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Circuito fechado 2 
Dentes, cabelos, um pouco do ouvido esquerdo e da visão. 

A memória intermediária, não a de muito longe nem a de ontem. 

Parentes, amigos, por morte, distância, desvio. Livros, de 

empréstimo, esquecimento e mudança. Mulheres também, com os 

seus temas. Móveis, imóveis, roupas, terrenos, relógios, paisagens, 

os bens da infância, do caminho, do entendimento. Flores e frutos, 

a cada ano, chegando e se despedindo, quem sabe não virão mais, 

como o jasmim no muro, as romãs encarnadas; os pés-de-paus. 

Luzes, do candeeiro ao vaga-lume. Várias vozes, conversando, 

contando, chamando, e seus ecos, sua música, seu registro. [...] 
RAMOS, Ricardo. In: Contos brasileiros contemporâneos. São Paulo: Salamandra, 2009. p. 124. 

www.analisedetextos.com.br/2010/07/3-textos-com-questoes-de-interpretacao.html 

 Exercício 1

O texto narra a passagem do tempo. Dê dois exemplos do 
texto que comprovem essa afirmação. 

 

 

 

 

 

 Exercício 2

Releia estes trechos e observe o predomínio dos 
substantivos que desempenham papel fundamental na 
narrativa. 

I. “Parentes, amigos, por morte, distância, desvio.” 

II. “Móveis, imóveis, roupas, terrenos, relógios, paisagens, 
os bens da infância, do caminho, do entendimento.” 

a) Como você interpreta o trecho I? 

 

 

 

b) E como você entende o trecho II? 

 

 

 

 

 

 Exercício 3

Relacione a 1ª coluna à 2ª: 

I. Água de chuva 
II. Olho de gato 
III. Água de rio 
IV. Cara de anjo 

 Fluvial 

 Angelical 

 Felino 

 Pluvial 

 

Assim temos: 

A  I – IV – II – III 

B  III – II – I – IV 

C  III – I – II – IV 

D  III – IV – II – I 

E  IV – III – I – II 

 Exercício 4

Observe. 

 
Não use uma caneta. Use a caneta. 

Escrevex: escreve mais e melhor! 

 
Identifique, no texto acima, a finalidade do emprego do 
artigo destacado: 

A  o artigo destacado indefine o substantivo “caneta”. 

B  o artigo destacado define o substantivo “caneta”. 

C  o artigo destacado indefine a palavra “não”. 

D  o artigo destacado define a palavra “não”. 

E  o artigo destacado define a palavra “Use”. 

 Exercício 5

Atente a este texto. 
Zeng claramente aprecia as recompensas do sucesso — 

roupas de grife, relógios caros--, mas como muitos outros dos 

novos ricos chineses, ele parece agora estar em busca de algo mais 

substantivo. "Quando comecei, queria ganhar mais e mais 

dinheiro, e gastá-lo em carros caros e aviões, mas nos últimos dois 

anos realmente mudei muito", diz. “Creio que se todo mundo fizer 

tudo que fizer só pelo dinheiro, a sociedade está acabada”. 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/09/1348361-artista-mais-rico-da-china-zeng-fanzhi-

simboliza-a-nova-arte-do-pais.shtml  (Acesso em 27 set. 2013.) 

No texto, compreendemos a palavra “substantivo” como 
sinônimo de 

A  qualificado. 

B  vantajoso. 

C  inédito. 

D  essencial. 

E  surpreendente. 
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 Exercício 6

Classifique os substantivos sublinhados. Assinale a opção 
que identifica e classifica corretamente algumas palavras 
do trecho a seguir: 

“Se as galas, as joias e as baixelas, ou no Reino, ou fora 

dele, foram adquiridas com tanta injustiça ou crueldade, que o 

ouro e a prata derretidos, e as sedas se se espremeram, haviam de 

verter sangue, como se há de ver a fé nessa falsa riqueza?” 

 

A  As palavras “joias” e “baixelas” são substantivos 
simples e derivados. 

B  As palavras “derretidos” e “falsas” são substantivos 
comuns e abstratos. 

C  As palavras “injustiça” e “crueldade” são substantivos 
abstratos e derivados. 

D  As palavras “sangue” e “fé” são substantivos comuns e 
concretos. 

 Exercício 7

Os femininos de monge, papa, duque e profeta são: 

A  monja, papisa, duqueza, profetisa. 

B  freira, papiza duqueza, profetisa. 

C  monja, papiza, duquesa, profetiza. 

D  monja, papisa, duquesa, profetisa. 

 Exercício 8

Classifique os artigos destacados  de acordo com o código. 
 

A. artigo definido 
B. artigo indefinido 

 

a. (    )  Uns alunos chegaram mais cedo à escola.  

b. (    )  O bem sempre vencerá o mal. 

c. (    )  Preciso de uma explicação para o fato. 

d. (    )  Chegaram as encomendas. 

e. (    )  Nesta loja, vendem-se uns artigos importados. 

 Exercício 9

Passe um traço nos artigos definidos e circule os artigos 
indefinidos. 

a)  O garoto foi jantar. 

b)  Comprei um casaco. 

c)  Ganhamos a bicicleta que esperávamos. 

d)  Luísa aproveitou para rever os amigos. 

e)  Um dia iremos nos encontrar. 

f)  As meninas foram viajar. 

g)  Uma certa tarde saímos para caminhar. 

h)  Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. 

i)  Comprei umas camisas para seu aniversário. 

 Exercício 10

Classifique os substantivos destacados em concretos ou 
abstratos: 

a)  Foi feita uma boa Limpeza no jardim. 

 

 

b) A saudade dos pais era revelada pelas lágrimas. 

 

 

c)  O fogo alastrou-se pela mata. 

 

 

d) A saída dos alunos foi tumultuada. 

 

  

e) O saci brincou toda a noite no meio da floresta. 

 

 

f)  A euforia dos torcedores animava os jogadores. 

 

 

g) O ânimo do aluno era evidente. 

 

 

 
 
 


