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Leia a autobiografia a seguir e responda às perguntas. 

Autobiografia de José Saramago 
 Nasci numa família de camponeses sem terra, em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do 
Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns cem quilómetros a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José 
de Sousa e Maria da Piedade. José de Sousa teria sido também o meu nome se o funcionário do Registo Civil, por sua 
própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha por que a família de meu pai era conhecida na aldeia: Saramago. 
(Cabe esclarecer que saramago é uma planta herbácea espontânea, cujas folhas, naqueles tempos, em épocas de 
carência, serviam como alimento na cozinha dos pobres). (...) 

 Fui bom aluno na escola primária: na segunda classe já escrevia sem erros de ortografia, e a terceira e quarta 
classes foram feitas em um só ano. Transitei depois para o liceu, onde permaneci dois anos, com notas excelentes no 
primeiro, bastante menos boas no segundo, mas estimado por colegas e professores, ao ponto de ser eleito (tinha então 
12 anos…) tesoureiro da associação académica… Entretanto, meus pais haviam chegado à conclusão de que, por falta 
de meios, não poderiam continuar a manter-me no liceu. A única alternativa que se apresentava seria entrar para uma 
escola de ensino profissional, e assim se fez: durante cinco anos aprendi o ofício de serralheiro mecânico. O mais 
surpreendente era que o plano de estudos da escola, naquele tempo, embora obviamente orientado para formações 
profissionais técnicas, incluía, além do Francês, uma disciplina de Literatura. Como não tinha livros em casa (livros meus, 
comprados por mim, ainda que com dinheiro emprestado por um amigo, só os pude ter aos 19 anos), foram os livros 
escolares de Português, pelo seu carácter “antológico”, que me abriram as portas para a fruição literária: ainda hoje posso 
recitar poesias aprendidas naquela época distante. Terminado o curso, trabalhei durante cerca de dois anos como 
serralheiro mecânico numa oficina de reparação de automóveis. Também por essas alturas tinha começado a frequentar, 
nos períodos nocturnos de funcionamento, uma biblioteca pública de Lisboa. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas 
guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. (...) 

1) Por ter sido escrito por um português, o texto “Autobiografia de José Saramago” possui 
palavras que são escritas de um modo diferente do que se usa no Brasil. Cite pelo menos 
1 palavra em que você perceba essa diferença. 

________________________________________________________________________ 

2) Assinale a alternativa pela qual se justifica o fato de a família de Saramago receber 
esse sobrenome, segundo o texto. 

a) Por ser uma família de camponeses pobres por se alimentar de “saramago” (erva 
usada como alimento) em épocas de carência. 

b) Por herdar o nome dos antepassados. 

c) Foi colocado pelo seu pai, por achar um sobrenome bonito. 

3) No trecho, “Nasci numa família de camponeses sem terra, em Azinhaga, uma pequena povoação situada na 

província do Ribatejo, (...) Meus pais chamavam-se José de Sousa e Maria da Piedade. José de Sousa teria sido 

também o meu nome se o funcionário do Registo Civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha 
por que a família de meu pai era conhecida na aldeia: Saramago. (Cabe esclarecer que saramago é uma planta 

herbácea espontânea, cujas folhas, naqueles tempos, em épocas de carência, serviam como alimento na cozinha dos 

pobres).” indique assinalando: 

a) O verbo que indica um evento possível 
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(   ) Nasci     (   ) chamavam-se    (   ) Cabe    (   ) teria sido 

b) O verbo que indica um evento pontual ocorrido no passado 

(   ) Nasci     (   ) chamavam-se    (   ) Cabe    (   ) teria sido 

c) O verbo que indica um evento ocorrido no passado com duração no tempo 

(   ) Nasci     (   ) chamavam-se    (   ) Cabe    (   ) teria sido 

d) O verbo que indica um evento atual 

(   ) Nasci     (   ) chamavam-se    (   ) Cabe    (   ) teria sido 

4) Na locução “teria sido”, indique o verbo principal e o verbo auxiliar. 

________________________________________________________________________ 

5) No verbo “chamavam”, localize radical, vogal temática e desinência. 

a) Radical _______________________________________________________________ 

b) Vogal temática _________________________________________________________ 

c) desinência ____________________________________________________________ 

6)  O que é um diário? Assinale o conceito que melhor o define.  
 
(  ) É um texto impessoal relatado por outras pessoas. 
(  ) É um relato pessoal, escrito em primeira pessoa, sobre o que acontece no dia a dia. 
(  ) É um conto sobre histórias diversas, contado em terceira  pessoa. 
 
7)   Em geral, o que se escreve em diários tem caráter de confidência, de segredo não 
compartilhado. Mas em alguns casos, há divulgação do diário de algumas pessoas, e para 
que isso aconteça, geralmente o autor ou a família autoriza essa divulgação, e pode ou não 
cortar ou adequar o texto para essa finalidade. Por quais motivos um diário pode ser 
divulgado? Assinale as alternativas CORRETAS. (Atenção, há mais de uma.) 
 
(  ) Grande interesse histórico. 
(  ) Revelação da opinião de alguma autoridade sobre determinado assunto. 
(  ) Atiçar a curiosidade pública sobre alguém famoso. 
(  ) Expor a vida de uma pessoa para prejudicá-la sem autorização. 
 
8) Conjugue o verbo “comer” no presente do indicativo. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 


