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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia o trecho do romance Menino de engenho, do escritor paraibano José Lins do Rego: 

 

[...] João Rouco vinha com três filhos para o eito. A mulher e os meninos ficavam em casa, 

no roçado. Com mais de setenta anos, aguentava o repuxo todo, como o filho mais novo. A boca 

já estava murcha, sem dentes, e os braços rijos e as pernas duras. Não havia rojão para o velho 

caboclo do meu avô. Não era subserviente como os outros. Respondia aos gritos do coronel José 

Paulino, gritando também. Talvez porque fossem da mesma idade e tivessem em pequeno 

brincado juntos. 

Menino de Engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005. 

 

Questão 1 – Marque o segmento que apresenta uma opinião sobre um fato narrado: 

a) “João Rouco vinha com três filhos para o eito.” 
b) “A mulher e os meninos ficavam em casa, no roçado.” 
c) “Não era subserviente como os outros.” 
d) “Respondia aos gritos do coronel José Paulino, gritando também.” 
 

Questão 2 – Na parte “Com mais de setenta anos, aguentava o repuxo todo, como o filho mais 

novo.”, o termo sublinhado introduz uma: 
a) exemplificação  

b) comparação 

c) explicação  

d) conformidade  

 

Questão 3 – Em “Talvez porque fossem da mesma idade e tivessem em pequeno brincado 

juntos.”, a palavra destacada indica: 
a) causa  

b) oposição  

c) condição  

d) consequência 

 

Questão 4 – Em todas estas passagens do romance, registra-se o emprego de verbo de ligação, 

exceto em:  

a) “A mulher e os meninos ficavam em casa, no roçado.” 
b) “A boca já estava murcha, sem dentes, e os braços rijos e as pernas duras.” 
c) “Não havia rojão para o velho caboclo do meu avô.” 
d) “Não era subserviente como os outros.” 
 

Questão 5 – Identifique o adjetivo equivalente à locução adjetiva “sem dentes”: 
______________________________________________________________________________ 
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