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Texto 1 

Leia,a seguir, o trecho de um texto e, depois, responda às questões 1, 2 e 3: 

CENA IV 

Entram pela direita Virgínia e Clarisse. 

JOHN — São elas! 

JEREMIAS — Que susto tive eu! Pensei que era minha mulher. 

JOHN — Virgínia! 

BOLINGBROK — My Clarice! 

VIRGÍNIA — John! 

CLARICE — Bolimbroque! 

BOLINGBROK — By God! 

JEREMIAS (à parte) — Ué! As filhas do Narciso... Bravo! 

VIRGÍNIA — O senhor Jeremias! 

CLARICE — Ah! 

JEREMIAS — Minhas senhoras, bravíssimo! 

JOHN (para Jeremias) — Conheces estas senhoras? 

JEREMIAS — Se as conheço! São minhas vizinhas. 

JOHN — Jeremias, espero que tu não nos trairás. Estas meninas devem ser nossas esposas... E 
como o pai não consente em nosso casamento, aqui estamos para roubá-las, e, certamente, as 

roubaremos. 

JEREMIAS — Olá! Isto vai à inglesa... Dito e feito... 

JOHN — Podemos contar com a tua cooperação? 

JEREMIAS — Vocês casar-se-ão com elas? 

JOHN — Juramos! 

BOLINGBROK — Yes! Jura! 

JEREMIAS — Conta comigo. Tenho cá minhas quizílias particulares com ele, e boa é a ocasião para 
vingar-me. Que queres de mim? 



JOHN — Vai-te pôr de vigia para que ele não nos surpreenda. 

JEREMIAS — Pronto! Dona Virgínia, Dona Clarice, adeusinho. (À parte.) Ah, meu velhinho, tu agora 
me pagarás o nome de extravagante que sempre me dás... (Sai pela direita.) 

 

MARTINS PENA, Luís Carlos. As casadas solteiras. Disponível 
em:<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=17001>. 

Acesso em: 22ago. 2018. 

 

Quizília = Desavença, inimizade. 
My Clarice! = Minha Clarice! 
By God = Expressão em inglês que pode representar espanto. 
Yes = Sim. 
 
 
Questão 1: (0,6) 
 

Qual é o gênero do texto acima? 
 
(a) Artigo de opinião. 
(b) Artigo científico. 
(c) Texto teatral. 
(d) Receita. 
(e) Carta. 
 
 
Questão 2: (0,6) 

 
O trecho do texto  que você leu, como tema central, fala: 
 
(a) De dois amigos, John e Jeremias, que pretendem roubar as moças com quem querem se casar. 
(b) Do encontro de John e Bolingbrok com Jeremias, o pai das moças que eles amam. 
(c) Do reencontro de John e Bolingbrok com suas amadas, Virgínia e Clarice, que eles pretendem 
roubar. 
(d) De uma quizília entre Jeremias e Narciso. 
(e) Do casamento das moças Virgínia e Clarice. 
 
 
Questão 3: (0,6) 

O verbo consente, em negrito no texto que você leu, poderia ser substituído por: 

(a) permite. 
(b) acredita em. 
(c) vai a. 
(d) participa de. 
(e) irá ao. 
 
 
 
 
 
 



Releia a fala a seguir, da personagem Jeremias, para responder às questões 4 e 5. 

 

 
 
Questão 4: (0,6) 

 
O pronome pessoal ele, em negrito no trecho lido, foi usado para substituir: 

 
(a) O próprio Jeremias. 
(b) O pai das moças. 
(c) A personagem John. 
(d) A personagem Bolingbrok. 
(e) As moças. 
 
 
Questão 5: (0,6) 
 
Observe a palavra quizília, em destaque na fala de Jeremias, e assinale a alternativa que contenha 
apenas palavras escritas com li: 

 
(a) Mobí___a; bo___a. 
(b) Agu___a; meda___a. 
(c) Famí___a; domicí___o. 
(d) Espe___o; sandá___a. 
(e) Toa___a; cí___os 
 

 

 
Questão 6: (0,6) 
 

Qual das falas abaixo apresenta um pronome de tratamento? 
 
(a) JOHN — São elas! 
(b) JOHN — Vai-te pôr de vigia para que ele não nos surpreenda. 
(c) JOHN — Virgínia! 
(d) JEREMIAS — Minhas senhoras, bravíssimo! 
(e) JOHN — Podemos contar com a tua cooperação? 
 
 
 
Questão 7: (0,6) 

 
 Observe o advérbio destacado. Ele é um advérbio de... 
 
 
 
 
 
(a) Tempo. 
(b) Modo. 
(c) Lugar. 
(d) Afirmação. 
(e) Negação. 
 
 

JOHN — Jeremias, espero que tu não nos trairás. Estas meninas devem ser nossas esposas... E 
como o pai não consente em nosso casamento, aqui estamos para roubá-las, e, certamente, as 

roubaremos. 

 

JEREMIAS — Conta comigo. Tenho cá minhas quizílias particulares com ele, e boa é a ocasião 

para vingar-me. Que queres de mim? 

 



Questão 8: (0,6) 

     Na fala abaixo a palavra destacada se classifica como: 
 
      
 
    
(a) Pronome demonstrativo. 
(b) Pronome de tratamento. 
(c) Verbo. 
(d) Locução adverbial. 
(e) Conectivo ou organizador textual. 
 

Questão 9: (0,6) 

Qual forma verbal completa a frase adequadamente? 

Quando eu _______________ ao teatro, sentarei na primeira fila. 

(a) chego. 
 
(b) cheguei. 
 
(c) chegasse. 
 
(d) chegares. 
 
(e) chegar. 
 

Questão 10: (0,6) 

 Sobre o gênero textual artigo de opinião não é correto afirmar: 

(a) Os artigos de opinião, geralmente, são publicados em jornais, sites e revistas. 
(b) Os leitores dos artigos de opinião são pessoas interessadas em se informar sobre determinado 
assunto e conhecer o ponto de vista do autor sobre esse assunto. 
(c) Os artigos de opinião tratam de temas que não geram polêmica, temas em que não seja possível 
que pessoas tenham diferentes pontos de vista.  
(d) Nos artigos de opinião é preciso que o autor justifique o seu ponto de vista com argumentos que 
possam convencer os leitores. 
(e) Nos artigos de opinião são utilizados conectivos ou organizadores que fazem a ligação das opiniões 
aos argumentos. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Receba o meu abraço cheio de saudade! 

JOHN (para Jeremias) — Conheces estas senhoras? 

 


