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TEXTO
— É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo?
— Sei dizer não senhor: não tomo café.
— Você é dono do café, não sabe dizer?
— Ninguém tem reclamado dele não senhor.
— Então me dá café com leite, pão e manteiga.
— Café com leite só se for sem leite.
— Não tem leite?
— Hoje, não senhor.
— Por que hoje não?
— Porque hoje o leiteiro não veio.
— Ontem ele veio?
— Ontem não.
— Quando é que ele vem?
— Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes não vem. Só que no
dia que devia vir em geral não vem.
— Mas ali fora está escrito “Leiteria”!
— Ah, isso está sim senhor.
— Quando é que tem leite?
— Quando o leiteiro vem.
— Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê?
— O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada?
— Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta
uma coisa: como é que vai indo a política aqui na sua cidade?
— Sei dizer não senhor: eu não sou daqui.
— E há quanto tempo o senhor mora aqui?
— Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso agarantir com certeza: um
pouco mais, um pouco menos.
— Já dava para saber como vai indo a situação, não acha?
— Ah, o senhor fala a situação? Dizem que vai bem.
— Para que Partido?
— Para todos os Partidos, parece.
— Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui.
— Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que outro.
Nessa mexida…
— E o Prefeito?
— Que é que tem o Prefeito?
— Que tal o Prefeito daqui?
— O Prefeito? É tal e qual eles falam dele.
— Que é que falam dele?
— Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo quanto é Prefeito.
— Você, certamente, já tem candidato.
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— Quem, eu? Estou esperando as plataformas.
— Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede, que
história é essa?
— Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí...
(Fernando Sabino. A mulher do vizinho, 1976.)

01. O texto em questão:
a) é poético.
b) é dissertativo com divisão em parágrafos.
*c) é narrativo com divisão em parágrafos.
d) é predominantemente descritivo.
e) é narrativo e apresenta linguagem verbal e não verbal.

02. (UEA-VUNESP-2016) Na crônica, o dono do café comporta-se,
sobretudo, de modo
a) expansivo.
b) questionador.
c) extrovertido.
*d) evasivo.
e) agressivo.

03. “Vocativo: termo usado para chamamento ou interpelação ao
interlocutor no discurso direto”.
Escolha a alternativa em que se retirou do texto um exemplo de
vocativo.
a) “não sabe dizer?”
b) “Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada?”
c) “— E há quanto tempo o senhor mora aqui?”
d) “— Já dava para saber como vai indo a situação, não acha?”
*e) “— É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo?”

04. (UEA-VUNESP-2016) Assinale a alternativa em que a expressão
destacada exerce a função de objeto direto.
a) “É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo?”
b) “Você é dono do café, não sabe dizer?”
*c) “Sei dizer não senhor: não tomo café.”
d) “Ontem ele veio?”
e) “Quando o leiteiro vem.”
05. “Verbo transitivo direto: verbo transitivo que exige um objeto direto, que
é, via de regra, um complemento não preposicionado”.
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Assinale a alternativa em que o verbo destacado é transitivo direto.
a) “— Porque hoje o leiteiro não veio.”
b) “Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada?”
c) “— Está bem, você ganhou.”
d) “— E há quanto tempo o senhor mora aqui?”
*e) “— Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui.”
06. “Que = pronome relativo: substitui um antecedente, nome ou pronome,
assumindo-lhe as funções próprias”.
Assinale a alternativa em que o “que” destacado é pronome relativo.
a) “Que é que tem o Prefeito?”
b) “— Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede, que
história é essa?”
c) “— Quando é que ele vem?”
d) “Dizem que vai bem.”
*e) “Uai, esse trem todo que falam de tudo quanto é Prefeito.”
07. “Expletivo: elemento de caráter estilístico usado por puro realce ou
reforço”.
Assinale a alternativa em que a expressão “é que” seja expletiva.
a) Na verdade, ela é que sempre esteve com a razão.
*b) A vida é que tem sempre razão.
c) É importante que todos tenham bom humor.
d) O importante é que tudo seja feito com equilíbrio.
e) “Uns falam que é um, outros falam que outro.”
08. “Estou esperando as plataformas”.
A expressão destaca pode ser substituída corretamente por:
a) Estou esperando elas.
b) Estou esperando-lhes.
c) Estou esperando-as.
d) Estou esperando-nas.
e) Estou esperando-las.
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