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 Leia a crônica de Luís Fernando Veríssimo e responda às 

questões: 

Aprenda a chamar a polícia 
Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que 

havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. 

Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que 

vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do 

banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas 

janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, 

mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando 

tranqüilamente. 

Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu 

endereço. 

Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava 

no interior da casa. 

Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura 

por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que 

fosse possível. 

Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: 

— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu 

quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já cuidei do ladrão com um 

tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardada em casa para estas 

situações. Os tiros fizeram um estrago danado na minha casa! 

Passados menos de três minutos, estavam na minha rua 

cinco carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, 

uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos. 

Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando 

tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que 

aquela era a casa do Comandante da Polícia. 

No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e 

disse: 

— Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. 

Eu respondi: 

— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém 

disponível. 
Adaptada. Versão original disponível em https://www.recantodasletras.com.br/ 

 Exercício 1

Os trechos abaixo apresentam três momentos do texto. 

Releia a crônica e coloque esses momentos na ordem em 

que eles aparecem no texto, preenchendo o quadro. Em 

seguida, retire da crônica passagens que justifiquem sua 

resposta. 

a) Relato detalhado da ligação realizada à polícia. 

b) Apresentação das personagens que dialogam e da 

indicação do lugar onde eles estão. 

c)  Retorno à situação inicial e apresentação do elemento 

surpresa que desencadeia o humor. 

 

Momentos Passagem do texto 

  

 

  

 

  

 

 Exercício 2

Qual cena cotidiana Luís Fernando Veríssimo decidiu 

retratar em “Aprenda a chamar a polícia”? Quem são as 

personagens desta crônica? 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 3

Quais elementos o cronista utilizou para gerar humor no 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 4

Identifique e classifique o predicado das frases retiradas 

da crônica: 

a)  Eu tenho o sono muito leve. 

� Predicado:  

 

 

� Classificação:  

 

 

 

b) Minha casa era muito segura, com grades nas janelas e 

trancas internas nas portas. 

� Predicado:  

 

 

� Classificação:  
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c)  O ladrão estava armado. 

� Predicado:  

 

 

� Classificação:  

 

 

d) O ladrão ficava olhando tudo com cara de assombrado. 

(adaptada) 

� Predicado:  

 

 

� Classificação:  

 

 

e) Os tiros fizeram um estrago danado na minha casa. 

� Predicado:  

 

 

� Classificação:  

 

 

 

 Exercício 5

Revisite as frases do exercício anterior e analise 

sintaticamente os termos indicados abaixo: 

a)  leve: _________________________________________________________ 

b) segura: ______________________________________________________ 

c)  armado: _____________________________________________________ 

d) de assombrado: ____________________________________________ 

e) danado: _____________________________________________________ 

 

 Exercício 6

Observe a seguinte frase: 
Morava então em uma casa de pensão que possuía um 

grande quintal. Já por esse tempo este gênero de residência não 

era muito comum. Aquela era pequena e tranquila, até o dia em 

que fora assaltada. 

 
As formas destacadas são empregadas como recursos de 

coesão textual. Indique a classe gramatical a que 

pertencem essas palavras e justifique a escolha de cada 

uma no trecho de acordo com a respectiva função textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


