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LADRÃO QUE ROUBA LADRÃO 

O ladrão estava abrindo a porta do carro, chegou o flanelinha: – Quer que eu cuide, doutor? --Tu é burro, 

hem, cara, não vê que tô saindo? Entrou no carro, ficou esperando o flanelinha se mandar, ele se chegou: – 

Dá um miúdo, tio... – Te dou é um cascudo, se manda! Abriu os vidros, o carro estava no sol. O flanelinha 

correu para um carro que vinha devagar caçando a vaga, apontou onde ele estava, ele botou a cabeça para 

fora: – Não vou sair, não, ô, infeliz! Ligou o rádio, o carro era uma sauna. Assustou com a cabeça do guri 

na janela: – Mas o senhor falou que ia sair. – Mas não falei que ia sair agora, né, quer me dar paz?! – Por 

mim - o guri cantarolou se afastando -, pode cozinhar aí! Ele debruçou enfiando a mão debaixo do painel, 

achou logo os fios, puxou para fora, fez a ligação. Quando se endireitou pegando o volante, deu de novo 

com o moleque ali: – Me dá um dinheiro, tio, senão aviso o guarda! - apontou um PM dirigindo o trânsito 

lá no cruzamento. Era um guri miúdo e vivo, devia ser muito ligeiro, então ele enfiou a mão no bolso, tirou 

umas moedas. – Dinheiro, tio, moeda não! Ele deu uma nota, o guri puxou outra. – Ladrão! – Só eu, tio?! 

Ele deu partida, o motor pegou na primeira, ele agradeceu a Deus (sim, a Deus). Arrancou logo, passou 

pelo guarda, aí foi resmungando que ladrãozinho, que ladrãozinho: – É por isso que o Brasil não vai pra 

frente! (Domingos Pellegrini, Ladrão que rouba ladrão. 

 
São Paulo: Ática, 2004.P. 35-6)  

 

1) De acordo com o texto assinale a alternativa INCORRETA:  

 

A) O texto faz uma contextualização direta com a realidade, pois revela um exemplo constante que 

infelizmente ocorre no Brasil: roubos de carros. 

 B) A realidade mostrada nessa crônica não é condizente com o que ocorre em nosso país.  

C) A classe de flanelinhas, muitas vezes, não realiza o trabalho que deveria fazer: o de reparar os carros, 

pois muito danificam patrimônios alheios.  

D) No Brasil, nem todo flanelinha é confiável, ainda mais por não ser profissão reconhecida. 

 E) O ladrão, no texto, desejava ganhar tempo e despistar o flanelinha para que seu furto tivesse êxito.  

 

2) No vocábulo ―flanelinha‖, o sufixo - inha, indicador de formação de palavra, revela:  

A) Que a palavra está no aumentativo.  

B) Que a palavra está no diminutivo.  

C) Que se trata de um substantivo que dá nome ao guardador de automóveis.  

D) Que é a forma carinhosa de chamar por este profissional. 

 E) Que a palavra está no diminutivo, indicando sentido pejorativo. 

 

3) No trecho ―Ele agradeceu a Deus (sim, a Deus)‖, o termo entre parênteses representa:  

A) Uma clara tentativa de interlocução entre o autor e o leitor, para que estes comunguem da mesma opinião 

do ladrão sobre o franelinha.  

B) Uma inserção direta do autor no texto, para reforçar uma informação aparentemente absurda.  

C) Uma inserção indireta do autor no texto, para reforçar uma informação aparentemente óbvia. 

 D) Uma inserção direta do autor no texto, desnecessária e despropositada, sem o qual se poderia inferir o 

mesmo efeito semântico. 

 E) Uma informação adtiva do autor ao leitor para que este perceba a congruência entre o agir e o pensar do 

ladrão. 

 

  

 

 

 



 

 

4) O termo ―tio‖ aparece sempre entre vírgulas ou vírgula e pontos. Isso ocorre porque:  

A) O autor do texto assim desejou.  

B) Dá indícios de cumplicidade entre os interlocutores. 

 C) Representa um vocativo.  

D) Demonstra consideração do menino pelo ladrão. 

 E) A palavra ―tio‖ representa o sujeito da expressão. 

 

5) Jacob Levy Moreno, um dos principais estudiosos da dinâmica de grupo, desenvolve suas técnicas a partir 

das três etapas clássicas do processo psicodramático:  

A) O aquecimento, a dramatização e o compartilhar.  

B) A memória, o fazer e o trabalhar.  

C) O acendimento, o teatro e o julgamento.  

D) Descobrir-se, a dramatização e o aprimoramento individual.  

E) O identificar, o brincar e o compartilhar.  

 

6) As técnicas digitais são mais apropriadas ao tipo de processamento de sinal que protege contra 

interferências e empastelamento seja em dados, telegrafia, telefone, televisão – podem ser tratados como 

sinais idênticos na transmissão e na comutação. Assim, acontece a transmissão digital:  

A) Sistema trinário com a sintonia perfeita de imagem, som e movimento.  

B) Códigos eletroportáteis em tempo real. 

C) Na transmissão é utilizada uma corrente de bits, em código binário, formado de zeros e uns.  

D) São utilizadas ondas eletromagnéticas contínuas, paralelas aos sinais originais. 

 E) Ondas descontínuas e pontuadas eficientes na qualidade da transmissão.  

 

7) No mundo acelerado e cheio de tarefas recorre-se a determinadas técnicas de leitura conforme os 

objetivos que se pretende. Fazer uma leitura capaz de ―varrer‖ o texto com o intuito de encontrar tópicos, 

palavras-chave ou conceitos específicos, chama-se:  

A) Skimming.  

B) Leitura de estudo.  

C) Leitura crítica.  

D) Scanning.  

E) Leitura exploratória.  

 

8) Diante dos vários tipos de textos encontram-se técnicas específicas que orientam a construção dos 

mesmos. A redação que tem por finalidade expor informações sobre uma pesquisa, atividade, viagem ou 

algo semelhante, com um discurso que deve ser claro, objetivo, exato e tendo como característica principal 

uma linguagem denotativa, fundamentando-se em dados concretos, trata-se: 

 A) Relatório.  

B) Texto dissertativo.  

C) Memorando.  

D) Requerimento. 

 E) Ofício.  

 

9) O espaço cênico é privilegiado para a declamação de textos literários de modo dramático. Ao declamar, a 

pessoa deve tomar algumas técnicas, sem os quais corre o risco de cometer erros comprometedores à 

qualidade artística da recitação, como:  

A) Seleção do timbre, alternância tonal, compreensão, agradecimento.  

B) Interação com o público, expressão facial, segurança na fala, agradecimento.  

C) Interpretação, timbre agudo, memorização, dinamicidade.  

D) Postura cênica, segurança na fala, expressão facial, impostação de voz.  

E) Memorização, interpretação, postura cênica, impostação de voz.  

 

 

 

 



 

 

 

 

10) A política pública brasileira de inclusão sociocultural, destinada para os trabalhadores com vínculo 

empregatício formal, que recebem até cinco salários mínimos, poderão ter acesso ao cinema, teatro, museu, 

shows, livros, CDs e DVDs, entre outros produtos e serviços culturais, é conhecida como:  

A) Pró Cultura.  

B) Vale-Cultura.  

C) Bolsa Cultura.  

D) Ticket Cultura.  

E) Pró-Cultura Trabalhador.  

 

11) ― — Durante o jantar?... — Fui achando-lhe algum espírito e acuseime por havê-la julgado feia. — E 

agora? — Parece que me sinto inclinado a declará-la engraçada e bonitinha. — E daqui a pouco? Eu direi." 

O trecho a cima extraído de ―A Morenhinha‖, de Joaquim Manuel de Macedo é um texto típico:  

A) Poesia.  

B) Verso Romântico.  

C) Novela.  

D) Prosa Romântica.  

E) Canto Lírico.  

 

12) A dança executada por povos indígenas do Tumucumaque é conhecida como:  

A) Dança do Sairé. 

 B) Dança da Tureka.  

C) Dança do Turé.  

D) Dança do Ka-baréh  

E) Dança Waiãpi.  

 

13) Mazagão Velho, município do Amapá, tem entre suas muitas manifestações culturais, uma celebração 

que comemora o tempo natalino como uma ópera a céu aberto, conhecida por:  

A) Natividade de Jesus.  

B) Coral dos Pastores.  

C) Canção das Pastoras.  

D) Cordão das Pastorinhas. 

 E) Natal Cantado. 


