
PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo transcrito e, em seguida, responda às questões a ele referentes:

Lembrança de Tenerá
(Rubem Braga)

O recorte de um jornal de Campos me traz a notícia da morte de um tipo de rua, conhecido 
na grande cidade fluminense como Rin-Tin-Tin. Teria mais de cem anos e alegava ter tomado 
parte na Guerra de Canudos. 

Seu  nome  verdadeiro  ninguém  sabe;  mas  o  jornal  diz  que  ele  é  o  mesmo  homem 
conhecido
em  Cachoeiro  de  Itapemirim  como  Tenerá.  É  possível  que  tivesse  outros  nomes  em  outras 
cidades, pois um pouco por toda parte ele aparecia sem dizer de onde vinha; e depois sumia sem 
dizer para onde ia.

Tenerá  era  alto,  de  uma gordura  desajeitada  de  distrofia  glandular,  e  tinha  uma cara 
enorme  de  índio  tapuia,  uma  cara  vincada  e  terrosa,  de  jenipapo  maduro.  Vestia-se  com 
extravagância de apalache, andava sério e lento, apregoando o Correio do Sul ou algum avulso 
de propaganda de casa comercial. Afora isso pegava alguns cobres amestrando cães: ensinava 
um pobre vira-lata a sentar, deitar, carregar coisas, seguir as ordens do dono e até a dançar sobre 
as patas traseiras.

Durante  algum  tempo  Tenerá  morou  com  seus  cachorros  nos  baixos  do  prédio  da 
Farmácia Central,  que era de parentes meus.  Os fundos davam para o rio,  e havia, entre os 
pilares que sustentavam o prédio, muito espaço para o homem e seus cães.

Durante  algum  tempo  trabalhei  na  farmácia,  para  ter  algum  dinheirinho  meu.  Minhas 
relações com Tenerá ficaram então mais estreitas. Deslumbrei-o certa vez com a mágica fácil de 
derramar algumas gotas de glicerina sobre limalhas de permanganato;  aquela combinação de 
duas coisas frias resultando em fogo e estalidos me deu a seus olhos um prestígio de jovem 
cientista. Nas horas de folga, eu e o primo Costinha nos divertíamos, às vezes, de uma janela que 
dava para o rio, a atirar de Flaubert nos camaleões que apareciam lá embaixo, nas pedras do rio. 
Isso inquietava o Tenerá, por si mesmo e pelos seus cães.

Viveu muitos anos em Cachoeiro e se atribuía de certo modo todos os melhoramentos que 
a cidade teve depois de sua chegada: 
— Quando eu cheguei aqui, não havia isso nem aquilo...

É verdade que muitos políticos fazem coisa idêntica em relação aos progressos deste 
pobre Brasil, que vai para a frente, mesmo porque é este o seu jeito e rumo.

Só  vi  Tenerá  fazer  pouco  de  Cachoeiro  uma  vez.  Foi  quando  por  algum  motivo  o 
prenderam e o puseram a capinar o pátio em frente à cadeia velha. Trabalhando ao sol, ele dizia 
bem alto, para
que o delegado e todos ouvissem: 

— Eu já estive preso em cadeia muito melhor do que essa. Muito melhor do que essa 
porcaria!
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01. Quem é o narrador do texto?
a) Tenerá
b) o delegado
c) Rin-tin-tin
d) Cachoeiro do Itapemirim
e) uma pessoa que havia convivido com Tenerá, no passado



02. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto:
a) Tenerá desejava, ardentemente, ser um cientista da farmacologia.
b) Tenerá havia sido preso várias vezes por desacato à autoridade policial.
c) Tenerá era um andarilho, de vida cigana, tipo de rua evocado pela memória do narrador.
d) Como vendedor de jornais, Tenerá alcançara grande sucesso de popularidade.
e) O narrador era amigo íntimo de Tenerá.

03. Marque a opção CORRETA, de acordo com o texto.
a) A evocação da imagem do personagem Tenerá surgiu ao narrador por ocasião da leitura, por 
acaso, do recorte de um jornal.
b) Tenerá roubava o dinheiro que ganhava com a venda de jornais.
c) Tenerá era um criminoso de alta periculosidade que assustava a meninada de Cachoeiro do 
Itapemirim. 
d) Os meninos caçoavam do maltrapilho personagem Tenerá, em suas aparições por Cachoeiro 
do Itapemirim.
e) Tenerá, comprovadamente, havia participado ativamente da Guerra de Canudos.

O trecho seguinte servirá de base para as questões 04 e 05:
“É possível que tivesse outros nomes em outras cidades, pois um pouco por toda parte 

ele aparecia sem dizer de onde vinha; e depois sumia sem dizer para onde ia.”

04. Qual o adjetivo (ou a expressão) que melhor assume a significação expressa pela construção 
sublinhada?
a) turista
b) nômade imprevisível
c) desagradável
d) impecável
e) vagabundo

05.  Os verbos  “aparecer”  e  “sumir”,  presentes  no  trecho,  estabelecem  entre  si  uma  relação 
semântica de:
a) concordância
b) pleonasmo
c) paronímia
d) antonímia
e) sinonímia

06. No que concerne às sequências textuais, o texto analisado tem predominância de:
a) narração
b) dissertação
c) descrição
d) discurso indireto livre
e) discurso indireto

07. Releia o parágrafo seguinte e, em seguida, responda ao que se pede: 
“Tenerá era  alto,  de  uma gordura  desajeitada de distrofia  glandular,  e  tinha uma cara 

enorme  de  índio  tapuia,  uma  cara  vincada  e  terrosa,  de  jenipapo  maduro.  Vestia-se  com 
extravagância de apalache, andava sério e lento, apregoando o Correio do Sul ou algum avulso 
de propaganda de casa comercial. Afora isso pegava alguns cobres amestrando cães: ensinava 
um pobre vira-lata a sentar, deitar, carregar coisas, seguir as ordens do dono e até a dançar sobre 
as patas traseiras.” 



Qual a função da linguagem predominante neste parágrafo?
a) referencial
b) fática
c) poética
d) metalinguística
e) apelativa

08. Releia a passagem seguinte e responda:
“Durante algum tempo trabalhei na farmácia, para ter algum  dinheirinho  meu.” O emprego do 
grau diminutivo na palavra sublinhada tem valor:
a) gradativo
b) reducionista
c) depreciativo
d) irônico
e) afetivo

09. Em relação ao nível de linguagem utilizado no texto, podemos afirmar que há primazia da 
linguagem:
a) erudita
b) científica
c) coloquial
d) rebuscada
e) técnica

10. Releia e responda, em seguida: “Quando eu cheguei aqui não havia isso nem aquilo...” Os 
vocábulos grifados pertencem a qual categoria de classe gramatical?
a) artigo
b) adjetivo
c) substantivo
d) pronome
e) advérbio

GABARITO

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


