta alternativa.
a) Porque arrumara carona, chegou cedo à cidade.
b) Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade.
c) Embora arrume carona, chegará tarde.
d) Embora tenha arrumado carona, chegou tarde.
e) Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade.

Gabarito
01. D
Comentário:  que  apesar  das  características  dos falares  das  cidades  pequenas  valia  à  pena 
sabero português castiço.

02. C
Comentário: a ideia central do texto é a valorização do tempo.

03. E
Comentário: o objeto direto da voz ativa passa a ser classificado como o sujeito da voz passiva. 
Na voz passiva analítica há uma forma verbal a mais que na voz ativa respeitando o tempo verbal.

04. C
Comentário:  questão  de  ortografia  e  homônimo homófono;  sela  =  de  cavalo  e  cela=  quarto 
pequeno. 

05. E
Comentário: Com o futuro do subjuntivo emprega-se depois o  futuro do presente do indicativo.


