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Miguilim espremia os olhos. Drelina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder.
– Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguilim...
E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilim, com todo o jeito.
– Olha, agora!
Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e
diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da
terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava.
Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo... O senhor tinha retirado dele os óculos, e Miguilim ainda
apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada; mas o
senhor dizia que aquilo era do modo mesmo, só que Miguilim também carecia de usar óculos, dali
por diante. O senhor bebia café com eles. Era o doutor José Lourenço, do Curvelo. Tudo podia.
Coração de Miguilim batia descompassado, ele careceu de ir lá dentro, contar à Rosa, à Maria
Pretinha, a Mãitina. A Chica veio correndo atrás, mexeu: – “Miguilim, você é piticego...” E ele
respondeu: – “Donazinha...”
Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora.
Guimarães Rosa. Manuelzão e Miguilim. “Campo Geral”.

Questão 1 – No período “Miguilim espremia os olhos. Drelina e a Chica riam.”, os verbos no
pretérito destacados indicam:
a) ações contínuas no momento da fala.
b) ações hipotéticas no momento da fala.
c) ações concluídas no momento da fala.
d) ações previsíveis no momento da fala.
Questão 2 – Na frase “[...] punha-os em Miguilim, com todo o jeito.”, o verbo no pretérito “punha”
tem como sujeito:
a) Drelina
b) Chica
c) Tomezinho
d) o senhor
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Questão 3 – Identifique a passagem em que o verbo grifado foi flexionado no pretérito imperfeito:
a) “Espera aí, Miguilim...”
b) “Tudo era uma claridade [...]”
c) “Mãe esteve assim assustada [...]”
d) “E ele respondeu: – “Donazinha...”
Questão 4 – Sublinhe, no trecho a seguir, os verbos no pretérito imperfeito que indicam as ações
do personagem Miguilim:
“[...] e Miguilim ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto.”
Questão 5 – Na oração “Coração de Miguilim batia descompassado [...]”, o termo grifado indica:
a) o modo com que o coração de Miguilim batia.
b) o meio com que o coração de Miguilim batia.
c) o tempo com que o coração de Miguilim batia.
d) a intensidade com que o coração de Miguilim batia.
Questão 6 – No segmento “[...] só que Miguilim também carecia de usar óculos [...]”, o verbo no
pretérito “carecia” tem o sentido equivalente a:
a) queria
b) começava
c) exigia
d) precisava
Questão 7 – No fragmento “Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora.”, o verbo
“voltou” foi flexionado no pretérito perfeito. Ele foi flexionado no pretérito imperfeito na alternativa:
a) voltaria
b) voltava
c) voltasse
d) voltara
Questão 8 – Os verbos no pretérito imperfeito, analisados anteriormente, foram flexionados no
modo indicativo porque exprimem ações:
a) sugestivas
b) duvidosas
c) certas
d) prováveis
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