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Texto I 

As enchentes de minha infância 
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Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à 
varanda, mas eu invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão 
fundos para o rio. Como a casa dos Martins, como a casa dos Leão, que depois foi 
dos Medeiros, depois de nossa tia, casa com varanda fresquinha dando para o rio. 

 Quando começavam as chuvas, a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver 
até onde chegara a enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a altura da 
cerca dos fundos, depois às bananeiras, vinham subindo o quintal, entravam pelo 
porão. Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a 
família defronte teve medo. 

 Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, 
aquela faina1 de arrumar camas nas salas, aquela intimidade improvisada e alegre. 
Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito; como se fazia café e 
se tomava café tarde da noite! E às vezes o rio atravessava a rua, entrava pelo 
nosso porão, e me lembro que nós, os meninos, torcíamos para ele subir mais e 
mais. Sim, éramos a favor da enchente, ficávamos tristes de manhãzinha quando, 
mal saltando da cama, íamos correndo para ver que o rio baixara um palmo — 
aquilo era uma traição, uma fraqueza do Itapemirim2. Às vezes chegava alguém a 
cavalo, dizia que lá, para cima do Castelo3, tinha caído chuva muita, anunciava 
águas nas cabeceiras, então dormíamos sonhando que a enchente ia outra vez 
crescer, queríamos sempre que aquela fosse a maior de todas as enchentes. 

(BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1962. p. 157.) 

Vocabulário: 
1
 Faina: é uma tarefa que geralmente envolve grupos grandes ou específicos.  

2
 Itapemirim: O Rio Itapemirim é um rio brasileiro que nasce no município de Lajinha, no estado 

de Minas Gerais e que deságua no Oceano Atlântico, na altura de Marataízes, no estado do 
Espírito Santo.  
3
 Castelo: é um município brasileiro do estado do Espírito Santo.  

 
Texto II 

Meus oito anos 
          Casimiro de Abreu 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora1 da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras2 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 

(...) 
Oh! dias da minha infância! 
Oh! meu céu de primavera! 
Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã! 
Em vez das mágoas de agora, 
Eu tinha nessas delícias 
De minha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã! 
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Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
Da camisa aberto o peito, 
— Pés descalços, braços nus 
— Correndo pelas campinas 
A roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis! 
 
Naqueles tempos ditosos3 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias4, 
Achava o céu sempre lindo. 
Adormecia sorrindo 
E despertava a cantar! […] 

(www.bibvirt.futuro.usp.br) 
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Vocabulário: 
1
 Aurora: o nascer do dia. 

2
 Fagueira: agradável, suave. 

3
 Ditoso: feliz. 

4
 Ave-Maria: é uma oração em honra a Maria, mãe de Jesus. 

 

 

Texto III 
 

         Calvin e Haroldo 

(Bill Watterson. Tem alguma coisa babando embaixo da cama. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2008.) 

 
Vocabulário: 
autobiografia: tipo de texto em que uma pessoa narra a história da sua vida. 
 
 

QUESTÃO 1 (VALOR: 0,5) 

“Então vinham todos dormir em nossa casa.” (texto I, linha 10) 

Copie do 2o parágrafo do texto I a expressão que indica a quem a palavra todos da frase acima 
se refere. 

A expressão é: “a família defronte”. 
 

 
 

QUESTÃO 2 (VALOR: 0,5) 

Assinale a única alternativa em que se percebe um momento de dúvida do narrador do texto I.  

(A) “(...) o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo” (texto I, linha 8) 

(B) “Parecia que as pessoas ficavam todas contentes (...)” (texto I, linha 12) 

(C) “Isso para nós era uma festa (...)” (texto I, linha 10) 

(D) “Sim, éramos a favor da enchente (...)” (texto I, linha 15) 

 
 

QUESTÃO 3 (VALOR: 0,5) 

“Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda, mas eu invejava 
os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão fundos para o rio.” (texto I, linhas 1, 2 
e 3)  

Copie, da frase acima, dois pronomes que comprovam que os fatos são narrados e vividos pela 
mesma pessoa. 

Os pronomes são: “nossa” e “eu”. 
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QUESTÃO 4 (VALOR: 0,5) 

Releia: “íamos correndo para ver que o rio baixara um palmo — aquilo era uma traição, uma 
fraqueza do Itapemirim.“ (texto I, linhas 16 e 17).  

Sem alterar o sentido do texto, complete as lacunas da frase abaixo com os adjetivos que se 
relacionam com os dois substantivos em destaque acima. 

De acordo com o narrador, o rio era traidor e fraco. 

 

 

QUESTÃO 5 (VALOR: 0,5) 

Releia: “queríamos sempre que aquela fosse a maior de todas as enchentes.” (texto I, linha 20) 

Copie do trecho acima a palavra que revela que o desejo dos meninos em relação às 
enchentes era constante. 

A palavra “sempre”. 

 
 

QUESTÃO 6 (VALOR: 0,5) 

Releia: “Ia colher as pitangas” (texto II, 4a estrofe, verso 2) 

Qual das alternativas abaixo pode substituir a locução verbal em destaque, sem alterar o 
sentido? 

(A) colheria 

(B) colhera 

(C) colhi 

(D) colhia 
 

 
QUESTÃO 7                                               (VALOR: 0,5) 

 Releia os dois primeiros versos do texto II: 

“Oh! que saudades que tenho 
 Da aurora da minha vida” 

Copie da primeira estrofe do texto II o substantivo que tem o mesmo significado da expressão 
destacada. 

A palavra é “infância”. 
 
 

QUESTÃO 8 (VALOR: 0,5) 

No texto II, é possível perceber que o poeta não se sente feliz no presente.  

Copie da segunda estrofe o verso que comprova essa afirmativa. 

O verso 5: “Em vez das mágoas de agora” 

 
 

QUESTÃO 9 (VALOR: 1,0 - 0,5 CADA ITEM) 

Na última estrofe do poema (texto II), há dois verbos antônimos.  

I) Copie esses verbos: 

Os verbos são: “adormecia” e “despertava”. 

Colégio Pedro II – MEC 
6

o
 Ano do Ensino Fundamental 

 

Português – 2013 



4 
 

 

II) Eles representam, com relação à alegria do poeta, uma ideia de: 

(A) continuidade. 

(B) interrupção. 

(C) mudança. 

(D) intensificação. 
 
 

QUESTÃO 10 (VALOR: 0,5) 

Depois da leitura atenta dos três textos desta prova, é correto afirmar que: 

(A) os três textos têm como referência a criança que vive numa área urbana. 

(B) os textos I e II apresentam lembranças de pessoas que estiveram em contato com a 
natureza. 

(C) o texto III mostra uma criança com idade suficiente para escrever sua autobiografia. 

(D) os três textos apresentam lembranças negativas dos primeiros anos de vida. 
 
 
QUESTÃO 11 (VALOR: 0,5) 

Releia a frase abaixo: 

“Mas você só tem 6 anos.” (texto III, 3o quadrinho) 

Complete a lacuna com outra palavra que apresenta o mesmo sentido do termo destacado. 

Mas você tem apenas/ somente 6 anos. 

 Pontuação obtida 

Questões  

Redação  

Total  
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REDAÇÃO (VALOR: 4,0) 

Nos textos I e II, adultos se lembram de experiências vividas quando eram crianças. No 
texto III, o pequeno Calvin quer escrever sua autobiografia. 

Escreva uma história real ou imaginária em que você revê um grande amigo que não 
encontra há muito tempo. Conte fatos, fale de pessoas e de lugares que vocês lembrarão 
nesse encontro. É importante que você seja narrador e personagem da história. 

Atenção! 

Se você quiser utilizar diálogo, ele não deverá ultrapassar o total de cinco linhas de sua 
redação.  

Seu texto deverá: 

 ter entre quinze e vinte linhas; 

 ter letra legível e não apresentar rasuras; 

 ser em prosa; 

 ter, no mínimo, três parágrafos; 

 estar de acordo com a norma padrão para a modalidade escrita; 

 estar de acordo com a proposta apresentada.                         
 

 O candidato deverá ter seguido atentamente o encaminhamento dado pela Banca, 

cujos passos estão detalhadamente expressos na proposta apresentada. Os critérios 

para atribuição da nota são: o tipo de texto solicitado (neste ano, uma narrativa); 

desenvolvimento do tema de acordo com o roteiro apresentado; a coesão (articulação 

entre as partes do texto e entre as orações); a coerência (clareza e pertinência das 

ideias, grau de informatividade e não contradição entre as partes do texto); o domínio, 

esperado para o nível de escolaridade exigido, da variedade padrão para a modalidade 

escrita (concordância, regência,colocação, vocabulário, ortografia, acentuação). 
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INSTRUÇÕES PARA A PROVA DE PORTUGUÊS 
 

 
1. O fiscal distribuirá o Caderno de Provas com três textos, onze questões e um tema para 

redação.   
 
2. Verifique se as questões estão numeradas corretamente e se existem erros de impressão. 

Se notar alguma falha, comunique imediatamente ao fiscal. 
 
3. Faça a sua prova, obrigatoriamente, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
4. Os três últimos candidatos que ficarem na sala só poderão sair juntos, quando o fiscal 

encerrar os trabalhos. 
 
5.  As respostas que ultrapassarem as linhas indicadas não serão consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Desligue o celular durante a prova. 

 Não utilize corretor. 

 Não consulte livros ou cadernos. 

 Não peça esclarecimentos de qualquer espécie, 
porque entender as questões faz parte da 
interpretação. 

 Não entregue a prova antes dos 30 (trinta) minutos 

iniciais. 

BOA PROVA! 

 

Você tem 2 (duas) horas para fazer a prova. 

Aguarde autorização para iniciá-la. 

Leia todas as perguntas com atenção e responda com 

calma. 
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