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NOME:________________________________________________________________________ 

Leia o texto “Estranhas gentilezas”: 
 

Estão acontecendo coisas estranhas. Sabe-se que as pessoas nas grandes cidades não 
têm o hábito da gentileza. Não é por ruindade, é falta de tempo. Gastam a paciência nos ônibus, 
no trânsito, nas filas, nos mercados, nas salas de espera, nos embates familiares, e depois 
economizam com a gente.  

Comigo dá-se o contrário, é o que estou notando de uns dias para cá. Tratam-me com 
inquietante delicadeza. Já captava aqui e ali sinais suspeitos, imprecisos ventinhos de asas de 
borboleta, quase nada. A impressão de que algo estranho tomou corpo mesmo foi na semana 
passada. Um vizinho que já fora meu amigo telefonou-me desfazendo o engano que nos 
afastava, intriga de pessoa que nem conheço e que afinal resolvera esclarecer tudo. Difícil 
reconstruir a amizade, mas a inimizade morria ali.  

 
Ivan Ângelo. “O comprador de aventuras e outras crônicas”. São Paulo: Ática, 2000. 

 

Questão 1 – O texto tem a finalidade de: 
a) informar  
b) criticar  
c) divulgar  
d) fazer refletir  

 

Questão 2 – Há a presença de um sujeito oculto em: 
a) “Sabe-se que as pessoas nas grandes cidades [...]” 
b) “[...] é o que estou notando de uns dias para cá.” 

c) “A impressão de que algo estranho tomou corpo mesmo foi na semana passada.” 
d) “Um vizinho que já fora meu amigo [...]” 
 
Questão 3 – Marque o sujeito oculto na frase identificada na questão anterior: 
a) Eu 

b) Tu 
c) Ele 
d) Ela   
 
Questão 4 – Transcreva outra passagem do texto em que se registra a presença do sujeito 
assinalado anteriormente: 
“Já captava aqui e ali sinais suspeitos, imprecisos ventinhos de asas de borboleta, quase nada.” 
 
Questão 5 – “Gastam a paciência nos ônibus, no trânsito, nas filas, nos mercados, nas salas [...]”. 
Identifique o sujeito do verbo em destaque: 
“As pessoas nas grandes cidades”.  


