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Bloquinho de Páscoa 9º Literatura LCT (Competências e habilidades) 
 
Texto para as questões 1 e 2  
 [...] Eu estava estonteada, e assim percebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, 
não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos 
comprimia-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava 
quente, meu coração pensativo.  
 Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas 
depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer 
um pão com manteiga, fingi que não sábio onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as 
mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina 
para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma 
rainha delicada. [...] 

Clarice Lispector.Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Rocco,1998.p.9-10 

Questão 1  
Nesse trecho de um conto psicológico, o comportamento da narradora ao voltar para casa revela sua  
a) tentativa de abrandar a euforia antes de começar a leitura.  
b) estratégia para perpetuar um instante de encantamento.  
c) ansiedade em relação ao enredo do livro que recebera.  
d) cautela para não se deixar deslumbrar pela felicidade.  
e) euforia ao vivenciar eventos do cotidiano familiar.  
 
Questão 2  
No trecho, ao usar a expressão “meu coração pensativo”, a autora recorre a uma imagem poética que  
a) iguala a ação de sentir à ação de pensar.  
b) reforça a racionalidade da personagem do conto.  
c) exagera no romantismo associado ao ato de pensar.  
d) atribui uma característica inanimada a um órgão humano.  
e) contraria o senso comum de que o coração é o órgão das emoções.  
 
Questão 3  
 Olhei pelo espelho e o passageiro continuava chorando, de mansinho, uma garoa nos olho; alias, quando vim 
pra cá, São Paulo era a terra da garoa, hoje quase nem chove mais... E, quando chove, é enchente na certa. Mas aí eu 
percebi que ele não era daqui, a gente se reconhece, sabe, não dá pra esconder que esse não é o nosso mundo...A 
corrida era pra Congonhas, então eu tive certeza, ele estava indo embora, ia pegar o seu voo, voltar pra casa, era o 
fim da viagem, retornava com o coração dolorido, a saudade já machucando... Sim, era isso. [...]  

João Anzanello Carrascoza. Espinhos e alfinetes. Rio de Janeiro: Record,2010. P.108-109.  

Em um conto psicológico, reflexões e sensações são desencadeadas por fatos aparentemente banais. Nesse trecho 
de um conto de João Carrascoza, ao observar um passageiro chorando, o taxista narrador  
a) reconhece na tristeza alheia a sua dificuldade em lidar com a saudade.  
b) lamenta a resistência dos paulistas em falar sobre a vida pessoal.  
c) sente saudade dos tempos em que São Paulo era a terra da garoa.  
d) lembra sua condição de não pertencente à cidade de São Paulo.  
e) projeta um futuro triste, no qual as pessoas mal falarão entre si.  
 

 

 

 


