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Retrato

TEXTO I

Retrato
"Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
Em que espelho ficou perdida a minha face?"
Cecília Meireles

TEXTO II
Dizia um que o melhor amigo do homem é o boi, manso e passivo,
trabalhador incansável sem queixas nem reivindicações desde que nasceram os
tempos. Outro, ortodoxo, afirmava que é o cão. “O cão é o melhor amigo do
homem porque ladra para protegê-lo, vela por seu sono, estima-o na riqueza e
na miséria, indiferentemente, como, indiferentemente, ama-o moço ou velho,
segue-o pela vida e para a morte.”
Mas o terceiro cavalheiro presente, interrompendo o segundo com
delicadeza explicou que [...] de seus longos estudos e compridas vigílias, tirara a
conclusão, rigorosamente científica de que o melhor amigo do homem era o
jacaré macho. E explicou: “Como todos sabem, pois está em qualquer livro de
ginecologia jacaroa, as fêmeas dos jacarés põem 100 000 ovos de cada vez.
Pois, meus amigos, humanitário e humanista, pensando, é evidente, na
sobrevivência do homem, o jacaré macho, sem o menor alarde, silencioso e
discreto, chega e come 99 999 ovos (é conhecido fato biológico), deixando
apenas um para a reprodução da espécie. Conclusão: se não fosse o jacarémacho, nós, homens, estaríamos enterrados até o pescoço em jacarés”.
Millôr Fernandes
ATENÇÃO: A informação sobre a quantidade de ovos e o fato dos machos os comerem
partiu de uma crença antiga. Pesquisas recentes comprovam que a informação está errada.

01. Do texto I, poema de Cecília Meireles, retire os substantivos que foram
qualificados com adjetivos, indicando que adjetivos se referem a cada um deles.
02. No texto I encontramos nas expressões “rosto de hoje” e “mãos sem força”
duas locuções adjetivas que podem ser trocadas por adjetivos. Como elas
ficariam ao fazer essa troca?
03. No texto II, identifique:
a) O adjetivo e a locução adjetiva caracterizadores de amigo (1ª linha).
b) Os dois adjetivos caracterizadores do substantivo boi (1ª linha).
04. No texto II, a palavra trabalhador (2ª linha) é um substantivo.
a) Transcreva o adjetivo e a locução adjetiva que o caracterizam.
b) Crie uma frase em que trabalhador seja adjetivo, e não substantivo.

05. Releia: “Pois, meus amigos, humanitário e humanista, pensando, é
evidente, na sobrevivência do homem, [...]” Entenda que:
 Humanitário qualifica uma pessoa que defende o bem-estar social dos
seres humanos através de trabalho e conduta responsável.
 Humanista qualifica uma pessoa que acredita que o ser humano é a
razão de toda existência, e que tudo existe apenas para servi-lo.
a) Por que o autor caracteriza seus amigos dessa forma?
b) Explique por que os dois adjetivos destacados não poderiam se referir ao
substantivo amigos.
06. No texto a seguir, os adjetivos estão indicados entre parênteses. Observe
os substantivos a que eles se referem e flexione-os adequadamente em gênero
e número.
O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada de
(profundo) rugas. As manchas (escuro) que os raios de sol produzem sempre, nos mares
(tropical), enchiam-lhe o rosto, entendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam
(coberto) de cicatrizes (fundo), (causado) pela fricção das linhas (áspero) enganchadas
em (pesado) e (enorme) peixes. Mas nenhuma destas cicatrizes era recente.
Tudo o que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar,
(alegre) e (indomável).
Ernest Hemingway, em O Velho e o Mar.

07. Substitua as locuções adjetivas sublinhadas nas frases pelo adjetivo
correspondente:
a) Tiradentes é uma importante figura da história.
b) A bondade de Deus é infinita.
c) O governo lançará um projeto para ajudar as crianças sem amparo.
d) O amor de mãe não tem limites.
e) A escola funcionará no período da noite.

