ESCOLA: ________________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________________TURMA:____________
NOME:________________________________________________________________________
Leia:
Recado ao senhor 903
Vizinho.
Quem fala aqui é o homem do 1.003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador,
que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. (...)
Peço-lhe desculpas — e prometo silêncio.
Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e com outro mundo, em que um homem
batesse à porta do outro e dissesse: “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua
casa. Aqui estou”. E o outro respondesse: “Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe de meu
vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela”.
Rubem Braga.100 Crônicas Escolhidas. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1953.

Questão 1 – O homem do apartamento 1003 recebeu uma carta de reclamação do senhor do
apartamento 903. Por quê?
Porque o senhor do 903 ficou incomodado com o barulho no apartamento do homem do 1.003.
Questão 2 – O homem do 1003 ficou consternado com a reclamação feita pelo vizinho. Explique:
O homem do 1.003 ficou consternado com a reclamação do vizinho, visto que acredita que os
vizinhos deveriam se unir em festa, a fim de desfrutarem da vida que é curta.
Questão 3 – “Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e com outro mundo [...]”. O
termo destacado estabelece uma relação de:
a) oposição
b) adição
c) condição
d) conclusão
Questão 4 – Em “[...] pois descobrimos que a vida é curta [...]”, “pois” tem o mesmo sentido de:
a) portanto
b) uma vez que
c) por isso
d) todavia
Questão 5 – Assinale a passagem que apresenta um vocativo. Em seguida, sublinhe-o:
a) “Quem fala aqui é o homem do 1.003.”
b) “Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador [...]”
c) “Peço-lhe desculpas — e prometo silêncio.
d) “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa.”
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