
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. O texto apresenta diversas situações que identificam a situação sócio-econômica do jovem casal. Indique a alternativa que melhor 
ilustra esta situação. 
 
a. Estavam esperando o bonde e fazia muito calor. 
b. Ela se queixou de dor de cabeça; ele sentia uma dor de dente enjoada... 
c. Então, um grande carro conversível se deteve perto deles... 
d. E havia as pulgas; havia a falta d’água, e quando havia água, a fila de hóspedes... 

e. A mulherzinha deu um rápido olhar ao rapaz e olhou com mais vagar a moça... 
 
2. Como consequência(resultado)  da mencionada situação social, surge entre o casal: 
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a. Um rancor mútuo que implicará na ruptura de sua estabilidade. 
b. Um sentimento de solidariedade e um estreitamento dos laços que os unem. 
c. Um desejo consumista refreado pela ganância comercial da mulher. 
d. Um sentimento de inveja pelo mau gosto pretensioso da classe média. 
e. Um desejo de, algum dia, poder usufruir um transporte público melhor. 
 
3- “Lutaremos contra tudo” - havia dito - e ele pensou com amargor que estavam lutando apenas contra baratas, as horríveis baratas 
do velho sobradão. 
O trecho acima exprime: 
 
a. ganância. 
b. indiferença. 
c. egoísmo. 
d. incapacidade. 
e. arrogância. 
 
4.Que elemento o autor utiliza para exemplificar a mesquinha ganância comercial da classe média? 
 
a. o ovo. 
b. quinze contos. 
c. um anel. 
d. o ônibus. 
e. as pulgas. 
 
5.Uma das personagens propõe uma “loucura financeira”. Qual é essa loucura? 
 
a. pegar o bonde. 
b. pegar o ônibus. 
c. comprar um anel. 
d. pedir dois ovos. 
e. quinze contos. 
 
6- Por que a esposa  não quis pegar o ônibus? 
 
a. porque ele não esperou 
b. porque ele não iria ao destino desejado 
c. porque não tinham o dinheiro 
d. porque não estavam em condições financeiras 
e. porque preferiam ir de bonde 
 
 
7.“... Se ele deixar por quinze eu fico:’ A que objeto se refere esta frase? 
 
a. receita do médico. 
b. ovo. 
c. vestido. 
d. anel. 
e. ônibus 
 
8- A frase dita pelo narrador: “ A mulherzinha deu um rápido olhar ao rapaz e olhou com mais vagar a moça correndo os olhos da 
cabeça até os sapatos, ...” revela que: 

 
(a) a moça estava mal vestida, e a mulher estava se comparando a ela. 
(b) a mulher era gorda e teve inveja do corpo da moça. 
(c) a aparência entrega a situação sócio-econômica de uma pessoa. 
(d) foi a forma que a mulher encontrou de dizer com os olhos que queria que se afastassem. 
 
9. Qual o significado do termo repugnância? 
 
a. ódio. 
b. medo. 
c. coragem. 
d. aversão. 
e. tolerância 
 
10. A crônica “O jovem casal” é uma: 
 
a. descrição (descreve característica de alguém ou algo) 
b. discrição (mantém reservado segredos, informações) 
c. narração (nos conta uma história) 
d. dissertação (discute sobre um assunto) 
e. prosa poética (história em forma de poema) 
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