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Uma ideia na  
cabeça, um lápis 
na mão e muito 

esforço
(Primeiros conceitos acerca da sistematização  

de um texto escrito)

Poesia

Gastei uma hora pensando um verso

Que a pena não quer escrever

No entanto ela está cá dentro

Inquieto, vivo.

Ele está cá dentro

E não quer sair.

Mas a poesia deste momento.
Inunda minha vida inteira.

Carlos Drummond de Andrade

Introdução a um elemento 
de beleza (ou a criação 
de uma marca própria de 
escrita)

Se você acha que beleza não põe mesa, está 
enganado. Diante da necessidade de colocar a ideia 
no papel, a composição e a estruturação de cada 

elemento tem que ser visto como forma de respeito 
ao leitor, o seu cliente final. Ele consumirá a sua 
ideia, irá aceitá-la ou não e a continuará (de um jeito 
ou outro). Por isso, cada elemento tem que ser visto 
como parte de um processo que comporá um todo 
ao final. E esses elementos devem possuir o máximo 
de respeito, mesmo sendo apenas a menor parte da 
composição textual. 

Desde o foco (ou ponto de vista) até a “capa” 
que seu texto vai possuir, tudo tem que ser pensado 
como forma de alcançar a mensagem e saber dire-
cioná-la especificamente. Pense sempre no seu texto 
como amostragem pura e grandiosa do seu ponto 
de vista e coloque-o nas alturas. É de lá que vem a 
capacidade do seu pensamento, portanto, o seu texto 
também tem que se encontrar lá. E em tudo há uma 



beleza. Ela é parte integrante desse mundo que nos 
protege e, principalmente, nos recria. Recrie o tema 
para uma beleza que a palavra naturalmente fornece. 
Daí em diante, é só saber concatenar as ideias. Claro, 
para cada texto, uma forma de beleza.

D
iv

ul
g

aç
ão

 H
ol

ly
w

oo
d

Beleza essa que necessita de um grau de sen-
sibilidade para ser usada. Ao longo dos módulos de 
estudo sobre composições textuais, veremos exem-
plos de criação textual (artística ou não) em que 
notaremos diversos casos de adequação ideológica 
ao contexto que se quer criar. Essa sensibilidade, não 
há outra maneira de adquiri-la senão lendo diversos 
autores e diretamente pelo processo individual de 
escrita, pois não temos como fornecê-la.

Vejamos a imagem em destaque. Nela, há uma 
mulher bela, elegante e sedutora. Na sua frente, um 
maço de cigarros. Essa propaganda, de 1922, tem 
como objetivo (foco) fornecer um conceito básico ao 
maço de cigarros, empregando-lhe elegância, finura 
e beleza sedutora. Hoje, sabemos que o cigarro faz 
muito mal à saúde, ou seja, ideia contrária à que 
quer passar a mensagem. A composição de ideias 
serve para agregar valores na busca pela criação 
de conceitos. Os propagandistas, usando o ideal da 
metáfora, perpassam uma ideia única para a criação 
de um costume ao ser humano: consuma a elegância 
de Hollywood. Pronto! Está criada uma marca.

Embocadura ou a voz de 
sua palavra no papel
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A sua marca está na sua capacidade de poder 
criar uma boa frase. Saber usar a palavra em sua con-
textualização mais grandiosa é a melhor arma de um 
bom analista. O que conta muito em um texto não é 
somente a capacidade de argumentação, mas a forma 
como ela se encontra demonstrada no parágrafo. 

Para um texto dissertativo, usar a palavra mais 
forte e mais incisiva. Para um texto narrativo, usar de 
uma condensação poética pode ser o caminho mais 
seguro para um bom texto enquanto que para um 
texto descritivo, quanto mais objetivo, fazendo-se 
uso de comparações, melhor. 

Claro que a embocadura é algo próprio, vem 
de uma experiência prévia de leitura, das palavras 
que já se conhece (vocabulário próprio ou idioleto) 
ou até mesmo de uma experiência de vida, mas não 
há melhor forma de conhecê-la que escrevendo. O 
profissional procurado pelo mercado, atualmente, é 
aquele que sabe como expor a sua opinião, usando 
os diversos modelos de composição para demonstrar 
a sua ideia e assim saber convencer. Só se convence 
alguém dominando o tema do qual se falará e, prin-
cipalmente, conhecendo-se a si mesmo. Um discurso 
próprio, com modelos e manejos linguísticos próprios 
é a forma como você, candidato a escritor, terá de 
mostrar a si mesmo. Então, mãos à obra. Escreva o 



3

que puder e não tenha vergonha de discutir com os 
outros o que você produziu. Não há outra forma me-
lhor de conhecer a sua capacidade de escrita. 

A adequação da ideia ao 
tema (ou a concatenação 
de uma ideia própria) 

Nós, leitores, temos tendência a “viajar” quando 
estamos fazendo uma análise. Quando nos depara-
mos com o tema, não podemos deixar de pensar que 
estamos fazendo um trabalho minucioso de coleta de 
dados para a composição do nosso texto. Para que 
essa coleta não ultrapasse um limite natural que o 
tema pede, devemos nos ater a alguns conselhos no 
momento de escrever para podermos unir a nossa 
ideia à temática proposta.

O senso comum
A grande maioria dos temas de concursos é 

ligado à atualidade. Sempre com um foco subjetivo, 
é pedido aos candidatos um raciocínio lógico a partir 
da dedução de fatos que estão implícitos e explícitos 
ao tema. Para que não haja um exagero na busca 
pelo encontro com esses fatos, use o que a natureza 
do raciocínio fornece ao tema. Vejamos a seguinte 
afirmativa: “A falência da nota de cem dólares”. 
Quando nos defrontamos com o ícone dólar, natu-
ralmente pensamos na sociedade norte-americana 
e todo o reflexo do capitalismo que é característico 
dessa nação. A partir desse encontro, vimos que o 
substantivo falência nos denota um descrédito, uma 
perda de valor sofrida pela nota de cem. Com esses 
dados, ficamos informados de que o capitalismo 
está em decadência e que a imagem do dólar, antes 
considerada forte, começa a perder a sua força. Se 
esse questionamento fosse feito a qualquer pessoa, 
a sua linha de raciocínio seria muito semelhante. 
É isso que chamamos de senso comum, ou melhor, 
uma ideia comum a todos. É algo semelhante de 
quando pensamos sobre o rei do futebol ou até no 
maior escritor de histórias infantis do Brasil. Se você 
pensou naquele que já foi ministro dos esportes ou 
naquele outro que criou a Emília não pense que é 
mera coincidência. É senso comum.

A metáfora, a paráfrase e a 
sinonímia

Alguns temas, além de subjetivos, são difíceis 
de serem compreendidos. Na grande maioria, os  que 
são baseados em ensinamentos familiares ou que 
trabalhem com valores familiares tendem a possuir 
um certo grau de dificuldade, até mesmo em con-
sequência da enorme quantidade de situações em 
que podem se encaixar. Porém, fazendo uso do sen-
so comum (em alguns casos), temos que visualizar 
o significado dos termos e observar o que querem 
mostrar ou cadenciar ao leitor. Se analisarmos um 
tema como “Quanto mais rezo, mais assombração 
aparece”, perceberemos que existe uma condição 
entre os significados de reza e assombração, valo-
res, esses, considerados contrários. A partir dessa 
significação formada por antítese é que criaremos as 
bases para a formação da nossa escrita. 

Metáfora

Pode-se criar conceitos implícitos no processo 
de conotação do vocábulo, recondicionando a mesma 
mensagem que se encontra no tema. Essa figura de 
linguagem ajuda a agilizar o processo criativo do 
texto, pois não estaríamos criando algo novo, apenas 
remodelando o mesmo conceito. Seguindo o mesmo 
exemplo de tema apresentado, “reza” poderia ser 
substituída por estudo e “assombração” por dúvida. 
Veríamos o tema da seguinte maneira: quanto mais 
estudo, mais dúvidas aparecem. 

Paráfrase

A paráfrase é quando há releitura ou  homena-
gem a um texto famoso ou de domínio público. Por 
exemplo, o nosso hino nacional faz uma paráfrase do 
famosíssimo poema “Canção do Exílio”, de Gonçalves 
Dias, exatamente no seguinte trecho: “Do que a terra 
mais garrida / teus risonhos lindos campos têm mais 
flores / Nossos bosques têm mais vida / nossa vida 
no teu seio mais amores”. O uso desse recurso, no 
momento de compor a escrita, pode vir a ser crucial 
pois demonstra diretamente ao corretor de sua prova 
que a sua escrita se encontra totalmente condizente 
com a mensagem mais intrínseca do tema. A ligação 
direta com o foco do tema é o objetivo mais exato da 
sua composição; não se esqueça disso. 
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Sinonímia

Usar sinônimos é um bom recurso. Porém, pode 
vir a ser perigoso, pois se não forem bem emprega-
dos, se tornam meramente uma repetição. Use da 
sinonímia apenas como recurso de ênfase para a sua 
escrita, pois ao apresentar o seu ponto de vista e ten-
tar prová-lo, qualquer elemento que possa comprovar 
a sua ideia, fornecendo a ela um ar de veracidade, 
é bem-vindo. 

A organização dos tópicos: 
elementos que conduzem o 
pensamento do leitor
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Após o entendimento do tema, naturalmente 
frases soltas ou palavras começam a surgir em 
nosso pensamento. É a nossa redação começando a 
tomar forma. É  claro que muitas ideias aparecerão e 
muitas se perderão, é um processo natural do nosso 
pensamento. Cabe-nos saber separar o que é válido 
ou não. 

É a partir dessa “elaboração” do texto que se 
percebe a sensibilidade do escritor. Precisamos ter 
consciência de que um elemento somado a  outro 
obtém uma sequência específica. Cada ideia possui 
um campo semântico em específico que será regido 
por aquele elemento que vem anteriormente. Por isso, 
deve-se prestar bastante atenção.  

Uma visualização básica está no seguinte ensi-
namento: como colocar, no mesmo recipiente, um pu-
nhado de pedras, areia e água? Simples, respeitando 
uma ordem entre os elementos. Se primeiro colocar-
mos a areia, depois a água, teremos o surgimento de 
uma lama espessa que evitaria a entrada das pedras 
naquele recipiente. Porém, se colocarmos primeiro as 
pedras, depois a areia para, ao final, acrescentarmos 
a água, os elementos se agrupariam perfeitamente. 
Daí o respeito aos elementos na cadência textual, 
para a perfeita compreensão do texto. 

Sempre quando pensamos na composição de 
um texto, não podemos deixar de ter um sentimento 
que se cria naturalmente, na medida em que se criam 
os parágrafos. Usar os elementos na ordem correta 
é arejar o pensamento e perpetuá-lo. Respire junto 
com o texto que você pensa em criar. Some ideia 
por ideia, elemento por elemento e, o seu texto vai 
aparecer! Nunca deixe de imaginar o final que você 
quer, pois é dessa maneira que não se perderá no 
meio do caminho. 

No meio do caminho, pode haver uma pedra que 
não seja tão famosa quanto aquela pedra de Itabira, 
porém não deixemos de compreender o significado 
daquela pedra para o nascimento de uma poesia, e 
que para nós, será crucial o caminho dos argumentos 
(elementos) do nosso texto. Mãos à obra.

Texto I

Cantiga de Malazarte

Murilo Mendes/Jorge de Lima

Eu sou o olhar que penetra nas camadas do  
      [mundo.

Ando debaixo da pele e sacudo os sonhos.

Não desprezo nada que tenha visto,

Todas as coisas se gravam pra sempre na  
      [minha cachola.

Toco nas flores, nas almas, nos sons, nos  
         [movimentos,

Destelho as casas penduradas na terra,

Tiro o cheiro dos corpos e das meninas  
              [sonhando. 

Desloco as consciências,

A rua estala com os meus passos,

E ando nos quatro cantos da vida.

Consolo o herói vagabundo, glorifico o soldado  
                 [vencido,

Não posso amar ninguém porque sou o  
         [amor,

Tenho me surpreendido a cumprimentar os  
         [gatos

E a pedir desculpas ao mendigo.

Sou o espírito que assiste à Criação

E que bole em todas as almas que encontra.

Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo,

Nada me fixa nos caminhos do mundo.



5

Em que sentido foi empregada a palavra proprie-a) 
dade?

Dê um sinônimo para coagulação.b) 

Dê o significado dos elementos que formam a pa-c) 
lavra hemorragia.

(FUVEST – SP)Os atuais simuladores de voo militares 2. 
estão em condições não apenas de exibir uma imagem 
“realista” da paisagem sobrevoada, mas também de 
confrontá-las com a ... obtida dos radares.

 O termo que preenche adequadamente a lacuna do 
texto é:

iconologia.a) 

iconoclastia.b) 

iconografia.c) 

iconofilia.d) 

iconolatria.e) 

(FUVEST – SP) 3. 

 O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo afetuosa 
e precavida de usar a linguagem. Afetuosa porque 
geralmente o usamos para designar o que é agradável, 
aquelas coisas tão afáveis que se deixam diminuir sem 
perder o sentido. E precavida porque também o usamos 
para desarmar certas palavras que, por sua forma origi-
nal, são ameaçadoras demais.

(Luis Fernando Verissimo)

 A alternativa inteiramente de acordo com a definição do 
autor sobre diminutivos é:

O iogurtinho que vale por um bifinho.a) 

Ser brotinho é sorrir dos homens e rir interminavel-b) 
mente das mulheres.

Gosto muito de te ver, Leãozinho!c) 

Essa menininha é terrível!d) 

Vamos bater um papinho.e) 

(UNICAMP – SP / Uma questão de história)4. 

 Em 1924, após a morte de Lênin, dois dos mais destaca-
dos dirigentes do partido Bolchevique se opuseram: para 
Trotsky, tratava-se de defender a revolução permanente; 
para Stalin, tratava-se de defender o socialismo em um 
só país. Stalin venceu essa disputa e, a partir de então, 
a figura de Trotsky foi sendo progressivamente retirada 
dos documentos soviéticos.

 A partir da leitura do texto, transcreva o trecho que 
explica a divergência entre Trotsky e Stalin.

CN 2003

Tema – “Verde que te quero verde”.

O candidato tem que ser capaz de argumentar 
em, no máximo, 25 linhas, acerca do tema acima.

Solução: `

Sem textos-base, sem uma noção de lógica  a ser se-
guida. O que fazer com um tema como esse? Como já 
foi relatado neste capítulo, comece a buscar uma noção 
de senso comum que há entre os símbolos. Primeiro: 
notemos que o texto do curto tema nos mostra um ideal 
de continuidade, não havendo modificação do estado em 
que se encontra na noção ideológica de Verde. Porém, 
o que pode vir a ser verde? Desde a noção da cor de 
uma floresta ao intuito de esperança, a cor verde possui 
essas simbologias. Ao analisar com mais afinco, tanto 
esperança quanto floresta são posses do ser humano, 
onde esperança de manter um mundo melhor e pre-
servação de nossas florestas passam a ser ideais. Como 
não há um texto de referência para o caminho que se 
deve seguir entre esperança e floresta, usaremos os dois. 
Segundo: Esperança, busca da paz. Floresta é metáfora 
para território brasileiro e o que o nosso exército brasileiro 
visa defender. E o exército também luta pela paz. Pronto. 
Chegamos a um caminho, criamos um raciocínio que se 
entende em um conceito lógico e, a partir daí, podemos 
começar a escrever sobre a conservação da paz das terras 
brasileiras, sempre havendo esperança de que nada de 
ruim vai nos acontecer. Direcione os alunos a que bus-
quem construir o texto em cima dessas noções básicas 
dos detalhes. Porém, não podemos deixar de observar 
o seguinte detalhe: o tema é direcionado a uma escola 
militar. O conceito de defesa nacional deve-se exatamente 
à adaptação do foco do tema para “agradar” uma banca. 
Se fizer a discussão desse tema com uma turma que vai 
prestar a prova para um vestibular civil, esse detalhe do 
exército pode ser descartado.

“Uma das mais importantes propriedades do sangue é 1. 
a capacidade de coagulação, que interrompe a hemor-
ragia. Explique como ocorre o processo de coagulação, 
indicando as principais proteínas envolvidas”.

 O enunciado acima é de uma questão de Biologia do 
vestibular da UNICAMP – SP. Para respondê-la, antes 
de apenas ser usada para os conhecimentos dessa ma-
téria, o candidato deveria entender o que estava sendo 
pedido. Pensando nisso, responda:



6

(UNIVALI-SC) A leitura dos quadrinhos abaixo remete-5. 
nos à seguinte conclusão:
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Há 
males 

que vem pra 
bem não é 
mesmo?

sai 
da frente!

os ditados não estão sempre certos. a) 

errar é fundamental para crescer. b) 

tirar o proveito de todas as situações.c) 

devemos rir dos nossos percalços.d) 

é preciso sempre acertar.e) 

(UFMS) Observe a tira humorística que segue e marque 6. 
a(s) opção(ões) verdadeira(s).
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todos se 
apaixonam na 

primavera!

encontrei 
a outra metade 

do meu com-
primido! todos 

mesmo!

encontrei a 
outra metade da 
minHa laranja!

(01) A frase apresentada no balão 3 pode ser associada à 
profissão da personagem que a enuncia.

(02) Atribui-se a uma dada estação do ano a capacidade de 
influenciar o estado de alma das pessoas em geral.

(04) Em “Todos mesmo!” (balão 4), o advérbio em negrito 
é usado como reforço, indicando que não há exceção 
à regra.

(08) O uso do artigo definido em “a outra metade” (balões 1 
e 3) está equivocado, uma vez que se trata de referentes 
que aparecem pela primeira vez no texto.

(16) Os enunciados “Encontrei a outra metade da minha 
laranja” (balão 1) e “Encontrei a outra metade do meu 
comprimido!” (balão 3) retomam, através de figuras 
distintas, o enunciado mais genérico “Encontrei a com-
panheira ideal.”

(32) O efeito humorístico da tira advém do fato de que  a 
personagem hipocondríaca leva sua obsessão às últi-
mas consequências, associando-a inclusive ao campo 
amoroso.

 Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

 Soma (    )

(UFMA)7. 
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afogo!

 Na tira acima, o autor:

trabalha a fala das personagens no contexto, rela-a) 
cionando termos que não possuem nada em co-
mum.

subverte a lógica homonímica por meio da utiliza-b) 
ção de um jogo de palavras marcado pela sonori-
dade, num tom de humor.

aproxima palavras heterógrafas (termos de grafias c) 
diferentes) e heterófonas (termos de sons diferen-
tes) que, apesar de sugerirem humor, não subver-
tem a lógica homonímica.

usa sua criatividade e faz uma brincadeira linguísti-d) 
ca com Há fogo / Afogo para demonstrar que am-
bos os termos possuem o mesmo significado.

considera os termos grifados acima como palavras e) 
sinônimas que não possuem outra relação a não 
ser a própria referência.
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(FUVEST-SP) 8. 

  O processo intenso de metropolização sofrido no 
Brasil, a partir da instalação dos parques industriais e 
os surtos migratórios a eles associados, inviabilizariam 
qualquer projeto de perpetuar o controle das formas 
de moradia e vizinhança nas grandes capitais. Espaços 
públicos e privados passaram a se fundir a contragosto 
das intenções normativas, não apenas nas ruas e na 
configuração heterogênea dos bairros, mas no avanço 
sobre mananciais – fonte para todas as pias, chuveiros 
e vasos sanitários das cidades – ou na própria violência 
que passaria a assaltar ruas e casas.

(MARINS, Paulo César Garcez. História da Vida Privada no Brasil.)

 Segundo o texto:

as novas formas de vizinhança e de moradia resul-a) 
taram de uma política de urbanização progressiva 
e organizada.

a urbanização das grandes metrópoles originou-se b) 
em modelos institucionais, estruturados segundo 
os padrões da época.

as mudanças na organização de espaços públicos c) 
e privados foram consequência da industrialização 
e da migração.

o abastecimento de água das grandes cidades, em-d) 
bora realizado de maneira desordenada, resultou 
de projetos governamentais.

a violência urbana, decorrente da industrialização, e) 
intensificou-se nos bairros mais populares.

Texto para as questões 9 e 10.

Domingo, 30 de maio de 1893

  Eu gosto muito de todas as festas de Diamantina; 
mas quando são na Igreja do Rosário, que é quase 
pegada à Chácara de vovó, eu gosto ainda mais. Até 
parece que a festa é nossa. E este ano foi mesmo. Foi 
sorteada para rainha do Rosário uma ex-escrava de vovó 
chamada Júlia e para rei um negro muito entusiasmado 
que eu não conhecia. Coitada de Júlia! Ela vinha há muito 
tempo ajuntando dinheiro para comprar um rancho. 
Gastou tudo na festa e ainda ficou devendo. Agora é 
que vi como fica caro para os pobres dos negros serem 
reis por um dia. Júlia com o vestido e a coroa já gastou 
muito. Além disso teve de dar um jantar para a corte toda. 
A rainha tem uma caudatária que vai atrás segurando 
na capa que tem uma grande cauda. Essa também é 
negra da Chácara e ajudou no jantar. Eu acho graça é no 
entusiasmo dos pretos neste reinado tão curto. Nenhum 
rejeita o cargo, mesmo sabendo a despesa que dá!

(MORLEY, Helena. Minha vida de Menina. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1999.)

(FUVEST - SP) Leia, a seguir, algumas afirmações críticas 9. 
acerca do texto. Assinale, entre elas, a incorreta.

O texto põe a nu os desdobramentos de um siste-a) 
ma de desigualdades marcado por bloqueios e limi-
tações sociais impostos a escravos recém-libertos.

A narradora descreve em seu diário a possibilidade b) 
de efetiva ascensão social propiciada pelo regime 
político do Império, no Brasil do século XIX.

Desvenda-se no discurso da menina narradora uma c) 
ótica de classe que parece apontar para a ideia de 
que os pobres não sabem como usar o dinheiro.

As situações pitorescas de uma festa servem como d) 
pano de fundo às reflexões da narradora sobre o 
desejo de propriedade da gente livre recém-liberta 
e as dificuldades para sua realização.

Observa-se uma mescla de compaixão e ironia no e) 
discurso da narradora, ao reconhecer a festa po-
pular como possibilidade imaginária de redefinição 
social pela superação fantasiosa das barreiras ad-
vindas da escravidão.

(Fuvest-SP) “Eu gosto muito de todas as festas de 10. 
Diamantina; mas quando são na Igreja do Rosário, que 
é quase pegada à Chácara de vovó, eu gosto ainda 
mais.”

 Nesse primeiro período do texto, as palavras “mas”, 
“quando” e “que” podem ser substituídas, respectiva-
mente e sem prejuízo do sentido, por:

contudo; na época em que; as quais.a) 

pois; caso; a qual.b) 

porém; se; a qual.c) 

entretanto; se; da qual.d) 

porque; se; na qual.e) 

(UnB-DF) Um anúncio publicitário tem por finalidade 1. 
influenciar o público, estimulando-o a adquirir um pro-
duto ou a contratar um serviço. Alguns anúncios são 
sabidamente enganosos, pois ludibriam o cliente, que 
acaba comprando gato por lebre, e, por isso, são proi-
bidos pelo Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 
Há, entretanto, anúncios que apresentam apenas infor-
mações verídicas. Todavia, mesmo um anúncio honesto 
pode apresentar alguma impropriedade linguística que 
comprometa a qualidade da mensagem transmitida, 
ludibriando involuntariamente o consumidor. Tendo em 
vista essa observação, leia o anúncio que se segue.
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O XYZ é o primeiro com airbags laterais na 
categoria. É o primeiro carro brasileiro com acoustic 
parking system. Tem carroceria 100% galvanizada, 
12 anos de garantia anticorrosão, freios ABS de 5.ª 
geração, ar-condicionado inteligente, motor com 5 
válvulas por cilindro, direção hidráulica e coluna de 
direção ajustável em altura e profundidade. E ainda 
foi considerado o carro mais seguro do segmento pelo 
Clube do Automóvel. XYZ. O design é compacto. Mas 
a tecnologia é imensa.

(ÉPOCA, n. 82, 13 dez. 1999, p. 53. Adaptado.)

 Com relação a esse anúncio, julgue os itens a seguir 
como verdadeiros ou falsos.

O primeiro período do anúncio não apresentará al-     )(
teração de sentido se for assim reescrito: O XYZ é o 
primeiro na categoria e tem airbags laterais.

Se o trecho “Tem carroceria 100% galvanizada” esti-     )(
vesse redigido como “Tem 100% da carroceria galva-
nizada”, a mensagem do anúncio estaria preservada.

O trecho “Tem carroceria 100% galvanizada, 12 anos      )(
de garantia anticorrosão” permite dupla interpreta-
ção: ou todas as peças metálicas do XYZ têm 12 
anos de garantia anticorrosão ou apenas a carroce-
ria a tem. Dessa forma, é possível considerar que o 
anúncio poderá ludibriar o consumidor que der a ele 
a primeira interpretação.

No trecho final, iniciado em “E ainda” o anúncio      )(
afronta o Código Brasileiro de Defesa do Consumi-
dor porque lança uma autoavaliação sem informar 
que sistema antifurto a sustenta.

(UNIVALI-SC)2. 

Deusa grega decidia julgamentos empatados

De onde veio a expressão “voto de Minerva”?

Da Grécia antiga. Minerva é o nome romano da 
deusa da sabedoria, Atena. “O episódio que deu ori-
gem à expressão está narrado na peça Eumênides, 
de Ésquilo (525 a.C. - 456 a.C.)”, conta o professor 
de Língua Portuguesa Francisco Platão Savioli, da 
Universidade de São Paulo. Nessa tragédia, Cli-
temnestra, ajudada pelo amante, Egisto, assassina 
o marido, Agamêmnon. Orestes, o filho dela, mata os 
dois para vingar o pai e é perseguido pelas Fúrias, 
três monstruosas divindades aladas que puniam 
os criminosos. Para julgar o crime, Atena funda um 
tribunal chamado Areópago (que realmente existiu, 
na Antiguidade, em Atenas). Só que o julgamento 
terminou empatado e a deusa decidiu pela absol-
vição de Orestes. A tragédia de Ésquilo, o primeiro 

dos grandes dramaturgos clássicos gregos, projetou 
o mito muito além da sua época. Com a posterior 
elaboração e consolidação da jurisprudência roma-
na, Atena virou Minerva e a instituição do voto de 
desempate, dado pelo presidente de um tribunal, 
passou para outras civilizações.

(SUPERINTERESSANTE, jul. 1998.)

 Podemos concluir do texto acima que:

Eumênides é a peça escrita por Ésquilo, grande dra-a) 
maturgo grego, que inventou a expressão. 

O professor Francisco Platão Savioli explica em um b) 
texto descritivo a origem da expressão.

O texto contém uma explicação histórico-científica c) 
para a expressão “voto de Minerva”.

Atualmente, quando acontece empate em julga-d) 
mento, o juiz se utiliza do voto de Minerva para ab-
solver o réu.

Tudo o que foi narrado pelo escritor do artigo não e) 
passa de ficção.

(U. Metodista-SP - adap.)3. 

Texto I

Por isso, a empresa está informatizando todo o 
seu sistema, para resolver os pepinos em tempo.

(NP, 07 jul. 1991, p. 2 F. 35, apud DIAS, Ana Rosa Ferreira. O Discurso 

da Violência — as marcas da oralidade no jornalismo popular. São Paulo: 

EDUC/Cortez, 1996.)

Texto II

Os malacos tinham arrombado a escola Para-
digma, que fica na mesma rua. Quando sacaram que 
pintou sujeira, fugiram. Nessa hora, Christi estava 
tirando seu Santana da garagem. Os malacos chega-
ram junto dela e mandaram-na passar as chaves.

(NP, 24 jul. 1991, p. 6. F. 298, apud DIAS, Ana Rosa Ferreira. O Discurso 

da Violência — as marcas da oralidade no jornalismo popular. São Paulo: 

EDUC/Cortez, 1996.)

Texto III

Liberado pelos médicos, o preso entrou no carro 
de polícia para voltar ao distrito. Aí, pintou confusão. 
Segundo os soldados, o malaco tentou roubar o re-
vólver de Antônio Carlos. Rolou uma briga e Eudes 
sacou o berro, detonando três pipocos em Cícero. O 
cara morreu na hora.

(NP, 27 jul. 1991, p. 5, F. 339, apud DIAS, Ana Rosa Ferreira. O Discurso 

da Violência — as marcas da oralidade no jornalismo popular. São Paulo: 

EDUC/Cortez, 1996.)
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Texto IV

Um aviãozinho monomotor (de um motor só) 
caiu ontem de manhã na Baía da Guanabara […]

(NP, 27 jul. 1991, p. 4, F. 230, apud DIAS, Ana Rosa Ferreira. O Discurso 

da Violência — as marcas da oralidade no jornalismo popular. São Paulo: 

EDUC/Cortez, 1996.)

 Considerando somente os fragmentos de Notícias Popu-
lares acima, pode-se dizer que, no discurso jornalístico 
em questão, predomina:

I. Uma oralidade bem marcada da qual se projetam 
elementos emocionais para envolver o leitor.

II. A transformação de notícias em narrativas, em que 
não faltam, inclusive, marcas de oralidade.

III. A mistura frequente de linguagem culta e popular 
(oral), ou de linguagem popular e técnica.

IV. Uma preocupação de fundo metalinguístico.

V. Uma tendência para a hipérbole. 

VI. Uma deformação dos significantes, perceptível em 
nível morfológico, para melhor se aproximar da lín-
gua padrão.

 Quanto às afirmações anteriores, estão corretas:

todas as afirmações.a) 

somente III e IV.b) 

somente I e IV.c) 

I, II, III, IV e VI.d) 

I, II, III, IV e V.e) 

Texto para a questão 4.

Modos brasileiros de escapar do “não”

Universalmente, as pessoas se escondem atrás 
de expressões comprometedoras para evitar a res-
ponsabilidade pelos atos ou opiniões e para fugir 
dos confrontos embaraçosos. Se essa “esquiva retó-
rica” fosse uma disciplina acadêmica, os brasileiros 
seriam PhDs nela. Seu talento nesse campo vem de 
eles terem aprendido como navegar em torno dos 
negativos. Veja as expressões propositadamente 
vagas como “pode ser”, “vamos ver”, “se der”, das 
quais os brasileiros diariamente se apropriam para 
desviar da palavra “não”. É por essa razão que frases 
igualmente descompromissadas como “eu te ligo”, 
“a gente se vê” e “apareça lá em casa” normalmente 
são escapadas e não promessas de um novo encontro. 
[…]. Esses hábitos já estão enraizados nessa cultura. 
Sérgio Buarque de Holanda os flagrou mais de meio 
século atrás no seu estudo do “homem cordial”, um 
tipo de enganador charmoso. Membros dessa espécie 

híbrida, meio malandra, meio diplomata, podem ser 
classificados como “morde-e-assopra brasiliensis”. 
Eles se comunicam por meio de frases como “eu fico 
devendo”. Essa declaração faz com que qualquer 
trato não cumprido soe como um acordo amistoso. 
[…].

(KEPP, Michael. Folha de S. Paulo, 1996.)

(U. Metodista-SP) Assinale a alternativa que mais traduz 4. 
o conceito de homem cordial no texto.

O homem capaz de empreender encontros amis-a) 
tosos.

Aquele que, pela gentileza de seus atos, está ho-b) 
nestamente preocupado com as regras sociais.

O homem perspicaz, híbrido e, por essa razão, in-c) 
tencionalmente incapaz de magoar os outros.

Um “camaleão social”, inteligente frente aos obstá-d) 
culos impostos pelo cotidiano.

Um “camaleão social” ironicamente analisado pela e) 
sua conduta.

(PUC/Campinas-SP)5. 

Na prática política, a palavra negociação asso-
cia-se ora ao requisito clássico da democracia,que é 
a busca do ‘acordo entre partes’, ora ao fundamento 
mercantilista dos ‘negócios’, ou mesmo das ‘negocia-
tas’. Vários políticos valem-se dessa duplicidade de 
significados: sendo, de fato, espertos negociantes, 
justificam-se como hábeis negociadores.

 Considere as seguintes afirmações sobre o texto aci-
ma:

I. O tema explorado é o do duplo sentido que a pala-
vra “negociação” ganha no âmbito da prática políti-
ca.

II. A tese defendida é a de que a acepção mercantilis-
ta do termo “negociação” pode ser maliciosamente 
encoberta pela acepção democrática.

III. O tema é a prática da má política, e a tese é a de 
que as palavras deixam de ter sentido por causa 
dessa prática.

 Em relação ao texto, está correto o que vem afirmado 
em:

II somente.a) 

I e II somente.b) 

I e III somente.c) 

II e III somente.d) 

I, II e III.e) 
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Uma pessoa que não sabe nada sobre segurança 
convenceu-me a fazer um Itaúvida.

Responda sinceramente: você não é completa-
mente louco por aquele sujeito que chegou na sua 
casa, tirou seu sossego e ainda vive nos braços da 
sua mulher?

Então faça um Itaúvida. Por uma mensalidade 
equivalente a um pacote de fraldas descartáveis, 
você faz um seguro de vida que pode durar sempre. 
E dá menos trabalho do que trocar um bebê. Porque 
o Itauvida dispensa exame médico (basta uma decla-
ração de saúde na proposta), você escolhe a forma de 
pagamento, mensal ou anual, e o débito é automático 
para os correntistas do Itaú, com todos os valores do 
seguro atualizados pelo TRD. Um Itauvida não rouba 
suas noites de sono. Pelo contrário: suas garantias 
são válidas 24 horas por dia em qualquer parte do 
mundo, além de a indenização não ficar presa a 
inventários nem responder por eventuais dívidas 
do segurado. E para esclarecer suas dúvidas, o SOS 
Seguro Itaú é como um pediatra: sabe tudo. Precisou 
de ajuda, é só ligar para ele a qualquer hora do dia 
ou da noite. Procure o seu corretor ou uma agência 
Itaú e faça hoje mesmo o seu Itauvida. Porque quem é 
louco por alguém, não é louco de deixar essas coisas 
para amanhã.

(Texto publicitário produzido pela Agência DM9.)

(FUVEST-SP) No texto encontram-se as seguintes 6. 
estratégias de persuasão:

recurso à complementação de sentido pela relação a) 
entre texto verbal e imagem; recorrência no uso da 
hipérbole e da metáfora; predomínio de verbos no 
futuro do indicativo.

uso sistemático da linguagem denotativa; opção b) 
pelos verbos no modo imperativo; seleção de ima-
gens sensacionalistas para mobilizar a emoção do 
leitor.

presença funcional de um slogan curto, criativo e c) 
de fácil memorização; comparação com produtos 
similares; apelo à sensibilidade do leitor.

apresentação das vantagens oferecidas pelo pro-d) 
duto; definição e explicitação do público-alvo (no 
caso, as crianças); repetição exaustiva do nome do 
produto.

presença de verbos no modo imperativo; enumera-e) 
ção acumulativa das qualidades e vantagens ofere-
cidas pelo produto; apelo direto ao leitor pelo uso 
repetido do pronome “você”.

(FUVEST-SP) A única alternativa em que aparece um 7. 
trecho do texto que NÃO remete ao campo semântico 
mais diretamente sugerido pela fotografia é:

“o SOS Seguro Itaú é como um pediatra”.a) 

“menos trabalho do que trocar um bebê”.b) 

“equivalente a um pacote de fraldas descartáveis”.c) 

“deixar essas coisas para amanhã”.d) 

“alguém que não sabe nada sobre segurança”.e) 
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8. (UNB-DF) 

 Acreditamos em oportunidades iguais independen-
temente de raça, credo, sexo, reino, tribo, classe, 
ordem, família, gênero ou espécie.

 Os seres vivos são interdependentes. Dessa forma, 
sem apoio de milhões de espécies, a sobrevivência 
humana não estaria garantida. Essa variedade e a de-
pendência entre as espécies interessa especialmente 
à nossa empresa. Pois o nosso trabalho depende de 
descobertas no mundo das informações genéticas. 
Informações que se perdem para sempre quando 
as espécies são extintas. Informações que oferecem 
soluções inéditas para a agricultura, a nutrição e a 
medicina. Para atender a uma população que está  
crescendo. Em um planeta do mesmo tamanho.

 Considerando as informações prestadas pelo anúncio 
acima, o sentido da mensagem e a correção grama-
tical dos itens a seguir, julgue-os.
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tudo 
que os pais 

fazem é esma-
gar as ambições 
de uma criança.

não 
vou 

mais pra 
aula.

pois 
é, decidi ser 

um “primitivo” quan-
do crescer. viver pelado 
numa floresta tropical, 

sobrevivendo de frambo-
esas, larvas e pequenos 
animais, e gastar o meu 

tempo livre catando 
piolHo.sei!

9. Considerando as atitudes e falas dos personagens, crie 
um parágrafo que, semelhante à ação da personagem, 
consiga convencer de forma astuta o leitor de que tra-
balhar não é mais a solução do mundo.

A figura explora e exemplifica a biodiversidade.     )(

Mesmo sabendo que nem todos os reinos estão      )(
representados na figura, isto não contradiz o ar-
gumento principal da propaganda.

Devido à interdependência dos seres vivos, a so-     )(
brevivência da espécie humana não estaria ga-
rantida sem apoio de milhões de espécies.

O trabalho desenvolvido pela empresa depende      )(
de descobertas no mundo das informações ge-
néticas e, quando as espécies são extintas, se 
perdem para sempre.

As informações genéticas oferecem soluções iné-     )(
ditas para a agricultura, a nutrição, a medicina, a 
população que está crescendo e o planeta, que 
tem o tamanho da população.

(IstoÉ, n. 1.575. 8 dez. 1999, p. 125. Adaptado.)
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1. 

no sentido de essência, valores únicos, caracterís-a) 
ticas.

Estanque, solidificação.b) 

Hemo – sangue; Ragia – fuga.c) 

C2. 

 Iconografia: descrição da imagem.

B3. 

Linhas dois, três e quatro do texto.4. 

C5. 

546. 

 A frase do balão 3 refere-se à personalidade, mas não 
à profissão. O artigo está correto.

B7. 

C8. 

B9. 

 A narradora não dá a possibilidade de ascensão social, 
o que se comprova pela expressão “reinado tão curto”.

C10. 

F, F, V, F1. 

A2. 

B3. 

 Os textos são notícias com vários elementos da oralidade, 
distanciando-se na língua padrão.

E4. 

B5. 

E6. 

 A linguagem utilizada é conotativa, os verbos estão no 
imperativo, e não no futuro do indicativo, e não relaciona 
muito a imagem, a qual não é importante.

D7. 

 Essas coisas (crianças) não podem ser adiadas.

V, F, V, F, F 8. 

 Não representando todos os reinos, faz-se uma contra-
dição com o enunciado, o qual diz que todos devem ter 
oportunidades iguais. As informações adquiridas com 
todos os seres oferecem soluções para todas as áreas. 

Resposta pessoal.9. 
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Texto motivador 
e níveis de 
linguagem

Não é incomum uma grande dúvida na hora de 
elaborar o texto de um vestibular: o que fazer com o 
texto motivador?

Superado o obstáculo do texto motivador, entre 
outros tantos que aparecem no dia da prova, sempre 
ocorre um outro problema. Como evitar a repetição 
de palavras?

O objetivo deste módulo é fazer o aluno entrar 
em contato com algumas considerações sobre o texto 
motivador e com a primeira maneira de se evitar as 
repetições.

Texto motivador
Muitas universidades optam pelo tema sem 

qualquer texto motivador. As propostas são expres-
sas, o tema está escrito e o candidato deve escrever 
sobre ele baseado apenas no seu conhecimento.

Outras, conscientes de que o futuro universitário 
está numa situação-limite, procuram dar ao vesti-
bulando uma chance maior para elaborar um texto 
adequado: acrescentam às propostas alguns textos 
motivadores, para que o candidato leia algo sobre o 
tema pedido antes de elaborar a sua redação.

A não ser que a proposta assim o exija, os 
textos motivadores não devem ser copiados. Servem 
apenas para dar a chance de os alunos, baseando-
se neles, chegarem mais facilmente a argumentos 
convincentes para a dissertação proposta.

Ninguém é obrigado a usar as ideias presentes 
nos textos motivadores. Por outro lado, cabe aqui um 
alerta: as bancas corretoras conseguem identificar 

facilmente tentativas de copiar trechos deles. Lem-
bre-se de que os professores corretores são bons 
leitores e peritos na intertextualidade, técnica que 
você, futuro universitário, ainda não pode adotar, 
principalmente na prova.

Nominalizações
Uma importante qualidade do texto é a coesão. 

Ela é, em síntese, um processo de repetição, ao longo 
do texto, de elementos anteriormente citados. Por 
um lado essas repetições representam uma virtude 
textual, por outro podem significar um grande de-
feito, deixando o texto formalmente deselegante e 
monótono.

Há estratégias para se evitar a repetição que 
prejudica. Uma delas é a alteração do elemento ci-
tado anteriormente. Os processos mais comuns de 
alteração são:

Nominaçãoa) : transformação de uma frase ou 
trecho em um grupo nominal, tomando como 
base o verbo ou o adjetivo.

Exemplos: `

“O amor nasce, vive e morre nos olhos.” (Shakespeare)

O nascimento, a vida e a morte do amor sempre passa 
pelos olhos.

O belo rapaz se foi, mas a beleza dele ainda alegrava o 
ambiente.

Emprego de termos cognatosb) : uso de subs-
tantivos que pertençam à mesma família.

Exemplos: `

“Os senhores, que antes me chamavam de gênio, 
agora me chamam de burro. Devolvo a genialidade e 
a burrice.”
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Reduçãoc) : pode-se reduzir a forma do substan-
tivo que se quer substituir, quando possível, 
por uma de suas partes.

Exemplos: `

O ditador Getúlio Vargas; Getúlio Vargas; o ditador Var-
gas; o ditador Getúlio; Vargas; Getúlio; são formas de 
repetir o substantivo reduzindo-o.

O emprego de sigla é outro processo de redução.

Ampliaçãod) : o contrário da redução. Imagine 
que num primeiro momento do texto você 
citasse “Getúlio” ou “Vargas”; a partir daí, 
poderia vir aumentando o substantivo em o 
ditador Getúlio, Getúlio Vargas ou o ditador 
Getúlio Vargas.

Cabe ressaltar que não é obrigatório o emprego 
de redução ou ampliação no texto. É fundamental, 
entretanto, que você use esse recurso para evitar a 
repetição.

Níveis de linguagem
A linguagem não é usada da mesma maneira 

em todos os lugares. Quando estamos em uma situ-
ação de informalidade (conversando com amigos, 
em família, namorando) nossa preocupação é com a 
comunicação, portanto não precisamos usar a máxi-
ma correção gramatical e podemos utilizar gírias – é 
o domínio da linguagem coloquial.

Há, por outro lado, momentos de formalidade 
em que deve imperar a correção gramatical e as 
gírias são terminantemente proibidas – é o domínio 
da norma culta.

Agora responda rapidamente: qual o domínio 
da redação?

Acertou quem disse registro formal ou culto.

Todas as provas de redação exigem a demons-
tração de que o candidato domina o padrão culto da 
linguagem. É extremamente importante que o can-
didato perceba que, da mesma maneira que existem 
comportamentos adequados ou não a determinadas 
circunstâncias (Quem iria à praia de vestido longo 
ou de terno? Quem iria à igreja de biquíni?) existe o 
registro adequado a elas também.

Portanto, não utilize gírias em sua redação e 
esteja atento às observações feitas abaixo.

Clichês
Clichês são ideias ou expressões que perderam 

seu caráter de novidade, porque foram muito repe-
tidas. O seu uso, embora não seja considerado uma 

falha de conteúdo, mostra claramente uma falta de 
habilidade por parte do autor com as palavras; por 
isso, você deve evitá-los em sua redação.

Podemos dividi-los em dois grupos:

aqueles que repetem ideias; •

aqueles que repetem palavras, expressões,  •
frases, provérbios, ditos populares etc.

Eis algumas ideias consagradas

argumentação que apresenta o político como  •
vilão de toda a desgraça alheia;

argumentação que aponta a mídia como cul- •
pada por tudo que ocorre de errado;

a conclusão que utiliza palavras de ordem  •
para mandar recado aos leitores, interlocu-
tores e avaliadores;

a exemplificação, substituindo erradamente  •
a argumentação.

Observe o exemplo abaixo (daquilo que não 
se deve fazer):

“[...] Concluindo, podemos dizer que o estudo de 
certas matérias são absolutamente inúteis no Segundo 
Grau, além de serem chatérrimas. Assim, precisamos 
cortar essas matérias do currículo da escola. Vamos 
lutar por isso. Só unidos é que conseguiremos con-
quistar nosso espaço. Junte-se a gente, caro professor, 
que assim você também aliviará um pouco a carga de 
trabalho de suas costas.”

(Aluno de 3.a série do Ensino Médio.)

Eis palavras, expressões, frases e 
provérbios consagrados

atualmente; •

hoje em dia; •

ao Deus-dará; •

um lugar ao sol; •

uma luz no fim do túnel; •

Deus sabe o que faz; •

bola pra frente; •

quem não tem cão caça com gato; •

ser bode expiatório; •

até debaixo d’água; •

fazer tempestade num copo d’água; •
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ir por água abaixo; •

a escória da sociedade; •

o assunto tem gerado polêmica; •

vai de mal a pior; •

estar com a cachorra; •

é uma mala sem alça; •

o tempo voa; •

chover no molhado; •

a mentira tem pernas curtas; •

deitar e rolar; •

é uma parada; •

é brincadeira; •

o povo é alienado; •

o pau comeu; •

a fome que assola a humanidade etc. •

Nunca utilize ditos populares, provérbios e 
frases corriqueiras em seu discurso, usando-os 
como se fossem de sua autoria. Se utilizá-los, deixe 
bem claro que se trata de algum dito conhecido ou 
quem é o autor da frase.

(Elite – adap.) Substitua os termos sublinhados abaixo 1. 
por substantivos, faça as alterações necessárias.

“Quem a) ama muito não perdoa facilmente.” (John 
Crowe.)

“Quando os olhos se b) encontram, nasce o amor.” 
(provérbio hindu.)

Solução: `

Usando a nominalização teremos:

O amor intenso não perdoa facilmente.a) 

Com o encontro dos olhos nasce o amor.b) 

(Unesp)2. 

Tão inteiramente conhecia Cristo a Judas, como a Pedro,  
e aos demais; mas notou o evangelista com especialidade 

a ciência do Senhor, em respeito de Judas, porque em 
Judas mais que em nenhum dos outros campeou a fineza 
do seu amor. Ora vede: definindo S. Bernardo o amor fino, 
diz assim: Amor non quaerit causam, nec fructum: “O amor 
fino não busca causa nem fruto”. Se amo, porque me 
amam, tem o amor causa; se amo, para que amem, tem 
fruto: e amor fino não há de ter por quê, nem para quê. 
Se amo porque me amam, é obrigação, faço o que devo; 
se amo para que me amem, é negociação, busco o que 
desejo. Pois como há de amar o amor para ser fino? Amo, 
quia amo, amo, ut amem: amo, porque amo, e amo para 
amar. Quem ama porque o amam, é agradecido; quem 
ama, para que o amem, é interesseiro; quem ama, não 
porque o amam, nem para que o amem, esse só é fino. E 
tal foi a fineza de Cristo, em respeito de Judas, fundada 
na ciência que tinha dele e dos demais discípulos.

(In: ViEirA, Antonio. SERMÕES, 4. ed. 

rio de Janeiro: Agir, 1966, p. 64.)

Em sua argumentação insistente, repetitiva, Vieira sinte-
tiza a sua teoria do amor com a frase “O amor fino não 
busca causa nem fruto”. Lendo atentamente a sequência 
do texto em pauta, percebemos que os vocábulos causa 
e fruto dessa frase apresentam relação contextual, 
respectivamente, com os conectivos porque e para que 
e com orações como por exemplo “porque me amam” e 
“para que me amem”. Partindo deste comentário:

Explique a relação contextual mencionada.a) 

Justifique-a em função da teoria do amor proposta b) 
por Vieira.

Solução: `

Porque - é conjunção subordinativa causal.a) 

Para que - é conjunção subordinativa final.

Amo porque me amam: o amor tem uma causa, o b) 
amor dos outros.

Amo para que me amem: o amor tem uma finalidade, 
angariar o amor dos outros.

Comentário: `

Observe o uso de “Amo”, “amor” e releia nominalização.

(Unicamp)3. 

Você habitualmente usa e reconhece vários níveis de 
linguagem, associados a diferentes falantes, estilos ou 
contextos. Você sabe também que às vezes o falante 
utiliza um estilo que não é o seu, para produzir efeitos 
específicos, que é o que faz o maestro Júlio Medaglia 
na carta a seguir.

Massa!
“Pô Erundina, massa! Agora que o maneiro Cazuza virou 
nome num pedaço aqui na Sampa, quem sabe tu te 
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anima e acha aí um point pra botá o nome de Magdalena 
Tagliaferro, Cláudio Santoro, Jaques Klein, Edoardo 
de Guarnieri, Guiomar Novaes, João de Souza Lima, 
Armando Belardi e radamés Gnattali. Esses caras não 
foi cruner de banda a la ‘Trogloditas do Sucesso’, mas 
se a tua moçada não manjar quem eles foi dá um look 
aí na Enciclopédia Britânica ou no Groves international 
e tu vai sacá que o astral do século 20 musical deve 
muito a eles.”

(MEDAGLiA, Júlio. Painel do Leitor,  

Folha de S.Paulo, 4 out. 1990.)

Que grupo social pode ser identificado por este a) 
estilo? Transcreva as marcas linguísticas caracterís-
ticas desse grupo, presentes no texto.

Em que campo da cultura deram contribuição impor-b) 
tante os nomes mencionados na carta e que passa- 
gem(ns) do texto permite(m) afirmar isso?

O texto contém uma crítica implícita. Qual é, e a c) 
quem é dirigida?

Solução: `

Grupos de jovens que gostam de música pop co-a) 
mercial: “pô, massa!, “maneiro”, “dá um look” etc.

Música: Cazuza, Magdalena Tagliaferro, “o astral b) 
do século 20 musical deve a eles”.

A crítica é à falta de critério para as homenagens c) 
oficiais e é dirigida à, então, prefeita de São Paulo.

(Enem) Murilo Mendes, em um de seus poemas, dialoga 4. 
com a carta de Pero Vaz de Caminha:

“A terra é mui graciosa,

Tão fértil eu nunca vi.

A gente vai passear,

No chão espeta um caniço,

No dia seguinte nasce

Bengala de castão de oiro.

Tem goiabas, melancias,

Banana que nem chuchu.

Quanto aos bichos, tem-nos muito,

De plumagens mui vistosas.

Tem macaco até demais

Diamantes tem à vontade

Esmeralda é para os trouxas.

Reforçai, Senhor, a arca,

Cruzados não faltarão,

Vossa perna encanareis,

Salvo o devido respeito.

Ficarei muito saudoso

Se for embora daqui”.

(MENDES, Murilo. Poesia Completa e 

Prosa. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.)

Arcaísmos e termos coloquiais misturam-se nesse poema, 
criando um efeito de contraste, como ocorre em:

a terra é mui graciosa / Tem macaco até demais.a) 

salvo o devido respeito / Reforçai, Senhor, a arca.b) 

a gente vai passear / Ficarei muito saudoso.c) 

de plumagens mui vistosas / Bengala de castão de d) 
oiro.

no chão espeta um caniço / Diamantes tem à vontade.e) 

Solução:  ` A

(UErJ) As palavras seguem um fluxo contínuo, como 
a própia vida. Contudo, apesar da irreversibilidade do 
tempo, sempre foram elas capazes, no agora, da mágica 
transgressão capaz de tocar o passado... Tatear o futuro.

Como as palavras que utilizamos, somos feitos de fragmentos 
de memória e história [...] Eis por que compartilhamos com 
você, em todos os textos desta prova, o tema da passagem 
do tempo e das transformações que sofremos nas diferentes 
fases de nossa vida [...]

Texto I

Com base no texto abaixo, responda às questões de 
números 01 e 02.

Mais infância
 A cidade onde nasci era cercada de morros azuis, 
cobertos de mato povoado por princesas e castelos 
e animais de lenda, o Unicórnio, os cisnes que eram 
príncipes, os corvos que eram meninos enfeitiçados.

 Bruxas voavam em vassouras, anões cavavam em 
minas de ouro enquanto Branca de Neve mordia a maçã 
da morte, a princesa beijava o sapo, e João e Maria 
tinham sido abandonados pelos pais.

— Pai, como é que deixaram os filhinhos no mato escuro 
só porque não tinham comida?

— Eles não sabiam o que fazer.

— E vocês nos deixariam na floresta se a nossa comida 
acabasse?

— Claro que não, que pergunta.

— Mas aqueles pais da história deixaram...

Ele afagava minha cabeça, enternecido e divertido:
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— Filha, o pai não vai te largar no mato nunca, fica 
tranquila.

— Mãe, por que o pai da Branca de Neve casou com uma 
rainha má que não gostava da filhinha dele?

— Não sei, pára de perguntar bobagem.

 Já naquele tempo eu gostava de criar meu próprio 
breve exílio, onde seria rainha de um momento.

 O esconderijo podia ser embaixo da mesa da sala 
— eu me considerava invisível atrás da toalha comprida, 
de franjas; sob a escrivaninha de meu pai; dentro de um 
armário; entre arbustos no jardim.

 Era uma forma de ficar tranquila para ruminar coisas 
apenas adivinhadas, ou respirar no mesmo ritmo do 
mundo: dos insetos, dos talos de capim.

 Era um jeito de ter uma intimidade que pouco me 
permitiam: criança que demais quieta podia estar doente, 
demais isolada devia andar triste, demais sonhadora 
precisava de atividades e ocupações. Disciplina sobretu-
do, disciplina para compensar aqueles devaneios e a 
dificuldade de me enquadrar.

 Então às vezes eu arranjava uma imaginária concha 
onde me sentia livre. Eu tentava nem respirar, para que 
não se desfizesse a magia.

 Era também um proteger-me não sabia bem de quê. 
Ali nenhum aborrecimento cotidiano, nenhum mal me 
alcançaria. Eu não sabia bem que ameaça era aquela, 
mas era onipresente, onipotente e perturbadora.

 Rodeando a casa havia hortênsias de tonalidades 
azul-pálido, azul-cobalto, arroxeadas, lilases ou 
totalmente violeta, em vários tons de rosa, do brilhante 
ao quase branco. Eram o meu castelo verde- escuro de 
onde brotava o inexplicado das cores.

 Mas a castelã de trancinhas finas não aguentava 
muito tempo, logo emergia coberta de pó, e corria para 
a certeza do que era familiar.

 Outras vezes, audaciosa, eu me afastava mais da 
casa e me deitava de costas na terra morna no meio de 
uns pés de milho no pomar. Ver o céu daquele prisma, 
recortado entre as folhas como espadas, era espiar por 
muitas portas. A perspectiva diferente que dali, deitada, 
eu tinha do mundo e de mim mesma era como balançar 
na borda de um penhasco bem alto, acima do mar.

 Depois vinha o susto: o real era este aqui debaixo 
ou aquele, móvel e livre?

 Antes que a mãe chamasse, antes que o jardineiro 
viesse me buscar, eu me assustava e queria de novo o 
simples e o familiar. Fantasia demais seria uma viagem 
sem volta? Ninguém – nem eu mesma  me encontraria, 
nunca mais?

[...]

(LUFT, Lya. Pensar é Transgredir. Rio de Janeiro: Record, 2004.)

“A cidade onde nasci era cercada de morros azuis, cobertos 1. 
de mato povoado por princesas e castelos e animais de 
lenda, o Unicórnio, os cisnes que eram príncipes, os corvos 
que eram meninos enfeitiçados.”

No parágrafo acima, fantasia e realidade misturam-se 
no imaginário infantil da narradora.

Destaque, dessa passagem, dois elementos repre-a) 
sentativos da realidade e dois elementos represen-
tativos da fantasia que a eles se contraponham.

Em busca de esclarecimentos para suas dúvidas, a b) 
narradora inicia um diálogo com seus pais. Trans-
creva, desse fragmento, a única fala com valor ar-
gumentativo utilizada pelos pais na conversa com a 
filha. Justifique sua resposta.

“Mas a castelã de trancinhas finas não aguentava muito 2. 
tempo, logo emergia coberta de pó, e corria para a certeza 
do que era familiar.”

Nessa passagem, a narradora, ao relembrar sua a) 
infância, modifica o foco da narração. Aponte duas 
marcas gramaticais diferentes que caracterizam essa 
alteração de foco na passagem citada.

Justifique a existência de dois diferentes focos nar-b) 
rativos: um presente apenas no fragmento citado e 
outro no texto como um todo.

Com base no texto abaixo, responda às questões de 
números 03 e 04.

Texto II

Aí pelas três da tarde
 Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, 
onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom-
senso do mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do 
ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre 
problemas que afligem o homem moderno (espécie da 
qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto 
excluído), largue tudo de repente sob os olhares à sua 
volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso, 
faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais 
severos, dê um largo “ciao”1 ao trabalho do dia, assim 
como quem se despede da vida, e surpreenda pouco 
mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que 
você não sabia antes como era conduzida. Convém não 
responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, 
por instantes, a intensa expectativa que se instala. Mas 
não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando 
a roupa do corpo como se retirasse a importância das 
coisas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe 
até em pelo, mas sem ferir o pudor (o seu pudor, bem 
entendido), e aceitando ao mesmo tempo, como boa 
verdade provisória, toda mudança de comportamento. 
Feito um banhista incerto, assome2 depois com sua nudez 



6

no trampolim do patamar e avance dois passos como 
se fosse beirar um salto, silenciando de vez, embaixo, o 
surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. 
Desça, sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante 
com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que 
cobrem a boca com a mão enquanto se comprimem ao 
pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa 
toda como se andasse numa praia deserta (mas sempre 
com a mesma cara de louco ainda não precipitado), e 
se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede 
languidamente envergada entre plantas lá no terraço. 
Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá fundo 
nesse mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, 
com um impulso do pé (já não importa em que apoio), 
goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo.

(NASSAr. raduan. In: MOriCONi, i. (Org.). Os Cem 

Melhores Contos Brasileiros do Século. 

rio de Janeiro: Objetiva, 2001.)

1 “até logo” em italiano.

2 apareça.

O narrador do texto de Raduan Nassar toma como 3. 
ponto de partida deveres e dificuldades característicos 
da idade adulta. Nota-se que o autor constrói um texto 
de estrutura singular, que está diretamente ligada a 
objetivos discursivos determinados.

Uma das características mais marcantes desse texto a) 
é sua estruturação em um único parágrafo. Conside-
rando os objetivos discursivos do texto, descreva o 
efeito produzido por essa estruturação na narrativa.

O narrador utiliza a ironia em diversas passagens b) 
do texto. Transcreva duas passagens em que esse 
recurso é utilizado.

O narrador, ao se dirigir a seu interlocutor no texto, faz 4. 
uso de comparações de valor explicativo ou descritivo.

Justifique a interpelação direta do leitor pelo narrador.a) 

Transcreva do texto dois exemplos de estruturas com-b) 
parativas.

Com base no texto abaixo, responda à questão de 
número 05.

Texto III

Envelhecer: com mel ou fel?
Conheço algumas pessoas que estão envelhecendo mal. 
Desconfortavelmente. Com uma infelicidade crua na 
alma. Estão ficando velhas, mas não estão ficando sábias. 
Um rancor cobre-lhes a pele, a escrita e o gesto.

São críticos azedos do mundo. Em vez de críticos, 
aliás, estão ficando cítricos, sem nenhuma doçura nas 
palavras. Estão amargos. Com fel nos olhos.

[...]

Envelhecer deveria ser como plainar. Como quem não 
sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. Assim como 
a nave que sai do desgaste da atmosfera e vai entrando 
noutro astral e vai silente*, e vai gastando nenhum quase 
combustível, flutuando como uma caravela no mar ou 
uma cápsula no cosmos.

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha 
que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso dos 
anos, nem da ruga do tempo e, quando percebem a 
hora da morte, caminham pausadamente para um certo 
e mesmo lugar – o cemitério dos elefantes, e aí morrem, 
completamente, com a grandeza existencial só aos 
grandes permitida.

Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos limites 
de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na adega do 
prazer. E vão envelhecendo e ganhando vida, envelhe-
cendo e sendo amados e, porque velhos, desejados. Os 
vinhos envelhecem densamente. E dão prazer.

O problema da velhice também se dá com certos instru-
mentos. Não me refiro aos que enferrujam pelos cantos, 
mas a um envelhecimento atuante como o da faca. Nela 
o corte diário dos dias a vai consumindo. E, no entanto, 
ela continua afiadíssima, encaixando-se nas mãos da 
cozinheira como nenhuma faca nova.

Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens enve-
lhecerem de modo diferente. Como as facas, digamos, 
por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria a suave 
solução: a gente devia ir se gastando, se gastando, 
se gastando até desaparecer sem dor, como quem, 
caminhando contra o vento, de repente, se evaporasse. 
E iam perguntar: cadê fulano? E alguém diria – gastou-
se, foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, sem 
nenhum gemido ou resmungo.

Especialistas vão dizer que envelhece mal o indivíduo 
que não realizou suas pulsões eróticas essenciais: aquele 
que deixou coagulada ou oculta uma grande parte de 
seus desejos. Isso é verdade. Parcial, porém. Pois não 
se sabe por que estranhos caminhos de sublimação há 
pessoas que, embora roxas de levar tanta pancada na 
vida, têm, contudo, um arco-íris na alma.

Bilac dizia que a gente deveria aprender a envelhecer com 
as velhas árvores. Walt Whitman tem um poema onde vai 
dizendo: “Penso que podia ir viver com os animais que 
são tão plácidos e bastam-se a si mesmos.”

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a natureza 
em torno. Nunca vi o Sol se queixar no entardecer. Nem 
a Lua chorar quando amanhece.

* silenciosa

(SANT’ANNA, Affonso r. de. Coleção Melhores 

Crônicas. São Paulo: Global, 2003.)
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geográfica e moral.d) 

estética e religiosa.e) 

Em “Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho/7. 
Um riacho de amor” só não existe:

presença de interlocutor.a) 

aliteração.b) 

linguagem coloquial.c) 

metáfora.d) 

sinestesia.e) 

Há duas palavras no texto que indicam miscigenação 8. 
das raças. Assinale o item que as contêm.

Sarapatel e vatapá.a) 

Esculacho, lição.b) 

Holandesa, tucupi.c) 

Cafuza e holandesa.d) 

Tucupi, tacacá.e) 

Assinale a alternativa em que há uma referência à in-9. 
tensidade do encontro amoroso.

Não existe pecado do lado de baixo [...].a) 

Um riacho de amor.b) 

Que eu sou professor.c) 

Vamos fazer um pecado, safado, debaixo do meu d) 
cobertor.

Deixa a tristeza prá lá, vem comer, vem jantar.e) 

(UFF) “Não há dúvida que uma literatura, sobretudo 
uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-
se dos assuntos que lhe oferece a sua região; mas 
não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a 
empobreçam. O que se deve exigir do escritor, antes de 
tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do 
seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos 
remotos no tempo e no espaço.”

(Assis, Machado de. Crítica.)

Texto V

“Tomar liberdades com a língua é uma atividade tão 
mal vista pelos guardiões da sua virtude como seria 
tomar liberdades com suas filhas, e tão prazerosa. Que 
o povo peque contra a linguagem é aceitável, para 
a moral gramatical, já que ele vive na promiscuidade 
mesmo. Mas pessoas educadas, que conhecem as 
regras, dedicarem-se ao neologismo exibicionista, à 
introdução de pronomes em lugares impróprios e ao uso 
de academicismos para fins antinaturais é visto como 
devassidão imperdoável. De escritores profissionais, 

Ao problematizar a passagem para a velhice, o narrador 5. 
faz referência a três diferentes elementos que, à primeira 
vista, seriam incompatíveis do ponto de vista semântico: 
elefante, vinho e faca.

Tendo em vista a coerência do texto, aponte o papel a) 
que esses elementos desempenham na narrativa e 
o que eles têm em comum.

Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. b) E olha 
que é uma tarefa enorme.

Justifique o emprego da expressão destacada no 
fragmento citado. Substitua-a por um único conectivo 
que mantenha a mesma relação de sentido existente en-
tre as duas frases e realize as alterações necessárias.

(Elite)

Texto IV

Não existe pecado ao sul do Equador

Chico Buarque/ Ruy Guerra

Não existe pecado do lado de baixo do Equador

Vamos fazer um pecado, safado, debaixo do meu co-
bertor

Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho

Um riacho de amor

Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo

Que eu sou professor.

Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar

Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá

Vê se me usa, me abusa, lambuza

Que a tua cafuza

Não pode esperar

Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar

Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá

Vê se me esgota, me bota na mesa

Que a tua holandesa

Não pode esperar.

Não existe pecado do lado de baixo do Equador

Vamos fazer um pecado, rasgado, suado a todo vapor

Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho

Um riacho de amor

Quando é missão de esculacho, olha aí, sai de baixo

Eu sou embaixador.

Em “Não existe pecado do lado de baixo do Equador” 6. 
existe uma referência:

geográfica e estética.a) 

geográfica e religiosa.b) 

religiosa e moral.c) 
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principalmente, espera-se que mantenham-se corretos 
e castos a qualquer custo.

Mas vivemos com relação à gramática como viviam os 
jesuítas com relação à “gramática”, esforçando-nos 
para cumprir nossa missão – que não deixa de ser 
uma catequese, mesmo que só se dê o exemplo de 
como botar uma palavra depois da outra e viver disso 
com alguma dignidade – sem sucumbir às tentações 
à nossa volta. Também não conseguimos. O ambiente 
nos domina, a libertinagem nos chama, e afinal, por 
que só a gramática deve ser respeitável neste país, se 
nada mais é?”

(VERISSIMO, Luis Fernando. Pecadores.)

Texto VI

No banquete
Do alto dos seus bordados, o general falou:

— Meio século, senhores, a serviço da Pátria.

Falaram depois o doutor e o magnata.

Outros mais falaram no banquete da vida nacional.

Só o roceiro miúdo não falou nada.

Porque não sabia nada,

Porque estava ausente,

perrengado,

indiferente,

curvado sobre o cabo da enxada,

com o Brasil às costas.

(Lynce, Leo. A Poesia de Goiás.)

Observa-se, nos textos V e VI, quanto à abordagem do 10. 
tema, uma relação do uso da linguagem com os diversos 
níveis socioculturais brasileiros.
Justifique esta afirmativa em, aproximadamente, cinco 
linhas.

☻☻11. Um texto é um tecido e sua costura se faz com meca-
nismos linguísticos de coesão, que contribuem para 
realizar sua coerência.

Considerando aspectos de coesão e coerência, justi-
fique o emprego do “que” destacado nos seguintes 
fragmentos, identificando a classe de palavra a que 
cada um pertence e qual a relação que estabelecem 
entre as orações.

Quea)  o povo peque contra a linguagem é aceitável.

[...] esforçando-nos para cumprir nossa missão – b) 
que não deixa de ser uma catequese.

Transcreva do texto IV uma oração em que se perceba, 12. 
predominantemente, com a mudança de pessoa do 
discurso, que o cronista se inclui no comentário, como 
se compartilhasse da opinião de todo um grupo, com o 
qual ele se identifica.

História de um crime
Fazem hoje muitos anos

Que de uma escura senzala

Na estreita e lodosa sala

Arquejava uma mulher.

(Alves, Castro. Os Escravos.)

Nesse fragmento de Castro Alves, há um verso que 13. 
apresenta uma característica própria de um uso, tradici-
onalmente considerado “pecar contra a gramática”.

Reescreva esse verso segundo o padrão escrito culto 
da língua, consagrado em nossas gramáticas.

Explique a estilização da escrita das formas do infinitivo, 14. 
no último verso do poema “relicário”, de Oswald de 
Andrade.

No baile da Corte

Foi o Conde d’Eu quem disse

Pra Dona Benvinda

Que farinha de Suruí

Pinga de Parati

Fumo de Baependi

É come bebê pita e caí.

Redação.1. 

Para elaborar sua redação, considere os textos que são 
apresentados a seguir – além dos anteriores –, com 
novos pontos de vista acerca da passagem do tempo.

Lembre-se de que o objetivo dos textos desta prova é 
oferecer a você subsídios para o desenvolvimento de 
suas ideias.

Texto VII

Canção do amor-perfeito
O tempo seca a beleza,

seca o amor, seca as palavras.

Deixa tudo solto, leve,

desunido para sempre

como as areias nas águas.

O tempo seca a saudade,

seca as lembranças e as lágrimas.

Deixa algum retrato, apenas,

vagando seco e vazio

como estas conchas das praias.

O tempo seca o desejo

e suas velhas batalhas.

Seca o frágil arabesco,
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vestígio do musgo humano,

na densa turva mortuária.

Esperarei pelo tempo

com suas conquistas áridas.

Esperarei que te seque,

não na terra, Amor-Perfeito,

num tempo depois das almas.

(MEirELES, Cecília. Antologia Poética. 

rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.)

Texto VIII

(Q
U

IN
O

, 1
99

2.
)

Mafalda.

Texto IX

“Desde a idade de seis anos eu tinha mania de desenhar 
a forma dos objetos. Por volta dos cinquenta havia 
publicado uma infinidade de desenhos, mas tudo o que 
produzi antes dos sessenta não deve ser levado em 
conta. Aos setenta e três compreendi mais ou menos a 
estrutura da verdadeira natureza, as plantas, as árvores, 
os pássaros, os peixes e os insetos. Em consequência 
aos oitenta terei feito ainda mais progresso. Aos 
noventa penetrarei no mistério das coisas; aos cem terei 
decididamente chegado a um grau de maravilhamento  
e quando eu tiver cento e dez anos, para mim, seja um 
ponto ou uma linha, tudo será vivo.”

(Katsuhika Hokusai, sécs. XVIII-XIX. In: LUFT, Lya. 

Perdas e Ganhos. Rio de Janeiro: Record, 2004.)

Texto X

Todos os textos desta prova abordam os desafios que 
se nos apresentam nas várias etapas da vida entre 
o nascimento e a morte, vivenciamos experiências 

diversas... Encontramos vantagens e dificuldades... 
Temos histórias diferentes para contar...

Redija um texto argumentativo em prosa, apresentando, 2. 
com clareza, sua opinião sobre qual a melhor fase da 
vida e qual a mais difícil de ser vivida.

Para o cumprimento dessa tarefa, seu texto deve:

ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas; •

ter estrutura argumentativa completa; •

ser redigido em língua culta padrão; •

apresentar elaboração própria. •

(UFRJ)3.  Redação.

reflita sobre o tema “ • Brasil, pluralidade e con-
traste”.

Com base em suas reflexões, elabore um texto dis- •
sertativo de 25 a 30 linhas.

Inclua em seu texto,  • por inteiro e sem frag-
mentá-lo, apenas um dos trechos relacionados 
a seguir.

Atribua um título ao texto. •

Escreva o texto definitivo a caneta. •

Não assine o texto. •

“Na verdade, raça, no Brasil, jamais foi um termo neutro; 
ao contrário, associou-se com frequência a uma imagem 
particular do país.”

(NOVAiS, F. (Dir.). SCHWACZ, L. (Org.). A História da Vida  

Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1988. v. 4. p. 177.)

“Durante 322 anos – de 1500 a 1822 –, período em que 
o Brasil foi colônia de Portugal, a educação feminina 
ficou geralmente restrita aos cuidados com a casa, 
o marido e os filhos. A instrução era reservada aos 
filhos/homens dos indígenas e dos colonos. Tanto as 
mulheres brancas, ricas ou empobrecidas, como as 
negras escravas e as indígenas não tinham acesso à 
arte de ler e escrever.”

(LOPES, E. et al (Org.). 500 Anos de Educação no Brasil. 

2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 79.)

“Cada etnia tem suas coisas boas e ruins. Talvez sejamos 
um laboratório dessa mistura, escolhidos pelo destino 
como ponto de partida de uma nova civilização.”

(Trecho da entrevista de Myriam Fraga – Poeta, Escritora,  

Diretora da Fundação Casa de Jorge Amado/BA – por ocasião da  53.a  

reunião Anual da SBPC, realizada de 13 a 18 de julho de 2001, Salvador/

BA. In: Programação cultural “Bahia, bahia, que lugar é este?”)
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1. 

a) 

 – Realidade: morros .

 – Fantasia: azuis.

 – Realidade: mato.

 – Fantasia: povoado por princesas, castelos, animais 
de lenda, o Unicórnio, os cisnes que eram príncipes, os 
corvos que eram meninos enfeitiçados.

“Eles não sabiam o que fazer.” Apenas nessa pas-b) 
sagem, podemos encontrar um raciocínio dirigido 
para uma conclusão ou dedução lógicas.

2. 

Duas dentre as marcas:a) 

 – mas;

 – a castelã (de trancinhas finas);

 – aguentava/emergia/corria.

Uma dentre as justificativas:b) 

 no fragmento citado:

– A narradora, quando criança, afasta-se da fantasia.

– A narradora, quando criança, amadurece.

no texto como um todo:
– A narradora, quando adulta, identifica-se com o plano 
da fantasia.

– A narradora, quando adulta, identifica-se com o olhar 
dela mesma quando criança.

3. 

 Um dentre os fatos:a) 

– Imprimir ao texto um ritmo contínuo, sem pausa para 
reflexão.

– Representar a quebra da rotina do personagem.

Duas dentre as passagens:b) 

– Onde invejáveis escreventes dividiam entre si o bom-
senso do mundo.

– Aplicando-se em ideias claras apesar do ruído e do 
mormaço.

– Seguros ao se pronunciarem sobre problemas que 
afligem o homem moderno – (coitados!).

4. 

O narrador dirige-se diretamente ao leitor para per-a) 
suadi-Io de que deve aproveitar melhor a vida, con-
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siderando, com menos seriedade, suas obrigações 
e deveres diários.

 Dois dentre os exemplos:b) 

– cara de louco quieto e perigoso;

– faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas 
mais severos;

– dê um largo “ciao” ao trabalho do dia, assim como 
quem se despede da vida;

– tirando a roupa do corpo como se retirasse a 
importância das coisas;

– feito um banhista incerto, assome depois com sua nudez 
no trampolim do patamar;

– e avance dois passos como se fosse beirar um salto;

– circule pela casa toda como se andasse numa praia 
deserta;

– cara de louco ainda não precipitado;

– largue-se nela como quem se larga na vida.

5. 

Esses elementos funcionam como exemplos que com-a) 
provam o ponto de vista do narrador, como compa- 
rações em relação ao homem que envelhece mal. 
Eles têm em comum, o fato de envelhecerem sem 
dor, com facilidade e leveza.

 Uma dentre as justificativas:b) 

– representa uma marca de oralidade;

– estabelece relação de concessão – ou contra junção; 
– entre os dois enunciados por ela ligados;

– indica que, apesar de o tamanho dos elefantes ser muito 
grande, isso não impede que eles envelheçam bem;

Uma dentre as substituições:

– Embora seja uma tarefa enorme;

– Apesar de ser uma tarefa enorme;

– Ainda Que seja uma tarefa enorme.

D6. 

D7. 

D8. 

D9. 

Deve-se ressaltar, no texto i, o caráter opositivo entre 10. 
povo, pessoas educadas e uso da linguagem; e no texto 
II, também o caráter opositivo entre os participantes do 
“banquete da vida nacional”, o roceiro miúdo e seus 
diferentes mecanismos de expressão. Por exemplo:

No texto II, o narrador mostra que a “moral gra- •
matical” trata com indiferença o uso da linguagem 
pelo povo que “vive na promiscuidade mesmo”; mas 
não, quanto a pessoas educadas “que conhecem 
as regras.”

No texto III, põe-se em questão o fato de apenas  •
os representantes do poder possuírem o privilégio 
da fala, negando-se ao povo até a possibilidade de 
expressão.

11. 

Classe: conjunção (subordinativa integrante).a) 

Relação: o conectivo estabelece a coesão textual no 
nível oracional, relacionando sujeito e predicado.

Classe: pronome (relativo).b) 

Relação: o pronome relativo estabelece a coesão 
textual, retomando (anaforicamente) o termo “mis-
são” da oração anterior, restringindo-o.

Qualquer uma das seguintes orações:12. 

– Mas vivemos com relação à gramática como viviam os 
jesuítas com relação à “gramática”, esforçando-nos para 
cumprir nossa missão.

– Sem sucumbir às tentações à nossa volta. Também não 
conseguimos”.

– O ambiente nos domina.

– A libertinagem nos chama.

Faz hoje muitos anos.13. 

No último verso do poema, encontra-se estilizada uma 14. 
característica da linguagem oral coloquial brasileira: a 
supressão do “r” em final de palavras.
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Prosa, Poesia, 
emprego de 

Homônimos e 
Parônimos,  

tipos de texto

Os alunos, quando estão diante de uma prova 
de vestibular, certamente sentem-se na primeira 
situação-limite de suas vidas. Sabem que, por um 
lado, suas famílias, seus amigos e todas as pessoas 
que os conhecem estarão observando a atuação 
deles nas provas e que, por outro lado, a aprovação 
significa, no mínimo, estudar as disciplinas com as 
quais possuem afinidades.

Dentro desse contexto, a prova de redação oferece 
alguns desafios a mais. Não é incomum que os candi-
datos considerem a sua elaboração como um dos mo-
mentos mais difíceis de todo o processo de seleção.  

Prosa e poesia
É frequente que, na proposta de redação elabo-

rada por algumas bancas, surja a palavra prosa, que 
pode ocasionar uma grande dúvida no candidato,  
sobre como produzir adequadamente o seu texto. 

Caso a situação permita, para dirimir essa dúvida 
de significado, seria ideal a consulta a um dicionário: 

Prosa: (ó), s.f. Modo de falar ou escrever, se-
gundo o hábito natural da vida; aquilo que se diz ou 
escreve sem ser em verso [...]. (Dicionário O Globo.)

Para ficar mais claro o conceito, convém esta-
belecer dois outros significados: o de verso e, em 
decorrência dele, o de poesia.

Verso: (é), s.m.  Reunião de palavras sujeitas, em 
número e cadência, a certas regras fixas. Cada uma das 
linhas que formam uma composição poética; o gênero 
poético; poesia; versificação [...]. (Dicionário O Globo.)

Poesia: arte de escrever em verso [...] aquilo que 
desperta o sentimento do belo; inspiração; aquilo que 
há de comovente em qualquer pessoa ou coisa [...]. 
(Dicionário O Globo.) 

É importante observar que caberia buscar o 
significado de poema. O mesmo dicionário, utiliza-
do para as definições acima, diz que poema é “obra 
em verso, composição poética de certa extensão, e 
geralmente, de assunto épico [...]”.

Há uma pergunta que algum candidato ainda 
pode estar se fazendo: por que a prova exige uma 
composição em prosa? 

Algumas respostas possíveis são:

Uma obra em versos depende muito da afini- •
dade do escritor com a modalidade do texto. 
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Uma obra em prosa permite que o autor desen- •
volva, de maneira mais objetiva, aquilo que pen-
sa sobre o assunto que precisa desenvolver.

O texto produzido em versos evidencia uma  •
produção mais artística e pessoal do tema 
(observe que, na definição de poesia, ocorre a 
palavra “arte”).

A produção em prosa, segundo alguns, é mais  •
fácil de ser avaliada porque existem técnicas 
que podem ser alcançadas por todos os que 
tiverem a finalidade de produzir um texto de 
qualidade.

Observe algumas diferenças entre os textos em 
prosa e verso: 

Prosa Verso
Predomínio da ordem  •
direta dos termos da 
oração e nos períodos.

A rima é rejeitada,  •
tornando-se um vício 
de linguagem chama-
do eco.

O ritmo acompanha a  •
naturalidade da fala. 

Não há predomínio  •
das sequências me-
lódicas. 

Predomínio da ordem  •
indireta dos termos 
da oração e nos pe-
ríodos.

A rima é utilizada,  •
apesar de não ser obri-
gatória.

O ritmo é marcante e  •
ocorre preocupação 
com a métrica.

Predomínio das sequên- •
cias melódicas. 

Portanto, todos os profissionais que sairão 
formados das várias instituições de Ensino Superior 
devem ter condições de produzir textos não-artísticos 
porque, certamente, a profissão que vão abraçar 
exigirá isso. Para garantir essa competência, é im-
portante que, para ingressar na faculdade escolhida, 
os candidatos demonstrem ter uma boa produção 
textual em prosa, porque a poesia... Ah! Essa,  eles 
descobrirão, ou não, pela vida.

Tipos de texto
Um dos pontos importantes em muitas provas 

é o reconhecimento dos tipos de texto. 

O que é descrever? •

O que é narrar? •

O que é dissertar?  •

Todos os conceitos acima já foram discutidos 
durante o Ensino Médio, por isso a abordagem teórica 
deste módulo é resumida. A tipologia textual será 
abordada, também, durante toda a apostila, sob o 
aspecto de “como fazer?”.

Dissertação
Leia atentamente o texto abaixo: 

A arte de escrever

Há, portanto, uma arte de escrever – que é a 
redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, se-
não uma atividade social indispensável, para a qual 
falta, não obstante, muitas vezes, uma preparação 
preliminar. 

A arte de falar, necessária à exposição oral, é 
mais fácil na medida em que se beneficia da práti-
ca da fala cotidiana, de cujos elementos parte em  
princípio.

O que há de comum, antes de tudo, entre a 
exposição oral e a escrita é a necessidade da boa 
composição, isto é, uma distribuição metódica e 
compreensível de ideias.

Impõe-se igualmente a visualização de um ob-
jetivo definido. Ninguém é capaz de escrever bem, 
se não sabe bem o que vai escrever. 

Por causa disso, as condições  para a redação 
no exercício da vida profissional ou no intercâmbio 
amplo dentro da sociedade são muito diversas das 
da redação escolar. A convicção do que vamos dizer, 
a importância que há em dizê-lo, o domínio de um 
assunto da nossa especialidade, tiram da redação 
o caráter negativo de mero exercício formal, como 
tem na escola. 

Qualquer um de nós, senhor de um assunto é, 
em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há jei-
to especial para a redação, ao contrário do que muita 
gente pensa. Há apenas uma falta de preparação 
inicial, que o esforço e a prática vencem. 

(CAMARA JR, Joaquim Mattoso. Manual de 

Expressão Oral e Escrita. 7. ed.)

No texto acima, o autor defende sua ideia, expli-
cando seu ponto de vista sobre um determinado as-
sunto: ele está dissertando. Os exames de vestibular, 
na sua grande maioria, propõem a seus candidatos 
a elaboração de textos dissertativos porque, a partir 
deles, os corretores podem perceber: 

A capacidade que o candidato possui de  •
desenvolver o tema proposto.

A visão crítica que o aluno apresenta sobre  •
a vida.

Os argumentos que ele usa para desenvolver  •
suas ideias.

A abordagem coerente que faz do tema. •

A linguagem que ele usa na sua produção  •
textual. 
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É importante que os candidatos tenham sempre 
em mente esses cinco pontos importantes quando es-
tiverem desenvolvendo sua dissertação nas provas. 

Narração
Observe o seguinte texto:

Meu guri

  Chico Buarque

Quando, seu moço, nasceu meu rebento

Não era o momento dele rebentar

Já foi nascendo com cara de fome

Eu não tinha nem nome pra lhe dar.

Como fui levando, não sei lhe explicar,

Fui assim levando, ele a me levar

E na sua meninice

Ele um dia me disse

Que chegava lá

Olha aí!

Olha aí!

Ai, o meu guri,

Olha aí!

É o meu guri

E ele chega

Chega suado e veloz do batente

E traz sempre um presente pra me encabular

Tanta corrente de ouro, seu moço,

Que haja pescoço pra enfiar

Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro

Chave, caderneta, terço e patuá, 

Um lenço e uma penca de documentos

Pra finalmente eu me identificar

Olha aí!

Olha aí!

Ai, o meu guri, 

Olha aí!

É o meu guri

E ele chega

Chega no morro com carregamento

Pulseira, cimento, relógio, pneu gravador. 

Rezo até ele chegar, cá no alto

Essa onda de assalto, tá um horror

Eu consolo ele, ele me consola, 

Boto ele no colo pra ele me ninar.

De repente acordo, olho pro lado,

E o danado já foi trabalhar

Olha aí!

Olha aí!

Ai, o meu guri, 

Olha aí!

É o meu guri

E ele chega

Chega estampado, manchete, retrato, com 
venda  nos olhos

Legenda e as iniciais.

Eu não entendo essa gente, seu moço

Fazendo alvoroço demais. 

O guri no mato, acho que tá rindo

Acho que tá lindo, de papo pro ar.

Desde o começo, eu não disse, seu moço,

Ele disse que chegava lá, 

Olha aí!

Olha aí!

Ai, o meu guri, 

Olha aí!

É o meu guri

Você pôde perceber que o texto está escrito em 
forma de poesia, porque é a letra de uma música. 
Além disso, pertence a outro tipo de composição: a 
narração. Narrar é priorizar os acontecimentos e não 
a exposição de uma ideia, como na dissertação. 

Observe que no texto dado ocorrem todos os 
elementos importantes em uma narrativa: 

Narrador: um dos progenitores do guri.  •

Personagem principal : o guri.  •

Enredo: a vida dele.  •

Espaço: urbano. •

Tempo: dias atuais.  •

Algumas importantes universidades solicitam 
que o candidato narre um texto em sua prova de 
redação. É importante perceber que os corretores 
dessas instituições podem, com isso, avaliar vários 
itens, como, por exemplo: 
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a organização das ideias; •

a coerência com que conta a estória;  •

a adequação da linguagem dos personagens  •
a cada situação vivida por eles. 

Descrição
Agora observe o trecho abaixo retirado do ro-

mance Iracema, de José de Alencar: 

“Além, muito além daquela serra, que ainda 
azula no horizonte, nasceu  Iracema.

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha 
os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais 
longos que seu talhe de palmeira.

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem 
a baunilha recendia no bosque como seu hálito per-
fumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena 
campeava os campos da nação tabajara. [...]”

O fragmento acima faz com que o autor crie a 
imagem mental da protagonista do romance. Iracema 
não age no texto, portanto, não se prioriza a ação. O 
narrador, nesse trecho, não expressa sua opinião sobre 
qualquer fato da obra. A personagem “aguarda estati-
camente que o leitor registre sua imagem na mente” 
para poder agir e desenvolver o texto narrativo.

A descrição está sempre auxiliando os textos 
narrativos ou dissertativos a serem mais claros, se-
jam eles ficcionais ou reais.

Homôninos
Os candidatos ao vestibular, não raro, dizem 

que “têm as ideias, mas não sabem como passá-las 
para o papel”. Um dos elementos geradores dessa 
dificuldade pode estar ligado ao pouco conheci-
mento do significado das palavras. Uma adequação 
maior de vocabulário passa pelo estudo de alguns 
conceitos gramaticais e pela sua respectiva apli-
cação ao texto. 

Todos, seguramente, já estudaram os homôni-
mos nas aulas de Língua Portuguesa.  Sabem que 
homônimos são palavras que possuem “a mesma 
pronúncia, ou grafia, ou ambas, e significados dife-
rentes”. Conhecem exemplos de cada um dos tipos 
citados, tais como: 

Homônimos homófonos
Possuem a mesma pronúncia e diferente grafia. 

Esta palavra não deve receber acento gráfico.

O assento da cadeira não está confortável. 

Homônimos homógrafos
Possuem a mesma grafia e diferente pronúncia.

O interesse da população está voltado para as 
promessas de campanha.

Espero que a população se interesse por este 
assunto. 

Homônimos perfeitos
Possuem grafia e pronúncia iguais.

O homem são faz ginástica. 

Eles são responsáveis por este problema. 

Mas... será que os alunos usam esse recurso 
gramatical em suas redações?

É importante ressaltar que só se deve usar um 
homônimo (ou qualquer palavra) com plena convicção 
de seu significado. Nunca se aventure numa prova de 
vestibular. Lembre-se: “Todos estarão olhando sua 
atuação!” Inclusive aqueles que produzem notícias 
ou sites com os erros escritos nas provas.

Parônimos
Como já foi dito anteriormente, é importante 

usar um vocabulário rico nas redações. Usar bem o 
vocabulário implica estudar os parônimos, não ape-
nas pensando no seu significado isolado, mas sempre 
contextualizado. Observe o fragmento seguinte:

“Vale ressaltar que o policial que infringe uma 
multa corretamente evita que o motorista inflija as 
leis de trânsito.”

O aluno do Ensino Médio, autor da frase acima, 
teve uma excelente intenção ao aplicar os parônimos 
mencionados, entretanto, cometeu uma pequena fa-
lha: inverteu as palavras, pois o “policial inflige (aplica) 
a multa e evita que o motorista infrinja (transgrida) a 
lei”. Estudar os parônimos é criar uma grande vanta-
gem em relação à linguagem da redação.

Observe o texto abaixo:1. 

Tragédia brasileira
Misael, funcionário da Fazenda, com 63 anos de idade. 
Conheceu Maria Elvira na Lapa – prostituída, com sífilis, 
dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes 
em petição de miséria.

Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado 
no Estácio, pagou médico, dentista, manicura [...] Dava 
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tudo quanto ela queria.

Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou 
logo um namorado. 

Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, 
uma facada. Não fez nada disso: mudou de casa. 

Viveram três anos assim. 

Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael 
mudava de casa. 

Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua 
General Pedra, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Vila Isabel, 
Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua 
Clapp, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, 
Lavradio, Boca do Mato, Inválidos...

Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de 
sentidos e de inteligência, matou-a com seis tiros, e a 
polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida 
de organdi azul.

(BANDEIRA, Manuel. Tragédia brasileira. In:_______ Estrela 

da Manhã. São Paulo: Scipione, 1936.)

O texto de Manuel Bandeira está escrito em prosa ou 
poesia?

Solução: `

Fazendo uma análise rápida do texto, podemos considerá-
lo como prosa; entretanto, cabem algumas considerações 
antes de uma resposta definitiva: 

Lembre-se de que Manuel Bandeira é um autor que está 
vinculado à primeira fase do Modernismo brasileiro, perí-
odo em que os gêneros literários fundiram-se pela busca 
ideológica de acabar com a obra de arte composta dentro 
dos padrões convencionais e pela tentativa de aproxima-
ção da arte brasileira com as vanguardas europeias. 

Observe que os “parágrafos” não estão organizados 
dentro dos padrões convencionais da prosa, pois há ideias 
que estão separadas, mas que deveriam estar no mesmo 
“parágrafo” devido a uma proximidade semântica com a 
frase anterior. Releia os dois primeiros versos.

Perceba, ainda, que os versos do texto apresentam um 
ritmo de leitura extremamente importante para a com-
preensão do texto.  

O texto foi publicado originalmente no livro “Estrela da 
Manhã”, obra considerada como um livro de poesias.

A resposta final, portanto, seria que o texto está escrito 
em prosa poética, modo que o candidato às provas de 
vestibular não deve adotar em seu texto, a não ser que 
a proposta de redação assim o permita.  

2. 

D
iv

ul
g

aç
ão

: S
E

N
A

C
.

Operários. Tarsila do Amaral.

Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes asse-
gura identidade peculiar, são iguais enquanto frente de 
trabalho, num dos cantos, as chaminés das indústrias se 
alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos 
colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se 
prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula, 
pelo quadro afora.

(GATLIB, Nádia. Tarsila do Amaral, Modernista.  

São Paulo: SENAC, 1998.)

O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema 
que também se encontra nos versos transcritos em: 

“Pensem nas meninasa) 

Cegas inexatas

Pensem nas mulheres

Rotas alteradas.”

(Vinícius de Moraes)

“Somos muitos severinosb) 

iguais em tudo e na sina:

a de abrandar estas pedras

suando-se muito em cima.”

(João Cabral de Melo Neto)

“O funcionário públicoc) 

não cabe no poema

com seu salário de fome

sua vida fechada em arquivos.”

(Ferreira Gullar)
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“Não sou nada.d) 

Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos os 

sonhos do mundo.”

(Fernando Pessoa) 

“Os inocentes do Leblone) 

Não viram o navio entrar [...]

Os inocentes, definitivamente inocentes tudo ignoravam,

mas a areia é quente, e há um óleo suave 

que eles passam pelas costas, e aquecem.”

(Carlos Drummond de Andrade)

Solução:  ` B

É importante observar a interdisciplinaridade existente 
na interpretação do quadro, do texto em prosa e dos 
poemas apresentados nas alternativas. O gabarito oficial 
é a letra B, associando a ideia de trabalho do quadro de 
Tarsila, ao adjetivo “iguais” do texto, unificando esses dois 
pontos: Morte e Vida Severina.

Algumas palavras

Luís Garcia

 As palavras andam apanhando muito, até mesmo 
na mão de quem devia saber o respeito que merecem. 
É como se fosse uma cabala contra a comunicação: 
o significado das palavras é depreciado, desprezado, 
trocado, ignorado.

 A sério, não é conspiração: falta um esforço 
deliberado e organizado, devidamente identificado. Por 
outro lado, há sentido na paranoia: se fosse de propósito, 
a sabotagem do idioma — que tem seus beneficiários — 
não seria mais eficiente.

 Em algumas áreas, o vocabulário é mínimo, e isso 
sobrecarrega certas palavras, forçadas a fazer o seu 
trabalho e o de outras. Diversas morrem de exaustão. 
Em outros campos, desprezam-se palavras que dão o 
seu recado com eficiente simplicidade e encantadora 
sonoridade. São trocadas por exibicionistas peruas 
polissilábicas, supostamente inteligentes.

“É como se fosse uma cabala contra a comunicação”. Essa 3. 
frase retirada do texto supõe:

feitiçaria encomendada.a) 

conspiração hipotética.b) 

segredo reservado.c) 

cilada internacional.d) 

Solução:  ` B

A palavra “cabala” significa “conluio, maquinações, 
conspiração”, e a construção “como se fosse” indica 
que o fato não é comprovado, portanto, a única resposta 
possível é a letra B.

Ao começar o segundo parágrafo do texto com a expres-4. 
são “A sério...”, o redator nega uma informação contida 
num segmento anterior. Que palavra é essa?

Andam apanhando.a) 

Cabala.b) 

Respeito.c) 

Comunicação.d) 

Solução:  ` B

É importante observar que o texto dissertativo apresenta-
do indica o significado da palavra “cabala” quando afirma 
que “[...] não é conspiração”.

Qual a justificativa mais provável para o título do texto?5. 

O jornalista mostra que algumas palavras sofrem, cons-a) 
tantemente, de maus-tratos, mesmo na mão de profis-
sionais.

O texto demonstra que algumas palavras perderam b) 
seu sentido original e outras foram criadas sem o 
cuidado necessário.

Algumas palavras são ditas superficialmente, sobre c) 
o mau uso do vocabulário nos dias de hoje.

Mostra uma intenção de ambiguidade, algumas pala-d) 
vras significando o conteúdo e a finalidade do texto.

Solução:  ` D

É importante observar que o candidato em várias provas 
precisa, em interpretação, buscar a melhor resposta e não 
a única possível. A melhor resposta desta questão é a letra 
D que, inclusive, foi gabarito oficial do concurso, apesar de 
as questões estarem adaptadas. 

(UERJ)6. 

As enchentes

 As chuvaradas de verão, quase todos os anos, cau-
sam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. 
Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial 
interrupção das comunicações entre os vários pontos 
da cidade, essas inundações causam desastres pessoais 
lamentáveis [...]
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 O Rio de Janeiro, da avenida, dos squares, dos freios 
elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas, mais 
ou menos violentas, para viver a sua vida integral. Não 
sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os 
entendidos, o problema não é tão difícil de resolver [...]

 Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os 
aspectos externos, [...] e não com o que há de essencial 
nos problemas de nossa vida urbana, econômica, 
financeira e social. 

(Vida Urbana, 15 jan.1915.)

Lima Barreto é considerado um cronista perspicaz da 
sociedade carioca do início do século XX. O trecho 
acima apresenta o problema das enchentes, que até hoje 
tumultua a vida dos cariocas. 

Dentre as diversas causas apresentadas para a recor-
rência das enchentes na cidade do Rio de Janeiro, as 
duas especialmente ressaltadas por Lima Barreto são:

ocupação desordenada e ineficiência das comuni-a) 
cações.

sítio escarpado da cidade e problemas com a enge-b) 
nharia.

falta de desenvolvimento tecnológico e traçado co-c) 
lonial da cidade.

ênfase no embelezamento urbano e precariedade da d) 
infraestrutura.

Solução:  ` D

A única alternativa possível, a partir da interpretação do 
texto de Lima Barreto, está contida na letra D, porque 
não há menção às comunicações, como na letra A. 
Não há referência à enchente como consequência de 
terreno escarpado (B) e menos ainda à desenvolvi-
mento tecnológico. Em contrapartida, para uma cidade, 
“aspectos externos” podem ser compreendidos como 
“embelezamento” e “ e não com o que há de essencial” 
com “precariedade na infraestrutura”.

 Comentário extra:

 “Além da suspensão total do tráfego, com uma 
prejudicial interrupção das comunicações entre os vários 
pontos da cidade, essas inundações causam desastres 
pessoais lamentáveis [...]”.

Imagine a mudança que ocorreria no significado do tre-
cho destacado se a palavra sublinhada fosse substituída 
pelo seu parônimo. Leve em consideração que poderia 
ser um “equívoco” do autor e que isso  levaria o tráfico 
aos idos anos de 1915, portanto, cuidado com o emprego 
das palavras! 

Texto I

Por que poesia?
Por que poesia nos dias atuais, num mundo muito insensível? 
Por que poesia, quando os homens estão preocupados 
com a guerra, com o domínio? Por que poesia num mundo 
dominado pela tecnologia? 

Acredito que nos dias de hoje, algo nebuloso, incerto, a 
poesia, a arte aliada à educação, é a única possibilidade 
de fazer desfazer a terra, de descobrir as razões da 
ventania. A arte tem hoje o seu momento de aceno 
para a verdade, desvelando a mentira cada vez mais 
crescente e assustadora. Conscientizado pela arte, o 
homem tem condições de mais certeza num mundo 
de incerteza, tornando-se capaz, portanto, de afastar a 
nuvem de ódio, de arrogância e prepotência que paira 
sobre nossas cabeças.

Nesse sentido, Marx foi injusto com o pensador, achando 
que ele não deveria interpretar o mundo, mas transformá-
lo. O pensador, o poeta, não tem o poder de modificar, 
mas de conscientizar o homem da necessidade de 
transformação, de preparar o terreno para um novo 
passo, para a conquista de dias melhores.

A arte é a possibilidade única de fazer acordar a huma-
nidade. Mais do que nunca é importante fazer cantar o 
canto do poeta. Cada poeta exterioriza o seu canto, sua 
maneira de ver o mundo.

(DANTAS, José Maria de Souza. In: A Consciência Poética 

de uma Viagem sem Fim.)

O autor do texto I dá respostas à primeira pergunta 1. 
formulada no texto. Transcreva a melhor resposta.

O papel mais importante da poesia sempre dividiu opi-2. 
niões: uns acham que ela deve expressar sentimentos; 
outros, que deve ser produto da racionalidade e muitos, 
que serve a um e outro propósito. O autor do texto indica 
seu ponto de vista? Justifique sua resposta, transcrevendo 
um fragmento do terceiro parágrafo que o fundamente.

Qual é, segundo o texto, a grande aliada da poesia? Você 3. 
concorda com a escolha feita pelo autor? Justifique sua 
resposta em dois períodos completos.

Texto II

Poesia
Gastei uma hora pensando um verso

Que a pena não quer escrever.

No entanto ele está cá dentro
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Inquieto, vivo.

Ele está cá dentro

E não quer sair.

Mas a poesia deste momento

Inunda minha vida inteira.

[...]

(ANDRADE, Carlos Drummond de. In: Reunião.)

O eu-lírico do texto II  considera o fato de não conseguir 4. 
escrever como positivo, negativo ou neutro? Justifique 
sua resposta.

Qual a função da linguagem predominante no texto II?5. 

O texto I está escrito em prosa e o II em versos. Apesar 6. 
dessa diferença, há uma semelhança temática entre eles. 
Identifique-a.

“Que a 7. pena não quer escrever.”

“Tenho pena dele.”

Observando os vocábulos destacados, podemos afirmar 
que eles são homônimos perfeitos.  Preencha as lacunas 
abaixo com os homônimos adequados, dentre os citados 
entre parênteses.

No domingo haverá um ( / ) da orquestra sinfônica.  a) 
(conserto/concerto)

Na sociedade moderna, é importante ( / ) antes de b) 
comprar qualquer produto. (apressar/apreçar)

O ministro foi ( / ) ontem. (empoçado/empossado)c) 

“( / ) nascemos para amar, se vamos morrer?d) 

( / ) morrer se amamos?” (Por que/por quê)

(Carlos Drummond de Andrade)

“Eu te amo ( / ) não amo bastante a mim.e) 

( / ) amor não se troca, não se conjuga nem se ama.“ 
(porque/porquê)

(Carlos Drummond de Andrade)

Identifique a tipologia dos textos abaixo.8. 

Bola é um objeto redondo. Em alguns esportes é a) 
utilizada como objeto de uso para a marcação dos 
pontos e, dependendo do esporte, é feita de borra-
cha, couro, madeira, marfim ou outro material. 

Os escritores clássicos gregos e latinos produziram b) 
certas fórmulas de expressão que, retomadas ao lon-
go dos tempos, chegaram até nossa modernidade. 
Uma dessas fórmulas é a chamada tópica do lugar 
ameno, ou seja, a evocação literária de um recanto 

ideal, delicado, geralmente bucólico, cuja paz e tran-
quilidade servem de palco ao idílio dos amantes e 
ao sossego da vida. Simboliza o porto almejado ou o 
retorno à felicidade perdida.

(Lucy Barreto)

Boa noite, Maria! Eu vou-me embora.c) 

A lua nas janelas bate em cheio.

Boa noite, Maria! é tarde... é tarde...

Não me apertes assim contra teu seio.

Boa noite!... E tu dizes - Boa noite,

Mas não digas assim por entre beijos...

Mas não mo digas descobrindo o peito,

- Mar de amor onde vagam meus desejos.

Julieta do céu! Ouve... a calhandra

Já rumoreja o canto da matina.

Tu dizes que eu menti?... pois foi mentira...

Quem cantou foi teu hálito, divina!

(Castro Alves)

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta d) 
do Ateneu. Coragem para a luta.”

Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, 
que me despia, num gesto, das illusões de criança 
educada exoticamente na estufa de carinho que é o 
regime do amor doméstico, diferente do que se en-
contra fora, tão diferente, que parece o poema dos 
cuidados maternos um artifício sentimental, com a 
vantagem única de fazer mais sensível a criatura à 
impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera 
brusca da vitalidade na influência de um novo clima 
rigoroso.

(Raul Pompéia – O Ateneu.)

“Em um destes passeios, parou defronte do espelho e) 
e mirou-se com muita atenção, procurando descobrir 
no seu rosto descorado alguma coisa, algum sinal, 
que denunciasse a raça negra. Observou-se bem, 
afastando o cabelo das fontes; esticando as pele das 
faces, examinando as ventas e revistando os dentes; 
acabou por atirar com o espelho sobre a cômoda, 
possuído de um tédio imenso e sem fundo.”
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A composição de sua obra resulta de um processo f) 
rigorosamente seletivo e subordinado essencialmen-
te aos limites da experiência pessoal, notadamente 
sertaneja. Pela aproximação que se pode fazer entre 
os romances e o livro de memórias — INFÂNCIA — 
vê-se que a obra do ficcionista está em grande parte 
presa à percepção inicial de seu mundo, durante a 
infância e a adolescência.

Observe a importância dos parônimos, respondendo às 9. 
questões abaixo: 

(UFPel) Cada palavra tem sua forma própria, que envolve 
o uso correto de letras e de sinais diacríticos (acento, 
trema, til etc.). Fonte comum de erro quanto a esse 
aspecto são as chamadas parônimas, palavras que 
têm formas semelhantes mas significados diferentes. 
Provavelmente por falha no processo de digitação, o 
texto abaixo, publicado em um jornal, apresenta um 
problema desse tipo.

“A apresentação do projeto de lei que prevê a discri-
minação da maconha, isto é, sua legalização, faz emergir 
na sociedade uma discussão necessária para que seja 
enfrentado com lucidez o problema da utilização de drogas 
no Brasil.”

Que palavra foi empregada indevidamente?a) 

Que palavra deveria ter sido empregada?b) 

Que palavra do texto nos leva a confirmar a inade-c) 
quação?

Proposta de redação, retirada de universidade localizada 
no Rio de Janeiro:

Tema 1: Individualismo e Compromisso Coletivo
Os trechos a seguir oferecem-lhe material para reflexão 
sobre o tema proposto. Examine-os com atenção.

I. “Meu partido/ é um coração partido/ e as ilusões estão todas 
perdidas/ os meus sonhos foram todos vendidos/ tão barato 
que eu nem acredito/ que aquele garoto que ia mudar o 
mundo/ frequenta agora as festas do ‘grand monde’. ”

(CAZUZA, Ideologia.)

II. “Não sou de São Paulo, não sou/ japonês/ Não sou 
carioca, não sou português./ Não sou de Brasília, não 
sou do/ Brasil/ Nenhuma pátria me pariu./ Eu não tô 
nem aí./ Eu não tô nem aí.”

(ANTUNES, Arnaldo e outros. Lugar Nenhum.)

III. “Eu sei/ que a vida devia ser bem melhor/ e será”. 

(GONZAGA JR., Luiz. O que é o que é?).

IV. “Qualquer que seja o modelo de desenvolvimento, inde-
pendentemente de sua ideologia, ele se fará através das 
pessoas e daquilo que elas forem capazes de realizar a 
partir de si próprias.” 

 (SOUZA, Herbert de/Betinho. Escritos Indignados. 

Rio de Janeiro: ED/IBASE, 1991.)

V. “De todas as coisas desse mundo tão variado, a única que 
me exalta, me afeta, me mobiliza é o gênero humano. São as 
gentes [...] minha amada gente brasileira, que a minha dor, 
por sua pobreza e seu atraso desnecessários. É também 
meu orgulho, por tudo o que pode ser, há de ser”.

(RIBEIRO, Darcy. O Brasil como Problema. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995.)

VI. “Individualista dos pés à cabeça.[...] Sem ídolos, descrente 
nos políticos e preocupada com o mercado de trabalho, 
a juventude do estado do Rio lista sonhos resumidos à 
primeira pessoa do singular: eu.

[...]

Ajudar o próximo, ser feliz, viver numa sociedade mais justa, 
paz na terra? Não é por aí. Eles não estão interessados em 
mudar o mundo”.

(VENTURA, Mauro; CÂNDIDA, Simone. Jovem Troca Ideais 

por Ambição. In: JB. Caderno Cidade, jul. 1997.)

Considerando os trechos acima, produza um texto dis-1. 
sertativo sobre “Individualismo e compromisso coletivo” 
na sociedade brasileira, hoje. Lembre-se de que seu 
texto deverá estar fundamentado em argumentos que 
tornem clara sua posição.

Tema 2 : Relações Amorosas na Atualidade
Os textos a seguir expõem diferentes aspectos da 
relação amorosa. Leia-os atentamente. 

I. Os anos 60 e 70 estão mesmo distantes. Os jovens de 
hoje querem emprego fixo e valorizam o casamento de 
papel passado. E um terço acham importante a mulher 
casar virgem.

(VENTURA, Mauro; CÂNDIDA, Simone. Jovem Troca Ideais 

por Ambição. In: JB. Caderno Cidade, jul. 1997.)

II. “Para viver um grande amor, mister é ser um homem de 
uma mulher só; pois ser de muitas, poxa! É de colher... 
←— não tem nenhum valor. 
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Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se 
cavalheiro e ser de sua dama por inteiro — seja lá como 
for. Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se 
a mulher amada e postar-se de fora com uma espada 
— para viver um grande amor”

(MORAES, Vinicius. Para Viver um Grande Amor. Crônicas 

e poemas. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.)

III. “Mudei de roupa: Lee, camisa vermelha, um mocassim 
legal. Apanhei o livrinho de endereços, acendi um cigar-
ro, prendi o telefone entre a cabeça e o ombro. Disquei. 
Glorinha está? Não estava. Disquei de novo, Kátia está? 
Não estava. De novo. Ana Maria está? Não estava. Ainda, 
Gilda está? Não estava. Larguei o telefone desconsolado. 
Liguei o rádio. Não podia ficar sentado. Dei uma olhada 
para o livro de Química, para a capa, e saí”.

(FONSECA, Rubem. Contos Resumidos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1994.)

IV. “Carta de namorado/ é a felicidade mais pura!/ Prazer 
intenso, emoção que dura. /certeza de ser amada/por 
escrito e por extenso”.

(TELLES, Carlos Queiroz. Sonhos. Grilos e Paixões. 

São Paulo: Moderna, 1990.)

V. “Dizes que brevemente serás metade de minha alma. A 
metade? Brevemente? Não: já agora és, não a metade, 
mas toda. Dou-te a minha alma inteira, deixa-me apenas 
uma pequena parte para que eu possa existir por algum 
tempo e adorar-te”.

VI. “Tenho ciúmes deste cigarro que você fuma/ Tão dis-
traidamente”.

(CESAR, Ana Cristina. Inéditos e Dispersos. 

São Paulo: Brasiliense, 1985.)

VII. “Por ser exato, o amor não cabe em si/ Por ser encantado, 
o amor revela-se/ Por ser amor/Invade/E fim.”

Tomando os textos acima como motivação, discuta o 2. 
tema proposto “Relações amorosas na atualidade”, cons-
truindo um texto dissertativo. Lembre-se de fundamentar 
suas afirmações com argumentos que evidenciem a 
coerência de seu raciocínio.

Proposta de redação.

(UFPel)

Redação
“Não, não basta. Lá vêm eles de novo, querendo mudar 
as regras de escrever o idioma. ‘Minha pátria é a língua 

portuguesa’, escreveu Fernando Pessoa pela pena 
de um de seus heterônimos, Bernardo Soares, autor 
do LIVRO DO DESASSOSSEGO. Desassossegados 
estamos. Querem mexer na pátria. Quando mexem no 
idioma, põem a mão num espaço íntimo e sagrado como 
a terra de onde se vem, o clima a que se acostumou, o 
pão que se come.

Aprovou-se recentemente no Senado mais uma reforma 
ortográfica da língua portuguesa. É a terceira nos últimos 
52 anos, depois das de 1943 e 1971 ←— muita reforma, 
para pouco tempo. Uma pessoa hoje com 60 anos 
aprendeu a escrever ‘idéa’, depois em 1943, mudou 
para ‘idéia’, ficou feliz em 1971 porque ‘idéia’ passou 
incólume, mas agora vai escrever ‘ideia’, sem acento.”

(VEJA, 1995.)

Desenvolva um texto dissertativo, em prosa, discutindo 
as ideias apresentadas no trecho anterior.
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“A arte tem hoje o seu momento de aceno para a ver-1. 
dade, desvelando a mentira cada vez mais crescente e 
assustadora.”

Sim. O autor iguala a atividade do poeta a do pensador, 2. 
portanto, prioriza a racionalidade. “O pensador, o poeta, 
não tem o poder de modificar, mas de conscientizar o 
homem.”

A educação. Resposta livre.3. 

Positivo, pois a poesia daquele momento “inunda” a 4. 
vida inteira dele. O aluno deve perceber a importância 
da conjunção “mas”.

Metalinguística.5. 

Ambos tratam da importância da poesia.6. 

7. 

Concerto.a) 

Apreçar.b) 

Empossado.c) 

Por que — Por que.d) 

Porque — Porque.e) 

8. 

Descrição.a) 

Dissertação.b) 

Narração.c) 

Narração.d) 

Narração.e) 

Dissertação.f) 

9. 

“Discriminação”.a) 

Descriminação.b) 

Expressões como “a sua legalização”, “ser legaliza-c) 
da” indicam “descriminar”.
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Texto I:

(UERJ)

Certo milionário foi traído pela esposa. Quis gritar, mas 
a infiel disse-lhe sem medo:
– Eu não amo você, nem você a mim. Não temos 
nenhum amor a trair. O marido baixou a cabeça. Doeu-
lhe, porém, o escândalo. Resolveu viajar para a China, 
certo de que a distância é o esquecimento. Primeiro, 
andou em Hong Kong. Um dia, apanhou o automóvel 
e correu como um louco. Foi parar quase na fronteira 
com a China. Desce e percorre, a pé, uma aldeia 
miserável. Viu, por toda a parte, as faces escavadas 
da fome. Até que entra na primeira porta. Tinha sede 
e queria beber. Olhou aquela miséria abjeta. E, súbito, 
vê surgir, como num milagre, uma menina linda, linda. 
Aquela beleza absurda, no meio de sordidez tamanha, 
parecia um delírio. O amor começou ali. Um amor que 
não tinha fim, nem princípio, que começara muito antes 
e continuaria muito depois. Não houve uma palavra 
entre os dois, nunca. Um não conhecia a língua do 
outro. Mas, pouco a pouco, o brasileiro foi percebendo 
esta verdade: são as palavras que separam. Durou 
um ano o amor sem palavras. Os dois formavam um 
maravilhoso ser único. Até que, de repente, o brasileiro 
teve que voltar para o Brasil. Foi também um adeus 
sem palavras. Quando embarcou, ele a viu num junco 
que queria seguir o navio eternamente. Ele ficou muito 
tempo olhando. Depois não viu mais o junco. A menina 
não voltou. Morreu só, tão só. Passou de um silêncio 
a outro silêncio mais profundo.

(Nelson Rodrigues)

Há uma contradição aparente entre as passagens “um 1. 
amor que não tinha fim” e “durou um ano o amor sem 
palavras”.

Essa aparente contradição se desfaz se procurarmos 
interpretar o texto relacionando-o aos seguintes versos 
da poesia brasileira:

“quando o amor tem mais perigo/ é quando ele é a) 
sincero”. (Cacaso)

“Que não seja imortal, posto que é chama/Mas que b) 
seja infinito enquanto dure”. ( Vinícius de Moraes)

“e se te fujo é que te adoro louco/ és bela – eu moço; c) 
tens amor – eu medo!...”. (Casimiro de Abreu)

“não é pois todo amor alvo divino/ e mais aguda d) 
seta que o destino! (Carlos Drummond de Andrade)

A esposa do milionário convenceu o marido.2. 

Para apresentar o seu argumento de uma forma 
completa, ela poderia utilizar a seguinte construção:

“Toda traição envolve outro amor; ora, eu amo ou-a) 
tro; logo, eu não amo você”.

“Só se trai a quem se ama; ora, eu não te amava b) 
nem você me amava; logo eu não te traí.”
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“Na dúvida entre o amor e a traição eu escolhi, como c) 
mulher, o amor; logo, você não se deve sentir traído.”

“Como você não me amava nem eu a você, nin-d) 
guém tem culpa dessa traição; logo, cada um deve 
seguir a sua vida.”

O pequeno conto de Nelson Rodrigues narra o imprová-3. 
vel encontro entre um milionário brasileiro e uma menina 
miserável do interior da China.

O caráter improvável desse encontro pode ser lido como 
uma metonímia que tem função central na constituição 
do sentido do texto.

Essa função é a de:

revelar as obsessões do autor.a) 

marcar as repetições da narrativa.b) 

negar um amor para afirmar o outro.c) 

ressaltar as dificuldades dos encontros amorosos.d) 

O narrador de um conto assume determinados pontos 4. 
de vista para conduzir o seu leitor a observar o mundo 
sob perspectivas diversificadas.

No conto de Nelson Rodrigues, a narrativa busca 
emocionar o leitor por meio do seguinte recurso:

expressa diretamente o ponto de vista do persona-a) 
gem milionário.

expressa de maneira indireta o ponto de vista da b) 
personagem chinesa.

alterna o ponto de vista do personagem milionário c) 
com o do narrador.

alterna o ponto de vista do personagem milionário d) 
com o da personagem chinesa.

(Elite) “[...] uma menina linda, linda [...]” o grau do 5. 
adjetivo é:

superlativo.a) 

comparativo.b) 

positivo.c) 

normal.d) 

“[...] Ele a viu num 6. junco que queria seguir o navio 
eternamente.”

Quando a situação em que o leitor se encontra não 
permite a consulta ao dicionário, no caso de desco-
nhecimento de uma palavra, é o contexto que deve 
auxiliá-lo nessa tarefa. Partindo disso, assinale o correto 
significado da palavra sublinhada:

ilhota.a) 

iate.b) 

embarcação oriental.c) 

navio de pequeno porte.d) 

Identifique os sinônimos das palavras grifadas, obser-
vando também o contexto.

“Olhou aquela miséria 7. abjeta”

imoral.a) 

desprezível.b) 

abissal.c) 

pequena.d) 

“[...] no meio de 8. sordidez tamanha, [...]” 

infâmia.a) 

indefesa.b) 

intensa.c) 

indignidade.d) 

Agora... os antônimos: 

“Aquela beleza 9. absurda, no meio de sordidez tamanha, 
[...]”

previsível.a) 

ajustada.b) 

exagerada.c) 

inimaginável.d) 

“[...] parecia um 10. delírio.”

sonho.a) 

utopia.b) 

realidade.c) 

possível.d) 

Texto II:

“Sinhá Vitória mandou os meninos para o banheiro, 
sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no 
chão sementes de várias espécies, realizou somas e 
diminuições. No dia seguinte Fabiano voltou à cidade, 
mas ao fechar o negócio notou que as operações de 
Sinhá Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. 
Reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença era 
proveniente de juros.

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, 
sim senhor, via-se perfeitamente que era bruto, mas 
a mulher tinha miolo. Com certeza havia erro no 
papel branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano 
perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no 
toco, entregando o que era dele de mão beijada! 
Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca 
arranjar uma carta de alforria!

O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou 
bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra 
fazenda.”

Transcreva o trecho em que a pontuação evidencia 11. 
discurso indireto livre.
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Quantas são as “vozes” no trecho extraído de “Vidas 12. 
Secas”?

Texto III:

Valsinha

Chico Buarque

Um dia ele chegou tão diferente

Do seu jeito de sempre chegar.

Olhou-a de um jeito muito mais quente

Do que sempre costumava olhar

E não maldisse a vida tanto

Quanto era seu jeito de sempre falar.

E nem deixou-a só num canto

Pra seu grande espanto

Convidou-a pra rodar.

Então ela se fez bonita

Como há muito tempo não queria ousar

Com seu vestido decotado

Cheirando a guardado

De tanto esperar.

Depois os dois deram-se os braços

Como há muito tempo

Não se usava dar

E cheios de ternura e graça

Foram para a praça

E começaram a se abraçar.

E ali dançaram tanta dança

Que a vizinhança toda despertou

E foi tanta felicidade

Que toda cidade se iluminou

E foram tantos beijos loucos

Tantos gritos roucos

Como não se ouviam mais

Que o mundo compreendeu

E o dia amanheceu em paz.

Observe os dois primeiros versos. Eles evidenciam uma 13. 
transformação ocorrida com o elemento masculino do 
texto. Como era o comportamento do personagem antes 
do momento narrado?

Qual a mudança dele que desencadeia a narração?14. 

Qual a reação dela diante da mudança citada na questão 15. 
anterior?

Reescreva o texto “Valsinha” em prosa, utilizando os 16. 
conceitos discutidos nos módulos anteriores. Observe 
que as perguntas anteriores foram elaboradas para 

auxiliá-lo a compor melhor os acréscimos que a sua 
narrativa deve enfocar.

Dê nome aos personagens e ao lugar em que você 
ambientar o enredo. Crie, para os nove primeiros 
versos, situações de discurso direto e indireto. Utilize a 
pontuação estudada.

(Unicamp) No capítulo VII de 17. O Ateneu, ao descrever a 
exposição de quadros dos alunos do colégio, o narrador 
assim se refere aos sentimentos de Aristarco:

“Não obstante, Aristarco se sentia lisonjeado pela 
intenção. Parecia-lhe ter na face a cocegazinha sutil do 
creiom passando, brincando na ruga mole da pálpebra, 
dos pés-de-galinha, cortando a concha da orelha, 
calcando a comissura dos lábios, entrevista na franja pelas 
dobras oblíquas da pele do nariz, varejando a pituitária, 
extorquindo um espirro agradável e desopilante.”

Lendo essa descrição você considera que o narrador 
compartilha dos mesmos sentimentos de Aristarco? 
Justifique.

Texto IV:

Uma das obras mais conhecidas de João Cabral de 
Melo Neto é Morte e Vida Severina (Auto de Natal 
Pernambucano), vamos ler um fragmento do texto:

O retirante explica ao leitor quem é a que vai

– O meu nome é Severino

não tenho outro de pia.

Como há muitos Severinos,

que é Santo de romaria,

deram então de me chamar

Severino de Maria;

Como há muitos Severinos

com mães chamadas Maria,

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias

e que foi o mais antigo

senhor desta sesmaria.

Como então dizer quem fala

ora a Vossas Senhorias?

Vejamos: é o Severino

da Maria do Zacarias,

lá da Serra da Costela,

limites da Paraíba.

Mas isso ainda diz pouco

se ao menos mais cinco havia

filhos de tantas Marias

mulheres de outros tantos,

já finados, Zacarias

vivendo na mesma serra
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magra e ossuda em que eu vivia.

Somos muitos Severinos

iguais em tudo na vida:

na mesma cabeça grande

que a custo é que se equilibra,

no mesmo ventre crescido

Sobre as mesmas pernas finas

e iguais também porque o sangue

que usamos tem pouca tinta.

E se somos Severinos

iguais em tudo na vida,

morremos de morte igual

mesma morte severina:

que é a morte de que se morre

de velhice antes dos trinta

de emboscada antes dos vinte,

de fome um pouco por dia

[...]

Somos muitos Severinos

iguais em tudo e na sina:

a de abrandar estas pedras

suando-se muito em cima,

a de tentar despertar

terra sempre mais extinta,

a de querer arrancar

algum roçado da cinza.

Mas, para que me conheçam

melhor Vossas Senhorias

e melhor possam seguir

a história de minha vida,

passo a ser o Severino

que em vossa presença emigra.

Vários aspectos da vida nordestina podem ser destaca-18. 
dos a partir do fragmento destacado, entretanto, um deles 
salta aos olhos. Assinale a alternativa que o contém.

A repetição intencional do nome Severino, com o in-a) 
tuito de mostrar a grande religiosidade do povo do 
Nordeste.

A repetição intencional do nome Severino com o in-b) 
tuito de mostrar a frequência desse nome entre os 
nordestinos, que é um dado cultural do Nordeste.

A repetição intencional do nome Severino com o c) 
objetivo de ressaltar a semelhança da vida entre 
muitos dos nordestinos, do interior, no que se refe-
re ao aspecto social.

O fato de que, naquela região, muitos nordestinos d) 
emigram.

Há em todo o poema, um jogo entre o substantivo 19. 
Severino e o adjetivo severina. Podemos observar que 
isso ocorre devido a uma intenção de João Cabral, 
qual seria essa intenção?

“[...] porque o sangue/que usamos tem pouca tinta” 20. 
podemos encontrar nesse trecho uma figura. Identifi-
que-a.

Metonímia.a) 

Metáfora.b) 

Antropomorfismo.c) 

Pleonasmo.d) 

Em “[...] vivendo na mesma serra/magra e ossuda em que 21. 
eu vivia” encontramos uma figura de linguagem. Qual?

Metáfora.a) 

Metonímia.b) 

Antropomorfismo.c) 

Pleonasmo.d) 

O texto IV é o fragmento inicial de “ Morte e Vida Severi-22. 
na”, momento em que o narrador se apresenta ao leitor. 
(Observe que o subtítulo explicita isso – “O retirante ex-
plica ao leitor quem é a que vai”). Esse pequeno excerto, 
possui um trecho descritivo. Transcreva-o.

Quantas vozes esse trecho possui?23. 

Qual a importância estilística do travessão no primeiro 24. 
verso?

Os trechos abaixo foram retirados da prova da Fuvest. 
Intencionalmente foram omitidos acentos gráficos. Há 
uma indicação do número de acentos que deveriam 
estar escritos. Encontre-os e lembre-se de que, se 
fosse sua redação, você não tiraria nota máxima, devido 
a esse erro.

(acentos omitidos: 7)25. 

(Vunesp) “Não é possível idear nada mais puro e 
harmonioso do que o perfil dessa estatua de moça.

Era alta e esbelta. Tinha um desses talhes flexiveis e 
lançados, que são hastes de lirio para o rosto gentil; 
porém na mesma delicadeza do porte esculpiam-se os 
contornos mais graciosos com firme nitidez das linhas 
e uma deliciosa suavidade nos relevos.

Não era alva, também não era morena. Tinha sua 
tez a cor das petalas da magnolia, quando vão 
desfalecendo ao beijo do sol. Mimosa cor de mulher, 
se a aveluda a pubescência juvenil, e a luz coa pelo 
fino tecido, e um sangue puro a escumilha de roseo 
matiz. A dela era assim.

Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte, como diadema 
cintilando na cabeça de um anjo. Havia em toda a sua 
pessoa um quer que fosse de sublime e excelso que a 
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abstraia da terra. Contemplando-a naquele instante de 
enlevo, dir-se-ia que ela se preparava para sua celeste 
ascensão.”

(ALENCAR, José de. Diva. São Paulo: Saraiva, 1959, p. 17.)

(acentos omitidos: 4 )26. 

“Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espar-
tilhada, como estava naquele momento, a volta energica 
da cintura e a suave protuberância dos seios, produziam 
nos sentidos de quem a contemplava de perto uma 
deliciosa impressão artistica.

Sentia-se-lhe dentro das mangas do vestido a tremula 
carnadura dos braços; e os pulsos apareciam nus, 
muito brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, 
que se prolongavam serpeando. Tinha as mãos finas 
e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma 
cor-de-rosa e as unhas curvas como o bico de um 
papagaio.

Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito 
simpatica e graciosa. Tez macia, de uma palidez fresca 
de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem 
guarnecidos e penetrantes; nariz curto, um nadinha 
arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma 
fruta que provoca o apetite e dá vontade de morder. 
Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e, 
quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar 
as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.”

(AZEVEDO, Aluísio. Casa de Pensão. 20. ed. 

São Paulo: Martins, s.d, p.87.)

(acentos omitidos: 6) 27. 

Os dois trechos citados, que pertencem a romances 
de José de Alencar (1829-1877) e Aluísio Azevedo 
(1857-1913), tem em comum o fato de descreverem 
personagens femininas. Um confronto entre as duas 
descrições permite detectar não somente diferenças 
nos planos fisico e psicologico das duas mulheres, mas 
também no modo como cada uma é concebida pelo 
respectivo narrador, segundo os principios esteticos 
do Romantismo e do Naturalismo. O resultado final, em 
termos de leitura, é o surgimento de duas personagens 
completamente distintas, vale dizer, duas mulheres que 
causam impressões inconfundiveis no leitor. Levando em 
conta estas informações, procure relacionar a diferença 
essencial entre as duas personagens com os princípios 
estéticos do Romantismo e do Naturalismo.

Preencha as lacunas abaixo:28. 

Você está desenvolvendo exercícios de redação, 
portanto não precisa responder à pergunta vinculada 
à l iteratura. Observe, entretanto, que os dois 
trechos estão escritos com verbos no pretérito ( / ) 
e recheados de ( / ), com o objetivo claro de levar 

o leitor a criar uma ( / ) mental de cada uma das 
mulheres, para que, a partir dela, elas fiquem “vivas” 
e possam começar a agir.

Leia, atentamente o fragmento abaixo, extraído de O 
Cortiço, de Aluísio Azevedo, e responda às perguntas 
propostas.

“[...] em volta das bicas era um zunzum crescente; uma 
aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após 
outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo de um 
fio de água que escorria cerca da altura de uns cinco 
palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam  
já prender as saias entre as coxas para não as molhar; 
via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, 
que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o 
alto do casco; os homens, esses não se preocupavam 
em molhar o pêlo, ao contrário, metiam a cabeça bem 
debaixo da água e esfregavam com força as ventas e 
as barbas, fossando e fungando contra as palmas das 
mãos. As portas das latrinas não descasavam, era um 
abrir e fechar a cada instante, um entrar e sair sem 
tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda 
amarrando as calças ou as saias; as crianças não se 
davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, 
no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no 
recanto das hortas.

Nos trechos citados, do amanhecer do cortiço, pode-se 29. 
dizer que há uma progressão temporal?

O trecho destacado é narrativo ou descritivo?30. 

Transcreva um fragmento que evidencie o desconforto 31. 
vivenciado pelos personagens.

Justifique o acento gráfico usado na palavra “pêlo”.32. 

Leia, atentamente, o texto abaixo e responda às questões 
propostas. Observe que, em várias delas, a elaboração 
de um resumo (mesmo que só na mente) auxilia para 
que seja encontrada a resposta correta.

Utilize a resposta correta da décima questão como tema 
da produção textual deste módulo. A redação deverá 
ser dissertativa, com cerca de 20 linhas e estar escrita 
dentro da modalidade culta da linguagem. Dê um título 
sugestivo ao seu texto.

Fala, Amendoeira
Esse ofício de rabiscar sobre as coisas do tempo exige 
que prestemos atenção à natureza – essa natureza que 
não presta atenção em nós. Abrindo a janela matinal, o 
cronista reparou no firmamento, que seria de uma safira 
impecável se não houvesse a longa de névoa a toldar 
a linha entre céu e chão – névoa baixa e seca, hostil 
aos aviões. Pousou a vista, depois, nas árvores que 
algum remoto prefeito deu à rua, e que ainda ninguém 
se lembrou de arrancar, talvez porque haja ou-tras 
destruições mais urgentes. Estavam todas verdes, menos 
uma. Uma que, precisamente, lá está plantada em frente 
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à porta, companheira mais chegada de um homem e sua 
vida, espécie de anjo vegetal proposto ao seu destino.

Essa árvore de certo modo incorporada aos bens 
pessoais, alguns fios elétricos lhe atravessam a fronde, 
sem que a molestem, e a luz crua do projetor, a dois 
passos, a impediria talvez de dormir, se ela fosse mais 
nova. Às terças, pela manhã, o feirante nela encosta sua 
barraca, e, ao entardecer, cada dia, garotos procuram 
subir-lhe pelo tronco. Nenhum desses incômodos lhe 
afeta a placidez de árvore madura e magra, que já 
viu muita chuva, muito cortejo de casamento, muitos 
enterros, e serve há longos anos à necessidade de 
sombra que têm amantes da rua, e mesmo a outras 
precisões mais  humildes de cãezinhos transeuntes.

Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava 
algumas folhas amarelas e outras já esfriadas de 
vermelho, numa gradação fantasista que chegava mesmo 
até o marrom – cor final de decomposição, depois da 
qual as folhas caem. Pequenas amêndoas atestavam 
seu esforço, e também elas se preparavam para ganhar 
coloração dourada e, por sua vez, completado o ciclo, 
tombar sobre o fio, se não as colhe algum moleque 
apreciador de seu azedinho. E como o cronista lhe 
perguntasse – fala, amendoeira – por que fugia ao rito 
de suas irmãs, adotando vestes assim particulares, a 
árvore pareceu explicar-lhe:

— Não vês? Começo a outonear. É 21 de março, data 
em que as folhinhas assinalam o equinócio de outono. 
Cumpro meu dever de árvore, embora minhas irmãs não 
respeitem as estações.

— E vais outoneando sozinha?

— Na medida do possível. Anda tudo muito desor-
ganizado, e, como deves notar, trago comigo um resto 
de verão, uma antecipação de primavera e mesmo, 
se reparares bem neste ventinho que me fustiga pela 
madrugada, uma suspeita de inverno.

— Somos todos assim.

— Os homens, não. Em ti, por exemplo, o outono é 
manifesto e exclusivo. Acho-te bem outonal, meu filho, e 
teu trabalho é exatamente o que os autores chamam de 
outonada: são frutos colhidos numa hora da vida que já 
não é clara, mas ainda não se dilui em treva. Repara que 
o outono é mais estação da lama que da natureza. 

— Não me entristeças. 

— Não, meu querido, sou tua árvore-de-guarda e 
simbolizo teu outono pessoal. Quero apenas que te 
outonize com paciência e doçura. O dardo de luz fere 
menos, a chuva dá às frutas seu devido sabor. As folhas 
caem, é certo, e os cabelos também, mas há alguma 
coisa de gracioso em tudo isso: parábolas, ritmos, tons 
suaves [...] Outoniza-te com dignidade, meu velho.

(Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987.)

As palavras “remoto”, “afeta” e “ostentava” significam, 33. 
no texto, respectivamente:

longínquo, afeiçoa e alardeava.a) 

distante, distrai e mostrava.b) 

antigo, incomoda e exibia.c) 

distraído, aparenta e ornamentava.d) 

“[...] equinócio [...]” significa: 34. 

equívoco.a) 

ponto de órbita da terra onde se registra igual du-b) 
ração do dia e da noite.

mancha escura que aparece de vez em quando no c) 
céu.

que tem poder igual.d) 

“[...] precisões mais humildes de cãezinhos transeuntes.” 35. 

Com essa frase o autor refere-se:

à fome dos cães que comem as amêndoas da amen-a) 
doeira.

ao hábito que os cães têm de urinar em postes ou b) 
tronco de árvores.

aos cães vira-lata que, famintos, comem as folhas c) 
da amendoeira.

à precisão com que os humildes cãezinhos de-d) 
monstram ao andar.

Assinale a alternativa que contém o item que melhor 36. 
caracteriza o “[...] ofício de rabiscar as coisas do tempo 
[...]”:

Desenhista que só se inspira na natureza.a) 

Escritor que só escreve sobre a natureza.b) 

Pintor de paisagens.c) 

Autor que escreve sobre temas da época em que vive.d) 

Quando o cronista, referindo-se à árvore escreveu “– fala, 37. 
amendoeira –”:

cometeu um erro porque árvore não fala.a) 

estava delirando.b) 

usou um recurso de estilo atribuindo à amendoeira c) 
qualidades humanas.

foi imperativo porque a árvore era sua.d) 

“[...] frutos colhidos numa hora da vida que já não é clara, 38. 
mas ainda não se dilui em treva.”

O trecho acima refere-se:

aos escritos do autor.a) 

aos frutos da amendoeira.b) 
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aos frutos colhidos na árvore à noitinha.c) 

ao trabalho dos agricultores.d) 

“Essa árvore de certo modo incorporada aos bens 39. 
pessoais, [...]”

Ao escrever essa frase, quis o autor demonstrar:

que a árvore plantada à sua porta é um bem pessoal.a) 

carinho pela árvore que está plantada em frente à b) 
sua porta e que considera como sua.

que ia iniciar uma descrição da árvore que está c) 
plantada em frente à sua porta.

que não permitirá nunca que a árvore seja retirada d) 
da frente da sua porta.

“[...] anjo vegetal [...]” e “[...] árvore-da-guarda [...]”40. 

Essas expressões:

são arcaicas.a) 

atestam os erros comuns no autor.b) 

revelam o descuido do autor no uso da língua por-c) 
tuguesa.

são criadas pelo autor pela associação com a ex-d) 
pressão anjo da guarda.

Produza um texto atendendo à proposta abaixo, de 
conhecida faculdade de São Paulo:

[...]

Tema B
Leia atentamente o seguinte poema de Manuel Castro:

“para lá da cortina além da porta errada

silencioso e só está sentado

e lê num livro velho

a sua própria história.”

Redija uma NARRATIVA de acordo com as seguintes 
especificações:

Construa uma personagem com base nos dados for-a) 
necidos pelo poema (por exemplo, o primeiro verso 
referente a um erro na vida dessa personagem).

Conte, também, a história que a personagem está b) 
lendo, de tal forma que se justifiquem os dois últimos 
versos do poema.

[...]

Proposta de redação: (Unicamp)

Proposta A:

Na volta do cemitério, vovô subiu uma última vez ao 
sótão, só o tempo de retirar uma caixa de sapatos que, 
ao descer, entregou à mamãe com algumas palavras 
de explicação. [...]

Dentro havia fotografias, cartões-postais, cartas, um 
broche e dois cadernos. A letra do mais estragado 
deles, caprichada no começo, ia piorando à medida que 
se viravam as páginas, até ficar no fim quase ilegível, 
algumas notas arremessadas que se diluíam no branco 
das últimas folhas virgens.

(ROUAUD, Jean. Os Campos de Honra.)

O fragmento acima é parte da história de uma família 
contada por um narrador que “vasculha a memória, 
buscando encontrar um sentido para a existência e 
decifrar um enigma cuja chave pode simplesmente estar 
guardada numa caixa escondida no sótão.” (*)

lmagine-se no papel de um jovem escritor e relate um 
dos episódios significativos da história dessa família.

Siga as instruções a seguir.

Instruções gerais:

– sua narrativa deverá ser em primeira pessoa;

– o episódio narrado deverá estar centrado em pelo 
menos um dos objetos guardados na caixa de sapa-
tos (fotografias, cartões-postais, cartas, um broche, 
dois cadernos).

(*) O trecho entre aspas foi extraído da apresenta-
ção do livro Os Campos de Honra.

Produção textual: 

(Fuvest)

Leia atentamente a notícia a seguir. É um relato de 
FATO curioso acontecido em determinado TEMPO e 
LUGAR. A partir DESSES CONSTITUINTES, crie uma 
narrativa interessante, utilizando o ponto de vista que 
desejar (narrador em primeira ou terceira pessoa). Não 
se esqueça de que um toque de suspense mantém a 
atenção do leitor.

GAROTO SE PASSA POR MENINA E ENGANA JUIZ 
DE MENORES NO RIO.

Coisa impossível de acontecer? Aconteceu.

No dia 12 de setembro, voltando da escola no bairro do 
Bangu, o garoto J.C., de 12 anos, foi assaltado e agredido 
por um grupo de menores infratores. Traumatizado, 
ele perdeu a memória por alguns instantes — tempo 
suficiente para que uma mulher o encontrasse e o 
levasse para a Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente. De lá, o delegado o encaminhou para o 
Centro de Recuperação, Integração e Atendimento 
ao Menor (Criam). Temendo ser novamente agredido, 
dessa vez pelos menores que vivem nessa instituição, 
J.C. não titubeou: disse à coordenadora Ângela Maria 
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Cardoso que era uma menina de nome Monique. A 
coordenadora acreditou e instalou J.C. no alojamento 
feminino, onde ele conseguiu um vestido. No dia 22 
de setembro, a coordenadora apresentou J.C. ao 
juiz Liborni Siqueira, da primeira Vara de Menores. 
Novamente J.C. mentiu. E também o juiz Siqueira 
acreditou que ele era uma garota e o enviou para a 
Casa das Meninas, no bairro do Estácio. A verdadeira 
identidade de J.C. só foi descoberta porque uma 
outra interna, intrigada com o fato de ele se recusar 
a tomar banho ao lado das outras garotas, entrou em 
seu vestiário, o viu sem roupa e contou à direção da 
instituição que ele era um menino.

(Adaptado de ISTOÉ, nov. 1994.)

Produção textual:

Proposta 1

Elabore um texto em que você descreva a cena a seguir. 
Lembre-se de que o objetivo da fotógrafa foi abordar o 
tema “Vida Simples”.

D
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.

Proposta 2

Apresentamos um dos temas de redação do vestibular 
da Fuvest.

Suponha que você foi surpreendentemente convidado 
para uma festa de pessoas que mal conhece. Conte, 
num texto em prosa, o que teria ocorrido, imaginando 
também os pormenores da situação. Não deixe de 
transmitir suas possíveis reflexões e impressões. Evite 
expressões desgastadas e ideias prontas. É importante 
que o texto contenha trechos descritivos.

Assinale a alternativa que não corresponde à crô-1. 
nica lida.

O autor espiritualizou a amendoeira atribuindo-lhe a) 
sentimentos humanos.

O autor compara, na crônica, seu envelhecer com o b) 
envelhecer da amendoeira.

A ideia central da crônica é a descrição dos efeitos c) 
do outono sobre as amendoeiras.

A amendoeira com que o autor “conversa”, demons-d) 
trou sabedoria e bom senso.

Marque a alternativa que contém o item que encerra a 2. 
ideia central do texto.

Descuido das autoridades que permitiam a perma-a) 
nência da amendoeira naquele local.

Reverência à amendoeira que considerava sua.b) 

Aceitação do envelhecimento com serenidade.c) 

Engrandecimento do outono.d) 
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B1. 

B2. 

D3. 

C4. 

C5. 

A6. 

B7. 

D8. 

A9. 

C10. 

“Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que 11. 
era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar 
como negro e nunca arranjar uma carta de alforria!”

São quatro vozes: a do narrador, a de Sinhá Vitória, a de 12. 
Fabiano e a do patrão de Fabiano.

Ele chegava olhando-a de um jeito frio, maldizendo a 13. 
vida, deixando-a só.

Convidá-la para sair.14. 

Ela “se fez” bonita e sensual.15. 

17. Não. O narrador aproveita para desnudar o diretor tanto 
no aspecto psicológico, quanto físico, evidenciando sua 
decadência. 

18. C

19. Sugestão: mostrar que a vida dos nordestinos, quando 
severina, iguala-se à morte.

20. B

21. C

22. “[...] Somos muitos Severinos/ iguais em tudo na vida:/ na 
mesma cabeça grande/ que a custo é que se equilibra,/
no mesmo ventre crescido/ Sobre as mesmas pernas 
finas/ e iguais também porque o sangue/ que usamos 
tem pouca tinta.

23. Uma voz (a de Severino).

24. Evidenciar estruturalmente a equiparação do narrador 
e do personagem.

25. (7 acentos) – estátua, flexíveis, lírio, pétalas, magnólia, 
róseo, abstraía.

26. (4 acentos) – enérgica, artística, trêmula, simpática.
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27. (6 acentos) – têm, físico, psicológico, princípios, estéti-
cos, inconfundíveis.

28. Pretérito imperfeito do indicativo/adjetivos/imagem.

29. Não.

30. Descritivo.

31. “Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, 
debaixo de um fio de água que escorria cerca da altura 
de uns cinco palmos.”

32. A palavra “pêlo” é acentuada para que seja feita a 
diferença morfológica entre ela (substantivo) e pelo 
(per+o).

33. C

34. B

35. B

36. D

37. C

38. A

39. B

40. D

C1. 

C2. 
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Os elementos da 
comunicação

Quem tem boca vai a Roma

Pensemos em um homem sem boca. Entre seu 
queixo e seu nariz há apenas um grande espaço de 
pele. Seus olhos sempre arregalados demonstram o 
seu desespero. Ele, como todos os outros, precisa se 
comunicar. Diante dele existem mais dois homens. 
Um sem os olhos e o outro sem orelhas. Todos pre-
cisam se comunicar para que consigam pelo menos 
sobreviver a esse ambiente hostil que é o caminho 
Sul para se chegar a Roma. Os três sempre andaram 
juntos, mas, desta vez, o perigo é iminente. Havia 
uma legião de inimigos se aproximando deles. O 
homem sem boca apontou o problema para o homem 
sem as orelhas que balbuciou no ouvido do cego o 
problema. O homem sem a boca viu um pequeno 
monte ao longe. Seus olhos, sempre astutos, conse-
guiam naturalmente encontrar os melhores locais 
para sobreviverem ao perigo. O homem sem orelhas 
rapidamente contou o plano ao cego e correram ao 
local. O homem sem boca liderou o grupo puxando 
pela mão o surdo que por sua vez conduzia o cego. 
Dessa maneira, foram capazes de fugir do terror que 
seria encarar a legião inimiga e passaram por mais 
um desafio.

Se pensarmos bem, a salvação deles se deu por 
terem uma engenhosa maneira de se comunicarem. 
Vencendo os obstáculos naturais, eles conseguiram 
fugir do perigo sem que tivessem qualquer proble-
ma que corroborasse contra a vida deles. O mudo, 
ou o homem sem boca, tinha bons olhos, enxergava 
tanto o perigo quanto a salvação de longe. Mostrava 
para o surdo o problema que sempre dizia ao cego, 
porém perfeito das outras faculdades sensitivas, qual 
seria o plano para aquele momento. Dessa maneira, 
vimos que a comunicação para os três homens foi 
fundamental para que pudessem seguir com suas 

vidas. Mesmo possuindo as suas dificuldades, foram 
capazes de vencê-las e seguirem com suas vidas. 
Mas será que o mesmo teria acontecido se um não 
tivesse a ajuda do outro?

Para a comunicação, todas as três faculdades 
demonstradas no breve texto são consideradas fun-
damentais. Independente da situação, usamos duas 
delas pelo menos. Quando dirigimos, temos que ter 
tanto a visão quanto a audição apurados. A visão 
para que consigamos seguir o nosso trajeto, ler as 
placas, seguir suas regras, ver o sinal, desviarmos 
de um mau motorista ou de um pedestre desavisado; 
a audição tanto para a buzina de algum automóvel 
ou qualquer outro veículo, o apito do guarda etc. Os 
amigos que se comunicam entre um carro e outro 
utilizam-se tanto da fala quanto da audição e da 
visão. Somente os mal-educados usariam a voz para 
algum xingamento. 

Se estivermos em um restaurante, podemos 
usar todas as formas comunicativas que temos. 
Chamamos o garçom, pedimos o cardápio, ele nos 
serve, com as mãos pedimos a conta, com o olhar, 
indicamos um “adeus” ou “até a próxima”. Quais 
as faculdades que usamos? Nesse caso, usamos as 
três formas de nos comunicar. Tanto a visão, quanto 
o gesto e a comunicação auditiva. Veremos como 
elas são importantes para toda a raça humana e 
como perpetuamos a nossa mensagem fazendo uso 
dos modelos comunicativos para uma sociedade 
em ascensão. Vençamos a timidez. É hora de ver o 
poder da palavra e da mensagem nos meios escritos 
e falados. É hora de comunicação.

Com o desenvolvimento das sociedades, o 
homem viu que a sua necessidade por deixar uma 
mensagem aumentou consideravelmente. Já vimos 
que as pinturas rupestres foram a primeira forma 
do homem da pré-história mostrar o que ele via. 
Hoje em dia temos sinais visuais e sonoros, como 
no trânsito, e desrespeitá-los é motivo de punição. 
Temos que entender que toda mensagem é destinada 
a um receptor. Nenhuma mensagem é mandada a 
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ermo, sem que atinja ninguém. Se virmos bem, em 
um grupo de amigos, quando duas pessoas falam, 
fica difícil entender os dois ao mesmo tempo, pois 
só podemos destinar nossa atenção a uma pessoa. 
Nós precisamos entender uma mensagem de cada 
vez, por isso acabamos fazendo a escolha pela mais 
interessante. Um comunicador, ou remetente, envia 
a sua mensagem para um receptor ou um grupo. Sua 
mensagem só será bem aceita se ela for bem deferida. 
A comunicação é um ato de seleção. Haverá ouvin-
tes, haverá comunicadores, existirão mensagens na 
qual cada um faz a escolha do que quer ouvir. Todos 
somos assim.

Diante da necessidade de nos comunicar, tam-
bém fazemos a escolha de quem receberá a mensa-
gem. Não é para todos que escrevemos uma mesma 
carta, não é para todos que falamos um detalhe de 
nossas vidas, não é para todos que mostramos um fato 
acontecido. O processo de comunicação é um ato de 
escolha entre receptor e mensagem e de como essa 
mensagem será passada. Um homem pode mostrar 
para uma mulher que está gostando dela apenas por 
uma piscada de olhos. Às vezes, o silêncio de uma 
pessoa pode ser a melhor resposta que ela pode dar 
em sua vida. 

A comunicação é um ato de escolha ininterrup-
ta. O linguista Roman Jackobson desenvolveu um 
quadro que demonstra como o ser humano se comuni-
ca. Ele criou uma forma para que possamos visualizar 
com mais clareza o modo como nos comunicamos. Ele 
demonstra nosso modo comunicativo e os recursos 
que usamos para nos comunicar. Vejamos:

Remetente Receptor

Contexto
Referência

Canal
Código

Vamos entender esses elementos: primeira-
mente sempre vai existir o remetente, aquele que 
direciona a comunicação ao receptor. Vejamos que 
a seta sempre está direcionada para o receptor ou 
receptores. Não podemos esquecer esse detalhe, 
só pode existir um remetente, porém podem existir 
vários receptores. Para isso, existem vários meios 
para atrair a atenção do receptor. 

1) Canal: é o primeiro contato que o remetente 
faz com o receptor. Para atrair a atenção do 
receptor, o remetente faz uso de qualquer 
forma de chamamento. Um “psiu” ou até 
mesmo o nome da pessoa é uma forma de 
estabelecer o canal de comunicação. Ele é o 
primeiro momento da fala.

2) Referência: o receptor precisa saber sobre 
o que será a mensagem que ele vai receber. 
Não adianta nada estabelecer o canal se a 
conversa ficar parada aí. Ninguém chama 
uma outra pessoa por nada. Ela precisa saber 
do que vai ser a conversa. Uma propaganda, 
após estabelecer o canal com uma música, 
mostra o produto que ela quer vender e tam-
bém mostra o porquê daquele produto ser 
vantajoso em relação aos outros que estão no 
mercado. Se ao momento, você, leitor(a) deste 
capítulo, chegou a esta parte de nosso texto, 
deve-se à referência feita no cabeçalho do 
material sobre os tópicos aqui relacionados. 
O título Os elementos da comunicação é a 
nossa referência. 

3) Contexto: é uma variação da referência. En-
quanto a referência é dotada da linguagem 
denotativa propriamente dita, o contexto vai 
trabalhar com o jogo metafórico das palavras. 
Podemos ficar na tentativa de analisar o 
sentido da palavra amor, tentando criar um 
significado mais sistemático possível. Nesse 
caso, estaríamos usando a linguagem denota-
tiva, ou seja, faríamos o uso da referência no 
processo comunicativo. Porém, ao lembrar do 
famoso poema de Luís de Camões, que relati-
viza a questão do amor em diversos âmbitos, 
estaremos usando a linguagem contextual. 
Olhemos:

“Amor é fogo que arde sem se ver

É ferida que dói e não se sente

É um contentamento descontente

É dor que desatina sem doer”

 Camões, em quatro versos, tentou criar quatro 
definições para o amor. Essas quatro defini-
ções são dotadas de metáforas, de conceitos 
abstratos, paradoxais, ilógicos e até mesmo 
tautológicos. Ele brincou com o sentido das 
palavras. E dentro dessa criação lúdica do 
sentido de amor, o leitor (nesse caso, o nosso 
receptor) é quem terá o papel de definir siste-
maticamente o valor da palavra em questão. 
O contexto deve-se a esse valor simbólico que 
o processo comunicativo terá. A referência é 
algo mais objetivo. Em uma conversa também 
podemos encontrar claramente esse sentido 
contextual ou referencial que a palavra pode 
possuir. Em uma cantada, por exemplo, se o 
rapaz chegar na moça e dizer “na lata”, “de 
cara” que a menina é muito gata, que está 
a fim de trocar uma ideia com ela para que 
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role uns beijos, ele está sendo explícito, logo, 
está fazendo uso do sentido referencial que 
a palavra possui. Porém, se ele a encanta 
com palavras bonitas, chegando para ela e 
dizendo que ela é um puro gracejo de vida, 
força que mantém ainda mais pulsante a 
necessidade por existir, que o sorriso dela 
é capaz de deixar as montanhas frouxas por 
causa de tamanha beleza, que ela é suspiro 
de alegria e mote de soberania, com certeza 
a menina vai se encantar com o contexto que 
se cria e verá que esse rapaz possui a capaci-
dade de mexer com a beleza que as palavras 
naturalmente possuem. Dessa maneira, as 
palavras ganham um contexto diante do pro-
cesso comunicativo e vai caber ao receptor 
decodificar o sentido de cada uma delas. 

4) Código: é o meio como é feita a comunicação, 
a via por qual segue o fato comunicativo. 
Por exemplo, se estamos conseguindo nos 
comunicar via texto, isso se deve direta e 
exclusivamente à língua portuguesa. Ela é 
o nosso código, a nossa forma de criarmos 
o nosso fato comunicativo. Um cliente e um 
garçom usam os gestos como código indi-
cativo de suas necessidades. Pedir a conta 
rabiscando na mão é um exemplo desse novo 
código. Certamente um usuário da língua 
inglesa não conseguiria entender o que aqui 
está escrito e se você não conhecesse a língua 
inglesa também não entenderia um filme de 
Hollywood se não tivesse as legendas para 
lhe dar suporte. O código é específico a um 
grupo. Conversar com alguém de outro esta-
do às vezes pode trazer dúvidas quanto ao 
significado de algumas palavras, em função 
do uso que cada grupo tem da língua portu-
guesa. Esse alicerce é restrito àqueles que 
se fecham em uma tribo, uma comunidade. 
O código restringe a comunicação, mas sua 
importância cria divisas que a diplomacia 
fere. Um diplomata tem o dever de conversar 
e se comunicar rompendo a restrição criada 
pelo código. E para isso, ele precisa conhecer 
e muito a cultura que está em volta ao código. 
Por isso a importância desse profissional para 
a manutenção do bem-estar do mundo.
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Minha 
Mãe aMassa

aMassa 
só?

a 
Massa se 

aMassa na 
Mesa.

siM, 
aMassa 

só e salga a 
Massa.

a Massa  
é sã.

siM, 
essa Mas-

sa é sã.

O 
bOM de ir 

para a escOla é 
que a gente pOde 

ter cOnversas 
literárias.

Mestre do Coro

Quem te ensinô essa mandinga?

– Foi o nego de sinhá.

O nego custô dinhero,

dinhero custô ganhá,

Camarado.

Coro

Cai, cai, Catarina,

sarta de má, vem vê Dalina.

Mestre do Coro

Amanhã é dia santo,

dia de corpo de Deus

Quem tem roupa vai na missa,

quem não tem faz como eu.

O fragmento transcrito apresenta um registro linguístico 1. 
próprio também das rodas de capoeira, conforme pode 
ser atestado em “O Pagador de Promessas”, de Dias 
Gomes. Sobre a linguagem do trecho citado, pode-se 
afirmar que:
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a variedade não-padrão cumpre seu papel comuni-      )(
cativo, desde que pautada pela clareza e coerência.

na 1.ª estrofe, o vocábulo       )( custô tem o mesmo senti-
do nas duas construções em que foi usado.

a palavra       )( camarado apresenta uma flexão de gê-
nero imprópria, de acordo com a norma padrão.

Solução:  `

V, F, V

(Cesgranrio–RJ) Assinale a opção em que a inversão 1. 
da ordem dos termos altera o sentido fundamental do 
enunciado:

Era uma poesia simples. / Era uma simples poesia.a ) 

Possuía um sentimento vago. / Possuía um vago b ) 
sentimento.

Olhava uma parasita mimosa. / Olhava uma mimosa c ) 
parasita.

Havia um contraste eterno. / Havia um eterno con-d ) 
traste.

Vivia um drama terrível. / Vivia um terrível drama.e ) 

 Leia os textos abaixo e defina qual o elemento de co-
municação está sendo usado nos seguintes trechos:

Anuncie nas listas telefônicas.2. 

Escrever é uma técnica e, como tal, pode ser ensinada 3. 
e, claro, pode ser aprendida por quem quiser. Também é 
uma arte, mas isto é outra história. Há vários métodos de 
ensinar a técnica de escrever. O mais comum, ou o mais 
aceito, é o que elimina qualquer noção de gramática. Não 
há razão para impor regra, nem lei. Tudo se pode ignorar. 
Ninguém precisa saber análise léxica ou sintática.

(RESENDE, Otto Lara, Folha de S.Paulo, 8 nov. 1992. )

Oh! Que saudades que eu tenho4. 

 Da aurora da minha vida,

 Da minha infância querida, 

 Que os anos não trazem mais!

[...] Não resguardei os apontamentos obtidos 
em largos dias e meses de observação: num mo-
mento de aperto fui obrigado a atirá-los na água. 
Certamente me irão fazer falta, mas terá sido uma 

perda irreparável? Quase me inclino a supor que 
foi bom privar-me desse material. Se ele existisse, 
ver-me-ia propenso a consultá-lo a cada instante, 
mortificar-me-ia por dizer com rigor a hora exata 
de uma partida, quantas demoradas tristezas se 
aqueciam ao sol pálido, em manhã de bruma, a cor 
das folhas que tombavam das árvores, num pátio 
branco, a forma dos montes verdes, tintos de luz, 
frases autênticas, gestos, gritos, gemidos. Mas que 
significa isso? Essas coisas verdadeiras podem não 
ser verossímeis. E se esmoreceram, deixá-las no es-
quecimento: valiam pouco, pelo menos imagino que 
valiam pouco. Outras, porém, conservaram-se, cres-
ceram, associaram-se, e é inevitável mencioná-las. 
Afirmarei que sejam absolutamente exatas? Levian-
dade. [...] Nesta reconstituição de fatos velhos, neste 
esmiuçamento, exponho o que notei, o que julgo ter 
notado. Outros devem possuir lembranças diversas. 
Não as contesto, mas espero que não recusem as 
minhas: conjugam-se, completam-se e me dão hoje 
impressão de realidade. [...].

(RAMOS, Graciliano. Memórias do Cárcere. São Paulo: Record, 1984.)

(UERJ) O fragmento transcrito expressa uma reflexão do 1. 
autor-narrador quanto à escrita de seu livro contanto a 
experiência que viveu como preso político, durante o Es-
tado Novo. No que diz respeito às relações entre escrita 
literária e realidade, é possível depreender, da leitura do 
texto, a seguinte característica da literatura:

revela ao leitor vivências humanas concretas e re-a ) 
ais.

representa uma conscientização do artista sobre a b ) 
realidade.

dispensa elementos da realidade social exterior à arte c ) 
literária.

constitui uma interpretação de dados da realidade co-d ) 
nhecida.

(UERJ ) Por causa da perda das anotações, relatada pelo 2. 
narrador, o texto é impregnado de dúvidas acerca da 
exatidão do que será levantado no livro. O trecho que 
melhor representa um exemplo dessas dúvidas é:

“Quase me inclino a supor que foi bom privar-me a ) 
desse material”.

“Outras, porém, conservaram-se, cresceram, asso-b ) 
ciaram-se, e é inevitável mencioná-las”.

“neste esmiuçamento, exponho o que notei, o que c ) 
julgo ter notado”.

“Não as contesto, mas espero que não recusem as d ) 
minhas”.

(UERJ ) A relação entre autor e narrador pode assumir 3. 
feições diversas na literatura. Pode-se dizer que tal 
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relação tem papel fundamental na caracterização de 
textos que, a exemplo do livro de Graciliano Ramos, 
constituem uma autobiografia – gênero literário definido 
como relato da vida de um indivíduo feito por ele mesmo. 
A partir dessa definição, é possível afirmar que o caráter 
autobiográfico de uma obra é reconhecido pelo leitor 
em virtude de:

conteúdo verídico das experiências pessoais e co-a ) 
letivas relatadas.

identidade de nome entre autor, narrador e perso-b ) 
nagem principal.

possibilidade de comprovação histórica de contex-c ) 
tos e fatos narrados.

notoriedade do autor e de sua história junto ao pú-d ) 
blico e à sociedade.

Texto para as questões 4 e 5.

Namorados

O rapaz chegou-se para junto da moça e disse:

– Antônia, ainda não me acostumei com o seu 
corpo, com a sua cara.

A moça olhou de lado e esperou.

– Você não sabe quando a gente é criança e de 
repente vê uma lagarta listada?

A moça se lembrava:

– A gente fica olhando...

A meninice brincou de novo nos olhos dela.

O rapaz prosseguiu com muita doçura:

– Antônia, você parece uma lagarta listada.

A moça arregalou os olhos, fez exclamações.

O rapaz concluiu:

– Antônia, você é engraçada! Você parece louca.

(BANDEIRA, Manuel. Estrela da Vida Inteira: poesias reunidas. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1979.)

(UFR-RJ) Analise as afirmativas a seguir e depois assi-4. 
nale a opção correta.

I. Lançando mão de um procedimento moderno, o 
poeta torna tênue o limite entre prosa e poesia.

II. A métrica rígida do poema é um procedimento co-
mum do estilo de época ao qual se filia o texto.

III. O título do poema encerra uma ironia, pois não há 
no texto o lirismo que caracteriza as composições 
poéticas românticas.

I e III são corretas. a ) 

somente III é correta.b ) 

II e III são corretas.c ) 

somente I é correta.d ) 

I e II são corretas.e ) 

(UFR-RJ) A pergunta feita pelo rapaz provocou na 5. 
moça:

a constatação da fugacidade do tempo.a ) 

a lembrança de um certo namorado de infância.b ) 

um brilho amargo e saudoso no olhar de menina.c ) 

um retorno ao comportamento infantil diante do d ) 
inusitado.

a descoberta da efemeridade dos namoros da sua e ) 
infância.

Texto para as questões 6 e 7.

Porque minhas tranças estavam macias e lus-
trosas, a pele de meu rosto sabia a fruta veludosa, 
fresca e furta-cor, deitei-me naquele dia sob a telha 
de vidro da gaiola, na longa rede cheirosa de sabão 
preto feito em casa mesmo. Foi esse o início de um 
destino esquerdo, que me marcou a testa a fogo e 
me fez arrastar uma banda do coração como um 
toco de carne empedrado pela vida afora. Daí mais 
um pouco fui embranquecendo os fios do cabelo da 
fronte, e meus olhos acharam por bem esburacarem-
se parecendo por fim a dois lagos meio verdes meio 
azuis, esfumaçados pela neblina que saía da chaminé 
daquela casa onde, à beira do fogão encostei meu 
umbigo temperando as sopas dos meninos e pondo 
o leite pra ferver, porque desde cedo me secaram 
as tetas e o jeito era recorrer ao leite das cabras do 
quintalão de pedras e, também, porque minha bisavó, 
que ainda falava e orava com um fio da voz e se cobria 
num canto do quarto escuro, como uma mancha no 
ermo, dizia e repetia que crianças de dentes fortes e 
olhos devem beber leite de cabra já que as mães se 
secam muito cedo, põe dentro e fora de tanto arran-
carem pedacinhos de carne e sustança do suco de 
ossos e sangue para sovar o dia do marido que vem 
chegando, levantando a voz como se nascesse rei e 
o bando de filhos seus primeiros súditos.

(U. Católica-GO )6. 

No texto, a personagem, ao mesmo tempo em que       )(
descreve suas mudanças físicas, faz também um de-
sabafo de uma mulher que teve sua vida destruída 
pelo casamento.

De acordo com o que se lê no período do texto, a       )(
personagem deitou-se em uma rede preta e chei-
rosa.

Em “a pele de meu rosto sabia a fruta veludosa, fres-      )(
ca e furta-cor [...]”, o verbo saber foi usado no mes-
mo sentido que na frase seguinte: “Naquele atro-
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pelo, nem sabia mais se seria eu aquela de tranças 
macias, com enormes riscos de ouro [...]”

Para expor a opinião da bisavó da personagem,       )(
foram utilizados dois tipos de discursos: o indireto, 
marcado pelos verbos de elocução e pelas orações 
substantivas, e o indireto livre, marcado por expres-
sões como “[...] sovar o dia do marido que vem che-
gando, levantando a voz como se nascesse rei [...]”

Em “[...] levantando a voz como se nascesse rei”, é       )(
correto afirmar que a utilização do verbo nascer no 
subjuntivo e do operador como se permite a leitura 
de uma crítica ao estereótipo do homem como se-
nhor absoluto da casa, a quem todos deveriam se 
submeter e jamais questionar.

“[...] e o bando de filhos seus primeiros súditos.”       )(
Percebe-se nessa frase, claramente, a elipse do ver-
bo ser. Caso o verbo estivesse presente, deveria, de 
acordo com as normas da língua padrão, estar no 
mais-que-perfeito do subjuntivo e, obrigatoriamente, 
na terceira pessoa do singular.

(U. Católica-GO )7. 

Pela leitura do texto, é correto afirmar que a perso-      )(
nagem, embora incapaz de modificar uma situação  
socialmente imposta às mulheres, não se mostra tão 
conformada como a avó, que ainda demonstra sua 
submissão ao homem.

De acordo com o texto, a vida de sofrimento iniciou-      )(
se com o casamento, que ocorreu porque a perso-
nagem era jovem e bela.

A personagem demonstra que, apesar de trabalhar       )(
muito, cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos, 
continuava a ser uma pessoa vaidosa, e que se pre-
ocupava em tingir os cabelos com tons mais claros, 
pois afirma: “Daí mais um pouco fui embranquecen-
do os fios do cabelo da fronte [...]”

Na frase “[...] porque me secaram as tetas [...]” con-      )(
siderando-se o contexto, o verbo secaram usado na 
terceira pessoa do plural pode estar relacionado e, 
portanto, ter como agentes tanto “meninos” como 
“tetas”.

Em relação à linguagem utilizada no texto, é correto       )(
afirmar que predominam o nível padrão e a deno-
tação.

Em “Foi esse o início de um destino esquerdo, que       )(
me marcou a testa a fogo e me fez arrastar uma ban-
da do coração como um toco de carne empedrado 
pela vida afora.”, “destino esquerdo”, “que” (= destino 
esquerdo) e “como um toco de carne”, são respecti-
vamente: hipérbole, metáfora e prosopopeia.

Texto para as questões 8, 9 e 10.

Biblioteca Verde

1 Papai, me compra a Biblioteca Internacional de 
Obras Célebres.

 São só 24 volumes encadernados

 em percalina verde.

 Meu filho, é livro demais para uma criança.

5 Compra assim mesmo, pai, eu cresço logo.

 Quando crescer eu compro. Agora não.

 Papai me compra agora. É em percalina verde,

 só 24 volumes. Compra, compra, compra.

 Fica quieto, menino, eu vou comprar.

10 Chega cheirando a papel novo, mata

 de pinheiros toda verde. Sou

 o mais rico menino destas redondezas.

 (Orgulho, não; inveja de mim mesmo.)

 Ninguém mais aqui possui a coleção

15 das Obras Célebres. Tenho de ler tudo.

 Antes de ler, que bom passar a mão

 no som da percalina, esse cristal

 de fluida transparência: verde, verde.

 Amanhã começo a ler. Agora não.

20 Mas leio, leio. Em filosofias

 tropeço e caio, cavalgo de novo

 meu verde livro, em cavalarias

 me perco, medievo; em contos, poemas

 me vejo viver. Como te devoro,

25 verde pastagem. Ou antes carruagem

 de fugir de mim e me trazer de volta

 à casa a qualquer hora num fechar

 de páginas?

 Tudo que sei é que ela que me ensina.

30 O que saberei, o que não saberei nunca,

 está na biblioteca em verde murmúrio

 de flauta-percalina eternamente.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião. Rio de Janeiro:  

José Olympio, 1983, p.672-673.)

(UFR-RJ) No texto deparamo-nos com um leitor que 8. 
“devora” os livros que lê. Mas se a biblioteca é para 
esse eu lírico um manancial de saber, por outro lado, 
decifrar o que nela está escrito não assegura a seu 
leitor um conhecimento de tudo o que ela traduz. A 
leitura não está unicamente inscrita no texto, pois ela 
depende da capacidade do leitor de atribuir sentidos 
ao que lê. O(s) verso(s) que melhor traduz(em) esta 
afirmação é (são):
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“Meu filho, é livro demais para uma criança.a ) 

 Compra assim mesmo, pai, eu cresço logo.” (v. 4-5)

“Antes de ler, que bom passar a mãob ) 

 no som da percalina, esse cristal”. (v. 16-17)

“Tudo que sei é ela que me ensina.c ) 

 O que saberei, o que não saberei nunca,

 está na biblioteca em verde murmúrio”. (v. 29-31)

d ) “[...] Como te devoro,

 verde pastagem. Ou antes carruagem

 de fugir de mim e me trazer de volta”. (v. 24-26)

“Amanhã começo a ler. Agora não”. (v. 19 )d ) 

(UFR-RJ) A expressão que se refere à Biblioteca verde 9. 
no plano denotativo é:

“mata / de pinheiros toda verde” (v. 10-11 )a ) 

“coleção / das Obras Célebres.” (v. 14-15)b ) 

“cristal / de fluida transparência” (v. 17-18)c ) 

“verde pastagem” (v. 25)d ) 

“carruagem / de fugir de mim” (v. 25-26)e ) 

(UFR-RJ) O recurso gramatical utilizado pelo autor para 10. 
reproduzir um diálogo pode ser demonstrado através:

do emprego de verbos irregulares.a ) 

das construções com uso de vocativos.b ) 

da predominância de orações coordenadas.c ) 

do emprego de verbos no modo imperativo.d ) 

do uso do pronome oblíquo na primeira pessoa do e ) 
singular.

(UFSE-PS ) Considere as seguintes estrofes do “Roman-13. 
ceiro da Inconfidência”:

Mil bateias vão rodando

sobre córregos escuros;

a terra vai sendo aberta

por intermináveis sulcos;

infinitas galerias

penetram morros profundos.

De seu calmo esconderijo,

o ouro vem, dócil e ingênuo;

torna-se pó, folha, barra,

prestígio, poder, engenho...

É tão claro! – e turva tudo:

honra, amor e pensamento.”

(MEIRELES, Cecília. Romance II. )

 Assinale como verdadeiras as frases que fazem uma 
afirmação correta em relação ao que se observa no 
trecho acima e como falsas aquelas em que isso não 
ocorre.

Em ambas as estrofes predominam tanto aspectos       )(
descritivos quanto líricos.

A linguagem é poética, quer dizer, seu foco principal       )(
está na mensagem que é transmitida.

Na 2.ª estrofe encontram-se metáfora (3.º e 4.º ver-      )(
sos) e antítese (5.º verso).

Quanto à posição da sílaba tônica, esses versos são       )(
graves e redondilha maior é o nome dado a eles, 
considerando-se o número de sílabas em cada ver-
so.

As estrofes acima comprovam que o poema de       )(
onde eles foram extraídos é uma obra do Arcadismo 
brasileiro, em função de seu assunto e da linguagem 
despojada, em ordem direta.

A notícia e o comentário transcritos a seguir 
deixam claro que nem sempre podemos nos limi-
tar à interpretação literal (isto é, “ao pé da letra”) 
das palavras.

Demora

O Ministério da Saúde calcula que em janeiro 
já poderá deflagrar o programa emergencial de 
saúde para os ianomâmis, em Rondônia. Até lá 
os mosquitos transmissores da malária estão 
proibidos de picar os índios.

(Folha de S. Paulo, Painel. )

(UNICAMP–SP) Identifique e transcreva a pas-11. 
sagem que, no texto, não deve ser interpretada 
literalmente.

(UNICAMP–SP) Explique por que a inclusão dessa 12. 
passagem deixa clara a posição crítica e irônica do 
jornal com relação aos prazos propostos pelo Minis-
tério da Saúde para começar a resolver o problema 
da malária entre os índios ianomâmis.
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A1. 

Elemento do receptor.2. 

Referência.3. 

Contexto (poético ).4. 

D1. 

C2. 

B3. 

D4. 

D5. 

V 6. 

 F 

 O sabão era preto.

 F  

 Sabia no sentido de lembrar ou parecer.

 V

 V

 F 

 Verbo ser no futuro do pretérito do indicativo.

V 7. 

 V 

 F

 Ela perdeu a vontade.

 V

 F

 Predomina a conotação.

 F

 Temos metáfora e comparação.

C 8. 

B9. 

B10. 
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Até lá os mosquitos transmissores da malária estão 11. 
proibidos de picar os índios.

A inclusão dessa passagem é uma forma irônica de o 12. 
jornalista criticar o Ministério da Saúde. Percebe-se que 
ao proibir, literalmente, os mosquitos de picar os índios, 
o texto acaba atribuindo a culpa pela malária entre os 
ianomâmis aos mosquitos, o que, evidentemente, é uma 
hipótese absurda.  Dar-se conta desse absurdo leva a 
concluir que o jornal está, de fato, culpando o Ministério 
da Saúde pelo problema da malária entre os índios. 

V13. 

 V

 F

 Não há metáfora.

 V

 F

 É a obra do Modernismo.





1

Planejamento

Uma das maiores dificuldades encontradas 
pelos alunos é a aceitação do planejamento como 
uma das etapas mais importantes da redação. Gastar 
algum tempo sistematizando a melhor maneira de 
escrever um texto não é considerado perda de tempo, 
mas ganho. Lembre-se disso, mesmo quando sua 
redação precisar ser feita em poucos minutos. 

É importante observar os dez passos necessá-
rios para elaborar um bom texto: 

1. Leia a proposta com atenção, sublinhando 
todos os elementos importantes nela. 

2. Posicione-se sobre o enfoque que será 
dado, em sua redação, ao tema. Delimite-o. 
Estabeleça sua opinião sobre o tema, ainda 
no rascunho. 

3. Transforme sua posição em uma pergunta. 
Dê a ela duas respostas, em forma de perío-
dos completos. 

4. Ainda no rascunho, elabore a introdução da 
dissertação, utilizando o seguinte esquema 
básico: 

Apresentação do tema + argumento 1 (pri-
meira resposta dada ao item 3) + argumento 2 
( segunda resposta dada ao item 3).

5. Desenvolva o argumento 1 em um parágrafo 
(desenvolvimento).

6. Desenvolva o argumento 2 em um parágrafo 
(desenvolvimento).

7. Desenvolva, no rascunho, uma conclusão. 
Utilize o esquema básico citado abaixo: 

Utilize o esquema básico citado abaixo: 
Elemento coesivo de conclusão + reapre-
sentação do tema + tomada de posição 
(decidida no item 2) ou solução para o 
problema apresentado ao tema. 

8. Elabore um título adequado ao seu texto. 
Observe que o título deve ser curto e cau-
sar impacto. Lembre-se de que o título é o 
resumo do texto, portanto, o item coerência 
passa por ele. 

9. Analise o texto e faça as correções neces-
sárias. É a hora de burilar o seu texto. 

10. Passe a limpo sua redação. Evite rasuras; 
corretivos são proibidos. 

Leia com atenção o trecho a seguir.1. 

Desinformar, ensina o dicionário, “é informar mal; 
fornecer informações inverídicas”.

Empregada como arma de guerra, a desinformação 
significa trabalhar a opinião pública de modo que esta, 
chamada a decidir sobre ideia, pessoa ou evento, ajuíze 
conforme o querer do desinformador.

Não se trata de novidade. É recurso tão antigo quanto 
os conflitos. Porém, no Brasil, raramente foi tão hábil 
e eficientemente engendrada e utilizada como em 
1932, em favor do Governo Provisório. Contribuiu para 
circunscrever o âmbito da Revolução Constitucionalista, 
inamistá-la em várias áreas do país e favorecer a 
mobilização destinada a enfrentá-la.

Gente simples, recrutada ao norte e ao sul, entrou na 
luta acreditando combater estrangeiros que, tendo se 
apoderado do controle econômico de São Paulo, buscavam 
empalmar o mando político. Isso fariam ajudados por 
alguns paulistas antigos, egoístas, rancorosos, vingativos, 
intencionando fazer do Estado um país independente, 
hostil às áreas e às classes empobrecidas do Brasil. Os 
intrusos e os separatistas disfarçariam seus propósitos 
com o reclamar convocação de assembleia constituinte. 
Uns e outros deveriam ser combatidos sem piedade.

(DONATO, Hernâni. Desinformação, arma de guerra em 1932, D.O. 
Leitura. São Paulo, junho de 1933.)

Quem são, segundo o Governo Provisório, os dois a) 
inimigos a serem combatidos?

O que significa, e a quem se refere, no contexto, a b) 
expressão isso fariam?
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Dada a tese do autor de que o Governo Provisó-c) 
rio desinformava, como devem ser interpretadas as 
ocorrências do futuro do pretérito, especialmente 
fariam e disfarçariam?

Solução: `

Estrangeiros e paulistas.

Os estrangeiros tomariam o controle econômico do país.

Devem ser interpretados como inverdades, pois são 
hipóteses do discurso das informações inverídicas.

Observe o próximo texto e se pergunte: “Será que a 
autora planejou?”

Cantiga

Cecília Meireles

Bem-te-vi que estás cantando

nos ramos da madrugada,

por muito que tenhas visto,

juro que não viste nada. 

Não viste as ondas que vinham

tão desmanchadas na areia,

quase vida, quase morte,

quase corpo de sereia...

E as nuvens que vão andando

Com marcha e atitude de homem,

Com a mesma atitude e marcha

Tanto chegam quanto somem. 

Não viste as letras, que apostam

formar ideias com o vento...

e as mãos da noite quebrando

os talos do pensamento. 

Passarinho tolo, tolo,

de olhinhos arregalados

Bem-te-vi, que nunca viste

Como os meus olhos fechados...

Podemos encontrar um exemplo de quiasmo em: 1. 

“Passarinho tolo, tolo,”a) 

“Como os meus olhos fechados [...]”b) 

“Com marcha e atitude de homem,c) 

Com a mesma atitude e marcha”

“formar ideias com o vento [...]”d) 

Na última estrofe o eu lírico estabelece com o bem-te-vi 2. 
uma relação de: 

continuidade.a) 

dependência.b) 

intimidade.c) 

oposição.d) 

O título do texto (Cantiga) pode indicar, no plano es-3. 
trutural, uma: 

tendência ao emprego da linguagem coloquial.a) 

preocupação com o ritmo da poesiab) 

vinculação do texto a uma estética voltada para o c) 
apuro formal.

busca da complexidade linguística. d) 

O mesmo título, no plano semântico, indica: 4. 

uma referência ao canto do pássaro.a) 

uma menção à atividade do poeta.b) 

a adoção de um tema corriqueiro como eixo central c) 
da poesia.

a vinculação da poesia a um elemento nacional.d) 

O “Bem-te-vi” percebe a realidade de forma diferente do 5. 
eu lírico. Indique o item em que o substantivo nomeia, 
de maneira eficaz, o relacionamento entre o eu lírico e 
o mundo: 

distância.a) 

movimento.b) 

imaginação.c) 

entrosamento.d) 

Texto I

Escrever bem é escrever difícil? 

Deonísio da Silva

 Alunos da UFSCar me pediram para rever, na 
companhia deles, entrevista que dei a Jô Soares. 
Queriam comentar, me perguntar coisas, saber dos 
bastidores. Sim, naquele dia Rita Cadillac, que dá shows 
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em penitenciárias, para entreter a população ali confinada, 
desamarrou a blusa e mostrou os seios ao maquiador. 
Emerson Fittipaldi me falava de coisas tristes. “Ah, você 
mora em São Carlos, perto de Araraguara? Caí de ultraleve 
ali perto. Eu e meu filho. A perna começou a sangrar, 
eu estava imobilizado, não demorou muito e os urubus 
sentiram o cheiro de sangue e começaram a voar bem 
baixinho, ao nosso redor. Pedi a meu filho que sacudisse 
os braços para espantá-los.” Dizia tudo isso em voz calma, 
fininha, a sua voz habitual. Rita Cadillac, não. Fez o maior 
fuzuê. E no final da entrevista ofereceu o bumbum para 
ser beijado por alguém da plateia, como cortesia. Jô disse 
que podia subir um só da plateia. Subiram cinco. 

 Eu estava ali para tratar do livro De Onde Vêm 
as Palavras. O que as letras faziam naquele meio? Jô, 
porém, é mestre em conciliar paradoxos, em parcerias 
impossíveis, em dosar seu programa, oferecendo temas 
sérios em linguagem bem-humorada. 

 Naquele programa, conversamos sobre escrever 
bem. Disse em síntese o que tenho escrito sobre esse 
tema. Que os bacharéis precederam os economistas 
na arte de escrever mal, de nos enrolar, de nos encher 
a paciência, de abusar da boa vontade do leitor, 
condição prévia para dar atenção a quem escreve. 
Paradoxalmente, foi nos cursos de Direito que vicejaram 
alguns de nossos melhores prosadores e poetas.

 Uma visita ao Largo São Francisco, em São Paulo, onde 
está nossa mais antiga faculdade de Direito, é também uma 
aula de Literatura. As paredes lembram, orgulhosas, seus 
alunos de outrora, entre os quais Castro Alves, José de 
Alencar e, mais recentemente, Lygia Fagundes Telles. 

Fora dali, dois de nossos melhores escritores cursaram 
Direito. Rubem Fonseca, no Rio. Dalton Trevisan, em 
Curitiba. Os dois estão entre os melhores contistas do 
mundo. Mas escrevem em português e têm contra si 
o complexo diuturnamente martelado nos ouvidos e 
nos olhos dos brasileiros: são mestres na periferia do 
capitalismo, quem sabe. E ainda não morreram. Como se 
sabe, morrer é condição sine qua non para receberem a 
atenção que fazem por merecer. A extrema concisão é a 
marca dos dois. Rubem Fonseca escreve contos como 
quem faz roteiro de filmes de ação.

 Dalton é capaz de contar uma história inteira em três 
linhas: “O amor é uma corruíra no jardim. De repente ela 
canta e muda toda a paisagem.” O que, aliás, não o livrou 
de alguns críticos atentos que jamais escreverão uma 
única linha desfavorável ao amigo, mas que gastaram 
boas horas de insólita tertúlia ponderando que a corruíra 
não canta, trina. “Você errou, Dalton”, disse um dos 
mais rigorosos, não sem uma ponta de verve. “Você 
precisa pesquisar mais para escrever sobre pássaros”, 
disse outro. Dalton concede a graça da convivência 
para poucos, escaldado com o provincianismo atroz de 
arrivistas que buscariam proximidade com ele apenas 
para tirar algum proveito imediato. E Rubem Fonseca 

impôs-se um silêncio obsequioso desde as primeiras 
calúnias de que foi vítima nos anos 1970. Caso-síntese 
da perseguição a escritores, vítimas da insânia de 
censores a serviço de um governo ditatorial, de vez 
em quando tem o desprazer de ser assunto de quem, 
não tendo luz própria, quer roubar um pouco de seu 
brilho.

 Esses ficcionistas jamais serão exemplo de correção 
textual em cursos de Direito. Lá os modelos ainda são 
outros e é raro que a verborragia não impere. O modelo? 
Rui Barbosa. Mas se em Rui Barbosa havia o lampejo do 
gênio, que leva o leitor a perder boas páginas em trevas de 
leitura para de repente ter a satisfação de ver a inteligência 
faiscar, o mesmo não se pode dizer de seus imitadores.

 É verdade que o famoso jurisconsulto exagerava. 
Faria bom par com o professor Astromar.

(Deonísio da Silva, autor de “Os Guerreiros do Campo”,  

é professor universitário  
[JB, 28/07/2002])

De acordo com a primeira parte do texto, os convidados 1. 
do show de televisão apresentam comportamentos 
contraditórios. Muitas palavras do texto confirmam 
essa oposição. Indique a alternativa em que há os dois 
substantivos que melhor identificam a intenção do autor 
de estabelecer essa diferença:

ultraleve e penitenciária.a) 

bastidores e urubus.b) 

voz e fuzuê.c) 

tristes e seios.d) 

As aspas no decorrer do texto são utilizadas para: 2. 

marcar expressões estrangeiras.a) 

marcar expressões coloquiais.b) 

indicar discurso de outros personagens.c) 

marcar opiniões contraditórias.d) 

“O que as letras faziam naquele meio?” Essa observação 3. 
do escritor é reforçada pela ideia de que: 

o programa de televisão em questão é de variedades. a) 

os temas sérios podem ser tratados com linguagem b) 
bem-humorada.

Rita Cadillac mostrou os seios ao maquiador.c) 

Jô Soares, segundo o autor do texto, é mestre em d) 
conciliar paradoxos.

Em um dicionário encontra-se a seguinte definição “para-4. 
doxo: afirmação ou opinião que, à primeira vista, parece 
ser contraditória, mas que expressa uma verdade possí-
vel.” Partindo de leitura atenta do terceiro parágrafo e da 
definição da palavra paradoxo, podemos afirmar que: 
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dada a natureza do curso, a faculdade de Direito a) 
não deveria ser palco de grandes ficcionistas.

os poetas, como são amantes de textos criados, b) 
deveriam se interessar pela confecções das leis.

como as obras literárias não possuem nenhum com-c) 
prometimento com a verdade, é incompreensível que 
os estudiosos das leis se interessem por literatura.

leis e literatura são desenvolvidas pelo mesmo ele-d) 
mento: a palavra, por isso o paradoxo é possível.

As figuras de linguagem representam o emprego da 5. 
linguagem fora do padrão. Indique a alternativa com 
uma figura:

Dalton é capaz de contar uma história inteira em a) 
três linhas.

As paredes lembram, orgulhosas, seus alunos.b) 

Os dois estão entre os melhores contistas do c) 
 mundo.

Escrever bem é escrever difícil? d) 

“O amor é uma corruíra no jardim. De repente ela canta 6. 
e muda toda a paisagem.” Partindo do trecho retirado 
e do texto que o acompanha, podemos afirmar que 
corruíra significa: 

ave.a) 

flor.b) 

inseto.c) 

luz.d) 

Sabendo que o significado de verve “é entusiasmo na 7. 
expressão de ideias, vigor”, segundo os dicionários, 
podemos interpretar o trecho “... não sem uma ponta 
de verve.” Como um(uma): 

crítica.a) 

elogio.b) 

desinteresse.c) 

inveja.d) 

Em “são mestres na periferia do capitalismo” o autor da 8. 
crônica quis evidenciar:

um preconceito.a) 

um valor econômico.b) 

uma questão estética.c) 

uma preocupação patriótica.d) 

A interpretação é a decodificação de um texto, a in-9. 
teração do leitor com ele, associando o seu conteúdo 
ao mundo que nos cerca e a conhecimentos que vão, 

muitas vezes, além do que está escrito. A comparação 
de Rui Barbosa com o professor Astromar, quis, portanto, 
indicar que Rui Barbosa: 

escrevia de forma direta e clara.a) 

era poeta.b) 

era prolixo.c) 

não se preocupava com a correção gramatical.d) 

(Unicamp)

Chão de estrelas

Sílvio Caldas / Orestes Barbosa

Minha vida era um palco iluminado 

Eu vivia vestido de dourado

Palhaço das perdidas ilusões...

Cheio dos guizos falsos da alegria

Andei cantando a minha fantasia

Entre as palmas febris dos corações.

Meu barracão no morro do Salgueiro

Tinha o cantar alegre de um viveiro

Foste a sonoridade que acabou...

E, hoje, quando do sol a claridade 

Forra o meu barracão, sinto saudade

Da mulher – pomba-rola que voou.

Nossas roupas comuns dependuradas 

Na corda, qual bandeiras agitadas, 

Pareciam um estranho festival:

Festa dos nossos trapos coloridos,

A mostrar que nos morros mal vestidos

É sempre feriado nacional!

A porta do barraco era sem trinco

Mas a lua, furando o nosso zinco,

Salpicava de estrelas nosso chão...

Tu pisavas nos astros distraída

Sem saber que a ventura desta vida 

É a cabrocha, o luar e o violão...
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  traze-me as tintas do céu.

 .....................................................................

 Só no céu acha-se podem

 tais belezas como aquelas,

 que Marília tem nos olhos,

 e que tem nas faces belas;

 mas às faces graciosas,

 aos negros olhos, que matam,

 não imitam, não retratam

 nem auroras nem estrelas.

 Ah! socorre, Amor, socorre

 ao mais grato empenho meu!

 Voa sobre os astros, voa,

 traze-me as tintas do céu

Comparando o texto do jornalista e poeta seresteiro 10. 
Orestes Barbosa (musicado por Sílvio Caldas) ao 
fragmento do poema de Castro Alves, verificamos 
que ambos, embora focalizem ambientes sociais di-
ferentes, tratam basicamente do mesmo tema. Releia 
os textos em questão e, a seguir, indique:

o tema comum a ambos os poemas;a) 

um verso ou seqüência de versos de cada poe-b) 
ma que façam referência ao tema.

Horas de saudade

Castro Alves

Tudo vem me lembrar que tu fugiste,

Tudo, que me rodeia, de ti fala.

Inda a almofada, em que pousaste a fronte,

O teu perfume predileto exala.

No piano saudoso, à tua espera,

Dormem sono de morte as harmonias:

E a valsa entreaberta mostra a frase,

A doce frase qu’inda há pouco lias.

 [...]

No ramo curvo o ninho abandonado

Relembra o pipilar do passarinho.

Foi-se a festa de amores e de afagos...

Eras – ave do céu... minh’alma – o ninho!

Por onde trilhas – um perfume expande-se 

Há ritmo e cadência no teu passo!

És como a estrela, que transpondo as sombras,

Deixa um rastro de luz no azul do espaço...

E teu rastro de amor guarda minh’alma,

Estrela, que fugiste a meus anelos,

Que levaste-me a vida entrelaçada

Na sombra sideral de teus cabelos!...

Vou retratar a Marília

Tomás Antônio Gonzaga

Vou retratar a Marília,

a Marília, meus amores;

porém como? se eu não vejo

quem me empreste as finas cores:

dar-mas a terra não pode;

não, que a sua cor mimosa

vence o lírio, vence a rosa,

o jasmim e as outras flores.

  Ah! socorre, Amor, socorre

  ao mais grato empenho meu!

  Voa sempre os astros, voa,

Faça um planmejamento de estudo de maneira que você 11. 
consiga atacar seus maiores problemas, justamente 
naquelas disciplinas em que você não tem um bom 
desempenho.

Lembre-se: o planejamento adequado é fundamental 
para ajudá-lo a entrar na universidade.
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C 1. 

D 2. 

C 3. 

B 4. 

C5. 

C1. 

C 2. 

D 3. 

D 4. 

B5. 

A 6. 

B 7. 

A 8. 

C9. 

Os dois falavam de forma pomposa, sem serem 
diretos.

10. 

A ausência da mulher amada.a) 

“[...] sinto saudade / Da mulher pomba-rola que b) 
voou”. “Tudo vem me lembrar que tu fugiste”.

Resposta pessoal.11. 
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O que não se 
deve fazer em 

uma dissertação

Antes de citar o que não se deve fazer, cabem 
conselhos contendo preocupações importantes para 
aqueles que querem produzir bons textos.

Ninguém escreve sobre o que não 
conhece

Assim, se o tema não é do seu inteiro domínio, 
reúna algumas ideias sobre o assunto, antes de co
meçar a redigir. Sem qualquer preocupação de ordem, 
relacione, em breves tópicos, as ideias que você con
seguiu coligir. Agora, tente compor um quadro geral, 
procurando encadear as ideias (todas ou algumas), 
permitindo a seu leitor acompanhar, sem dificuldade 
e com interesse, o fluxo do seu raciocínio.

Escrever bem não é escrever bonito
Escrever bem é escrever com clareza, concisão, 

desenvoltura e concatenação. Não tente “bordar” 
a frase: redação de exame vestibular não é concur
so lite rário; é uma prova em que você vai apenas 
demonstrar ser capaz de externar suas ideias por 
escrito.

A higiene da linguagem é tão importante 
quanto a higiene do corpo e da roupa

O indivíduo sujo, roto, desleixado causa uma 
impressão profundamente desagradável. Da mesma 
sorte, causa impressão profundamente desagra
dável a linguagem “suja”,  cheia de gírias, lugares 
comuns, modismos, transgressões gramati cais. É 
estéril qualquer discussão sobre esta realidade: a 
linguagem é a “vestimenta das ideias”. Procure, 
portanto, apresentálas bem vestidas,  atraentes. É 
o  primeiro passo para conquistar a simpatia do seu 
leitor, especialmente do examinador.

Todos podem fazer uma boa redação
Para as redações de exames vestibulares não se 

fornecem temas herméticos, sobre os quais apenas 
alguns iniciados poderiam falar. Não. São temas 
de conhecimento amplo, que ocuparam ou ocupam 
espaço considerável nos veículos de comunicação, 
temas que todos terão o que dizer, pouco ou muito. 
Não é aí, por conseguinte, que residem as dificul
dades, se houver. Redigir é antes de tudo, questão 
de empenho, de perseverança, de dedicação, de um 
“querer” convicto.

Não use gírias, pois elas caracterizam uso 1) 
coloquial e vulgar.

Não utilize em demasia provérbios ou ditos 2) 
populares.

Já que sua dissertação é objetiva, não se 3) 
inclua nela.

Não utilize a sua dissertação para propagar 4) 
doutrinas religiosas, a menos que ela tenha 
um fim especificamente doutrinário.

Não analise os temas propostos movido por 5) 
emoções exageradas.

Não utilize exemplos contando fatos ocorri6) 
dos com terceiros que não sejam do domínio 
público.

Evite as abreviações.7) 

Não repita várias vezes a mesma palavra, 8) 
salvo se por motivo de ênfase.

Procure não inovar, por sua conta, o léxico da 9) 
língua portuguesa.

Tente não analisar os assuntos propostos sob 10) 
apenas um ângulo.

Não fuja ao tema proposto.11) 
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Os defeitos de um texto

Ambiguidade: a frase apresenta mais de 
um sentido. Ocorre, geralmente, pelo mau uso 
da pontuação, de palavras ou expressões. É 
considerada um defeito da prosa, porque atenta 
contra a clareza.

João ficou com Mariana em sua casa.

Alice saiu com sua irmã.

Nos exemplos anteriores, a ambiguidade 
decorre do fato de o possessivo “sua” poder se 
referir a mais de um elemento. Portanto, muito 
cuidado no emprego dos pronomes possessivos. 
Você pode evitar a ambiguidade, substituindoo 
por dele(s) ou dela(s).

Obscuridade: vários motivos podem de
terminar a obscuridade de um texto; períodos 
excessivamente longos, linguagem rebuscada, 
má pontuação. Observe:

Encontrar a mesma ideia vertida em ex-
pressões antigas mais claras, expressiva e ele-
gantemente tem-me acontecido inúmeras vezes 
na minha prática longa, aturada e contínua do 
escrever depois de considerar necessária e insu-
prível uma locução nova por muito tempo.

Pleonasmo: consiste na repetição desne
cessária de um termo. Veja:

A brisa matinal da manhã enchia-o de alegria.

Ele teve uma hemorragia de sangue.

O homem é um animal racional que pensa.

Cacofonia: produção de som desagradável  
pela união das sílabas finais de uma palavra 
com as iniciais de outra.

Nunca gaste dinheiro com bobagens.

Uma herdeira confisca gado em Mato Grosso.

Eco: repetição de palavras terminadas com 
o mesmo som.

A decisão da eleição não causou comoção 
na população.

O aluno repetente mente alegremente.

Prolixidade: consiste na utilização de mais 
palavras do que o necessário para exprimir uma 
ideia; é, portanto, o oposto da concisão. Ser pro
lixo é ficar “enrolando”, “enchendo linguiça”, 
não ir direto ao assunto. O uso de expressões 
que não acrescentam nada ao texto, servindo 
tãosomente para prolongar o discurso, também 
pode tornar um texto prolixo. Expressões do 
tipo: “antes de mais nada”, “pelo contrário”, 
“por outro lado”, “por sua vez” são muito usa
das só para prolongar o discurso e, neste caso, 
devem ser evitadas.

Rio de Janeiro

Fios nervos riscos faíscas.

As cores nascem e morrem

com impudor violento.

Onde meu vermelho? Virou cinza.

5 Passou a boa! Peço a palavra!

Meus amigos todos estão satisfeitos

com a vida dos outros.

Fútil nas sorveterias.

Pedante nas livrarias...

10 Nas praias nu nu nu nu nu.

Tu tu tu tu tu no meu coração.

Mas tantos assassinatos, meu Deus.

E tantos adultérios também.

E tantos, tantíssimos contosdovigário...

15 (Este povo quer me passar a perna.)

Meu coração vai molemente dentro do táxi.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e Prosa. Rio de  

Janeiro: Nova Aguilar, 1988, p. 11.)

AMAR - O - BRASIL é

DESARMAR - O - BRASIL

IE
SD

E
 B

ra
si

l S
.A

.

Uma análise do material linguístico e da imagem nos 1. 
leva a admitir que:

de certa forma, o texto retoma o tema geral dos 1) 
textos anteriores: a procura da superação dos pro-
blemas que afligem o Brasil.
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a parte desenhada recupera, sem alterações, ele-2) 
mentos de outros códigos para além do código 
linguístico.

o texto explora a proximidade morfológica dos dois 3) 
verbos, que aparecem na forma infinitiva; o prefi-
xo “des”, apesar de significar “oposição”, também 
aproxima semanticamente os dois verbos.

a relação estabelecida pelo verbo “ser”, entre os 4) 
verbos “amar” e “desarmar”, é uma relação de equi-
valência, tanto que a ordem dos termos poderia ser 
invertida.

a figura central do texto explora os elementos prin-5) 
cipais da mensagem: o amor, a violência e o caráter 
proibitivo das armas.

Estão corretas:

1, 2, 3, 4 e 5.a) 

1, 2, 3 e 5 apenas.b) 

2, 3 e 4 apenas.c) 

1, 2, 4 e 5 apenas.d) 

1, 3, 4 e 5 apenas.e) 

Solução: `  E

Estão relacionadas, a seguir, algumas práticas que não 1. 
devem ser utilizadas em uma dissertação. Numere os 
parênteses de acordo com os itens da abordagem 
teórica.

Nas últimas décadas, o mundo tem assistido, com      )(
muita apreensão, a conflitos generalizados que 
emergem em diferentes pontos geográficos.

  Para combater essa contínua ameaça, só há uma so-
lução: Jesus Cristo. O homem precisa lembrar que 
Deus mandou seu único Filho a fim de morrer na 
cruz para nos salvar.

O filho de minha vizinha, Dona Laura, trabalhava em      )(
uma dessas plataformas de petróleo. Ela levou um 
susto incrível quando houve um acidente há pouco 
tempo.

O Lazer     )(

  O lazer tem sido largamente utilizado em vários cam-
pos da atividade humana, especialmente no campo 
da medicina.

O advento da televisão nas últimas  quatro décadas      )(
foi, com certeza, o golpe mortal deferido na inteligên-
cia e na cultura de milhões de telespectadores que 
dela se utilizam e que a ela estão inconscientemen-

te aprisionados. É a televisão a grande responsável 
pelo processo de massificação a que se submetem 
principalmente as novas gerações. Afastadas dos 
livros e das formas mais eruditas da música e das 
outras artes, têm diante dos olhos o desenrolar de 
programas medíocres que promovem, indiscutivel-
mente, a desinformação.

Muita gente e até a polícia tentam fazer alguma coi-     )(
sa para acabar com as drogas, mas muitos caras, 
a maioria gente da pesada, se negam a deixar de 
curtir seu baratinho, não dando a mínima para os 
meganhas que vivem em seu encalço.

Os noticiários apresentam todos os dias crimes bár-     )(
baros cometidos por verdadeiros animais, que deve-
riam ser exterminados, um a um, pela sua perversi-
dade sem fim.

  Pessoas como essas, que assassinam inocentes 
criancinhas, deveriam ser postas em cadeiras elétri-
cas, o mais rápido possível. Morte aos monstros do 
crime!

Mal tenho tempo de dormir. Levanto-me de madru-     )(
gada, trabalho o dia inteiro e quase não tenho tempo 
de estudar as matérias para as provas do meu colé-
gio noturno.

Os ministros c/ seus assessores saíram da sala de      )(
reunião p/ almoçar c/ o presidente.

Os empresários têm encontrado certos problemas      )(
para contratar mão-de-obra especializada nesses 
últimos meses. O problema da mão-de-obra é con-
sequência de um problema maior: os altos níveis do 
desemprego constatado há algum tempo atrás. De-
morará algum tempo para que esse problema seja 
solucionado.

O fragmento de texto a seguir, de Paulo Mendes 
Campos, foi publicado na edição comemorativa dos “110 
anos do Jornal do Brasil”, de 8 de abril de 2001.

Julho de 1990

Nunca se imprimiu tanto. E nunca se aproveitou tão 
pouco. Devoram-se toneladas de papel impresso em 
todas as línguas, mas a porcentagem de nutrientes desse 
palavrório é quase nada. A chamada democratização 
da cultura, em vez de sucos, fabrica perto de 100% 
de refrescos aguados, essas publicações fajutas já 
chamadas non-books.

O antilivro vai expulsando do mercado a ciência, a 
informação e a literatura. O grotesco é que os novos 
gêneros de impressão não chegam nem mesmo a 
cumprir o que nos prometem nos títulos e nas orelhas; 
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a livralhada sexual é idiota; a violenta é pueril; a de terror 
não chega a impressionar crianças; a esotérica é de 
dar pena; a fofoqueira ainda pode distrair, mas mente 
pelos dedos. [...]

O século XX lê mais que o século passado. Mas nosso 
avô comia um bife, e o nosso contemporâneo entulha-se 
com um saco de farinha ou pólvora ou titica.”

A principal contradição que serve de sustentação à tese 1. 
do autor está estabelecida entre:

o número de leitores e o número de obras publi-a) 
cadas.

o desperdício e a pobreza.b) 

a literatura de elite e a literatura de massa.c) 

os autores do século XIX e os autores do século XX.d) 

a quantidade e a qualidade das obras produzidas.e) 

Releia:2. 

“O século XX lê mais que o século passado.” (último 
parágrafo)

Todos os argumentos a seguir foram usados por 
Paulo Mendes Campos para reforçar essa afirmação, 
exceto:

o acréscimo no volume de material impresso.a) 

a diversificação do material produzido.b) 

a queda no preço dos livros.c) 

a democratização da cultura.d) 

a produção de obras para interesses diferentes.e) 

A metáfora gastronômica (“ler é alimentar-se”), am-3. 
plamente utilizada no texto, está presente em todas as 
opções a seguir, exceto em:

“Devoram-se toneladas de papel impresso em to-a) 
das as línguas [...]”

“O antilivro vai expulsando do mercado a ciência, a b) 
informação e a literatura.”

“O século 20 lê mais que o século passado. Mas c) 
nosso avô comia um bife, e o nosso contemporâ-
neo entulha-se com um saco de farinha [...]”

“[...] a percentagem de nutrientes desse palavrório d) 
é quase nada.”

“A chamada democratização da cultura, em vez de e) 
sucos, fabrica perto de 100% de refrescos aguados 
[...]”

Instrução: As questões seguintes tomam por base 
a primeira estrofe de “O menino da porteira”, de 
Teddy Vieira (1922-1965) e Luís Raimundo (1916 
-), o Luisinho, e a letra de “Meu bem-querer”, de 
Djavan (1949 -).

O Menino da Porteira

Toda a vez que eu viajava

Pela estrada de Ouro Fino,

De longe eu avistava

A figura de um menino,

Que corria abri[r] a porteira

Depois vinha me pedindo:

- Toque o berrante, seu moço,

Que é p’ra mim ficá[ar] ouvindo.

(Luisinho; Limeira; Zezinha, 1955.)

Meu bem-querer

Meu bem-querer

É segredo, é sagrado,

Está sacramentado

Em meu coração.

Meu bem-querer

Tem um quê de pecado

Acariciado pela emoção.

Meu bem-querer, meu encanto,

Tô sofrendo tanto, amor.

E o que é o sofrer

Para mim, que estou

Jurado p’ra morrer de amor?

(Djavan. Alumbramento. Emi-Odeon. 1980.)

“O menino da porteira”, gravado em 1955, mostra-4. 
se como um significativo exemplo de projeção da 
linguagem oral cotidiana na poesia-canção popular 
brasileira. Observe o verso “Que é p’ra mim ficá[ar] 
ouvindo”, e compare-o com o verso “Pra mim, que 
estou”, de Djavan. Num deles ocorre um fato lin-
guístico que a gramática normativa considera “erro 
de português”. A indicação do “erro” e a “correção” 
correspondente estão em:
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para fugir do recolhimento de impostos nas minas de 
Cuiabá, migraram para o oeste, a partir de 1720. Arraiais 
semelhantes foram identificados também, no alto Rio 
Tocantins, em Goiás. “O tamanho deles dá uma ideia 
do que esses homens fizeram na busca do ouro”, disse 
o arqueólogo à SUPER. Sua ganância era tanta que o 
mineral em todos esses arraiais acabou em menos de 
vinte anos. As cidades foram engolidas pelo mato.

(Revista Superinteressante, abril, de 2000.)

Os dialetos do Brasil: maternidade

A exploração do ouro levou gente do Brasil todo para 
Minas no século XVIII. Como toda mão-de-obra se 
ocupava da mineração, foi necessário criar rotas de 
comércio para importar comida. Uma delas ligava a 
zona do minério com o atual Rio Grande do Sul, onde 
se criavam mulas, via São Paulo. As mulas, que não se 
reproduzem, eram constantemente importadas para 
escoar ouro e trazer alimento. “Também espalharam a 
língua brasileira pelo centro-sul.

Leia os textos “Cidades fantasmas” e “Os dialetos do 6. 
Brasil: maternidade”, e redija um parágrafo mostrando 
os aspectos comuns aos dois textos.

“p’ra mim”, de “O menino da porteira”, que deve-a) 
ria ser corrigida para “p’ra eu”, pois o pronome 
pessoal eu é objeto direto da locução verbal 
ficá ouvindo.

“para mim”, de “Meu bem-querer”, que deveria b) 
ser corrigida para “para eu”, porque o pronome 
pessoal eu é sujeito do verbo estou.

“para mim”, de “Meu bem-querer”, que deveria c) 
ser corrigida para “p’ra eu”, por analogia a p’ra 
morrer, do verso seguinte.

“p’ra mim”, de “O menino da porteira”, que de-d) 
veria ser corrigida para “p’ra eu”, uma vez que o 
pronome pessoal eu é sujeito da locução verbal 
ficá ouvindo.

“p’ra mim”, de “O menino da porteira”, que deve-e) 
ria ser corrigida para “para eu”, por se tratar de 
uma locução adverbial.

Na última estrofe de “Meu bem-querer”, o persona-5. 
gem pergunta-se: “E o que é o sofrer / Para mim, que 
estou / Jurado p’ra morrer de amor?”. Nota-se uma 
diferença nos sentimentos: o “sofrimento amoroso”, 
no primeiro verso, e a “sentença de morte, por amor”, 
no terceiro verso. O sentimento contido no primeiro 
verso, em relação ao contido no terceiro, é:

mais intenso, mas não desejado.a) 

menos intenso, mas fortemente desejado.b) 

mais intenso e fracamente desejado.c) 

mais intenso e fortemente desejado.d) 

menos intenso, mas não desejado.e) 

(UFU-Universidade Federal de Uberlândia – adap.)

Cidades fantasmas

O arqueólogo Paulo Zanettini ficou espantado quando 
trombou com um muro de pedra de 300 metros de 
extensão no meio do mato, na Serra da Borda, atual 
município de Pontes e Lacerda, no oeste de Mato 
Grosso. “Achei que estivesse em uma ruína inca”, 
lembra-se. Mas o que Zanettini encontrou foi um 
capítulo esquecido da história das bandeiras. Aquele 
enorme muro pertencia a um arraial de mineração de 
ouro do século XVIII. Em 1988, Zanettini identificou 
vestígios de três cidades de pedra na região: São 
Vicente, Vila Bela e São Francisco Xavier da Chapada. 
Na última, há restos de taipa, indício da presença 
bandeirante – já que essa técnica de construção era 
marca registrada dos paulistas. As cidades fantasmas 
foram provavelmente construídas por exploradores que, 
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4, 6, 11, 5, 1, 5, 3, 7, 81. 

E1. 

C2. 

B3. 

D4. 

E5. 

O ponto em comum entre dois textos é a exploração 6. 
do ouro e suas consequências. Para o avanço dos ex-
ploradores, era necessário criar as rotas de comércio, 
bem como a proteção daquilo que lhes pertencia, com 
muros altos.

Ao mesmo tempo que desbravam matas, os exploradores 
cuidavam da difusão da língua brasileira.

Há outras possibilidades de respostas.
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Dissertação

A Língua Portuguesa – como todas as línguas – é 
um sistema estruturado. As palavras, períodos, pará-
grafos não se agrupam por acaso. Para transmitir uma 
mensagem escrita, organizamos seu conteúdo em um 
texto. A seleção de ideias é tão importante quanto a 
seleção de palavras que possam melhor exprimi-las.

Geralmente, as pessoas se veem diante da se-
guinte situação: têm fatos a serem comunicados, mas 
não sabem como apresentá-los.

Quantas vezes você já esteve diante desse mo-
mento de inquietação?

Saiba, primeiramente, que todos temos o que 
dizer. O que precisamos, muitas vezes, é aprender a  
“descobrir, organizar e exercitar”. Portanto, a céle-
bre desculpa de que “hoje estou sem ideias” já não 
convence ninguém (nem o autor da frase).

Seguem, agora, dois conselhos:

“Ao escrever, é possível oferecer o testemunho  •
de nosso tempo e de nossa gente, para agora 
e para depois [...] Pode-se escrever como que 
dizendo, de certa maneira: ‘Estamos aqui, 
aqui estivemos; somos assim, assim fomos’.” 
(GALEANO, Eduardo. Vozes e Crônicas. São 
Paulo: Global/Versus, 1978.)

Existem receitas para fazer uma boa dis- •
sertação?

Não existem receitas, mas apenas métodos. A 
diferença é capital: a receita é do padronizado, o mé-
todo é do sob medida. Todos gostariam de ‘macetes 
infalíveis’; ora, não há macetes.

O conselho mais importante é o seguinte: para 
avançar, o único meio é fazer o máximo possível de 
textos. Pratique. Se você está interessado em produ-
zir boas redações, faça, pelo menos, uma por semana. 
Use os métodos (não macetes) aprendidos em sala 
afastando a mania da ‘receita’. E lembre-se de que 
não é lendo um manual de natação que se aprende 
a nadar, é mergulhando na piscina. O mesmo vale 
para a redação.” (IDE, Pascal. A Arte de Pensar. São 
Paulo: Martins Fontes, 1995.)

Dissertação
Dissertar consiste em desenvolver um texto, 

analisando, explicando ideias sobre um tema. Assim, 
quando se pede que um candidato desenvolva um 
texto dissertativo, se quer apenas que ele analise 
aspectos gerais da vida cotidiana e expresse suas 
ideias a respeito desses aspectos. 

Há dois tipos elementares de dissertação: a 
dissertação crítica (também chamada de polêmica) 
e a técnica (expositiva ou referencial).

O primeiro tipo se caracteriza pela defesa de um 
ponto de vista particular; o autor, mesmo se baseando 
em experiências e convicções pessoais, argumenta 
impessoalmente (ser impessoal significa manter a 
terceira pessoa do discurso. Mesmo não constituindo 
erro, o autor deve evitar expressões em 1.ª pessoa,  
ou do tipo “eu acho”, “eu penso”, “vou falar”, “meu”, 
“minha opinião”, “ao meu ver”, “considero”, “penso 
que” etc.) e defende sua opinião sobre o assunto pro-
posto. Por isso, é a mais adequada para desenvolver 
um tema tal qual se pede nos concursos.

No segundo tipo – a dissertação técnica – o teor 
objetivo encaminha a exposição do tema: o autor de-
senvolve um texto sem explorar dados pessoais para 
analisar e explicar o assunto em debate. Assim, há 
uma tendência maior para o uso da dissertação técni-
ca em documentos científicos, notícias jornalísticas, 
textos de conteúdos didáticos, decretos, leis etc.

Vejamos um exemplo de cada tipo:

Avaliações escritas são válidas?

As avaliações mais inadequadas utilizadas 
dentro da Educação são as provas escritas.

Avaliações desse tipo não são apropriadas 
para provar os conhecimentos dos alunos, pois 
são testes momentâneos: avaliam apenas as 
condições do estudante no instante em que 
forem aplicadas.

Ora, todo aluno, na véspera e no dia das 
provas, sente-se pressionado e fica nervoso. 
Isso altera suas condições psicológicas e, por 
um motivo alheio às próprias vontades, seus 
conhecimentos são prejudicados por essa mu-
dança de comportamento.
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Por isso, devem-se modificar os critérios de 
avaliação nas escolas: ao invés das tradicionais 
provas escritas, pode-se tentar analisar os es-
tudantes como um todo, quer dizer, por suas 
participações em sala de aula, por sua atenção, 
seu desempenho oral, seu interesse, enfim, por 
tudo aquilo que possa mostrar seu potencial de 
conhecimentos em situações normais de aula, 
onde suas condições psicológicas não são afe-
tadas tanto quanto nos dias de prova.

(Aluno de 3.ª série do Ensino Médio.)

A música dos instrumentos

Todos os instrumentos de sopro funcionam 
a partir de um princípio simples: soprando nos 
seus bocais, os músicos fazem vibrar a coluna 
de ar. Assim nasce o som.

Os orifícios ao longo dos instrumentos de 
sopro correspondem às diferentes notas. Quando 
todos os orifícios são tampados com os dedos, o 
ar vibra por todo o comprimento do tubo e emite 
sua nota mais baixa. Levantando os dedos, pode-
se encurtar a coluna de ar, obtendo-se um som 
mais agudo. Como o homem só consegue abrir os 
dedos até certo ponto, os fabricantes inventaram 
as chaves: hastes ligadas a anéis que abrem e 
fecham vários orifícios ao mesmo tempo.

(WERNECK, Leny. A Música dos Instrumentos.)

Diferenças  
entre tema e título

A primeira coisa a ser estabelecida antes de 
começar, é a diferença entre tema e título. O tema é 
o assunto  sobre o qual você irá escrever, ou seja, a 
ideia que será desenvolvida no decorrer de seu tex-
to. Por outro lado, o título é a expressão, geralmente 
curta, colocada no início do trabalho; ele, na verdade 
é uma vaga referência ao assunto que você abordará. 
Muitos consideram, acertadamente, o título como o 
nome do texto.

Vejamos alguns exemplos:
TEMA: A implantação das usinas nucleares no Brasil trará 
grande progresso à Nação.

TÍTULO: As usinas nucleares no Brasil.

TEMA: A cidade do Rio de Janeiro enfrenta atualmente 
grandes problemas.

TÍTULO: A cidade e seus problemas ou A violência no 
Rio de Janeiro ou A falta de escolas públicas na cidade 
do Rio de Janeiro.

TEMA: Vivendo a era da comunicação, o homem con-
temporâneo está cada vez mais só.

TÍTULO: As contradições na era da comunicação.

É evidente que para cada um dos títulos poderia 
haver inúmeros outros temas diferentes dos que foram 
apresentados. Da mesma forma, para cada um dos 
temas também poderiam ser criados outros títulos.

Observações sobre o título:

É colocado na primeira linha da redação. •

Entre o título e a redação deve-se pular uma  •
linha, que não será contada como parte do 
texto produzido na prova.

Mesmo que seja curto, o tema não deve fun- •
cionar como título.

Não se deve escrever a palavra “Título”,  •
porque não devemos escrever o óbvio em 
uma redação.

O critério de letras maiúsculas usado no  •
título é:

a primeira palavra, monossilábica ou não,  •
deve ser escrita com letra maiúscula;

só serão usadas letras maiúsculas, a partir  •
da primeira, naquelas em que as normas 
gramaticais assim o exigirem.

Exemplo: `

Observe os títulos dados anteriormente.

O título deve ser colocado  • depois de a redação 
estar pronta.

Delimitação do tema
É comum o tema da redação ser um assunto 

genérico, isto é, que pode ser abordado por vários 
ângulos. Imagine-se diante do tema: “A violência” 
ou “O papel da mulher na sociedade do século 
XXI”. Como fazer para, de fato, desenvolver o tema 
abordando, mostrando elementos importantes? 
Como fazer para destacar pontos importantes que 
fortaleçam a sua opinião sobre o tema, já que são 
tão abrangentes?

Os temas propostos pelas bancas são polê-
micos, isto é, a banca elaboradora e a de correção 
querem avaliar o posicionamento que os candidatos 
podem ter diante das questões que a vida apresenta 
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a eles. Ler muito e refletir sobre os fatos que ocorrem 
é fundamental para a elaboração de um bom texto, 
porque o candidato desenvolve o hábito de analisar 
o que lê e adotar um posicionamento crítico.

Delimitar o tema é exatamente aplicar esse 
hábito à proposta da banca receptora.

Imagine-se diante da seguinte proposta:

“Elabore um texto dissertativo, com, no mínimo, 
20 e, no máximo, 25 linhas, sobre o tema: “A influência 
da televisão na vida das crianças.”

Observe que o tema não é difícil. Muitas pessoas 
têm escrito, ou falado, sobre ele. Exatamente esse 
excesso de informação pode dificultar o desenvolvi-
mento do texto, porque o candidato não sabe quais 
as informações que deve selecionar para utilizar em 
seu texto. Há algumas sugestões que podem auxiliar 
nesse momento em que a elaboração de um texto é 
compulsória, ou seja, o jovem precisa escrever:

Pense no que você poderia enfocar a partir do  •
tema e liste os tópicos livremente (observe 
os exemplos abaixo):

propaganda; •

qualidade dos programas infantis; •

exposição da criança a cenas de violência; •

sexualidade precoce; •

as crianças ficam muito tempo paradas dian- •
te do vídeo, por exigência da vida moderna, 
e não brincam.

Depois de listar as ideias que ocorrem, sele- •
cione aquela que você tem mais condição de 
desenvolver e analise-a. Se ela já estiver em 
forma de frase, utilize-a prontamente. Se não, 
escreva-a como uma frase completa, porque 
isso facilitará sua argumentação posterior. 

Imagine que a sua escolha fosse “Propagan- •
da”.  Nesta etapa é importante uma pergunta 
crítica: “O que eu acho sobre a exposição 
das crianças às propagandas da televisão?” 
A resposta vai direcionar a elaboração da 
frase. Observe: 

Aquele que acha excelente a exposição das  •
crianças à propaganda poderá elaborar a 
seguinte frase: 

“A propaganda direcionada às crianças faz com 
que elas saibam escolher melhor aquilo que querem 
comprar para o seu lazer”.

O que não acha bom a exposição das crian- •
ças à propaganda fará a seguinte frase: 

“O excesso de propagandas que as crianças 
veem estimula o consumo desenfreado”.

Neste ponto do planejamento, o candidato já  •
sabe a direção que deve tomar para conse-
guir elaborar seu texto, porque selecionou a 
ideia que acredita ser a melhor, ou seja, de-
limitou o tema. É o momento em que o texto 
ganha individualidade, pois o autor adota 
um posicionamento pessoal para elaborar 
sua redação.

Partes que compõem 
o texto dissertativo

Os candidatos às vagas em nossas universi-
dades se veem diante de alguns problemas sérios 
quando estão produzindo seus textos, nas provas 
dos vestibulares. Um deles é o da estrutura do 
texto dissertativo. É importantíssimo que nossos 
futuros universitários tenham plena consciência 
de que não basta só conhecer o tema: é preciso 
desenvolvê-lo com clareza. Clareza que começa, 
obrigatoriamente, no planejamento e na correta 
estruturação textual. 

Observe o texto abaixo e lembre-se de que foi 
publicado como uma redação nota 10 da Fuvest. 
Para que você avalie bem o texto, segue a proposta 
da universidade:

Proposta: `

Terra de Cegos

Há um conto de H. G. Wells, chamado “A terra dos cegos”, 
que narra o esforço de um homem com visão normal 
para persuadir uma população cega de que ele possui 
um sentido do qual ela é destituída; fracassa, e afinal a 
população decide arrancar-lhe os olhos para curá-lo de 
sua ilusão.

Redação:

Discuta a ideia central do conto de Wells, comparando-a 
com a do ditado popular “Em terra de cego quem tem um 
olho é rei”. Em sua opinião essas ideias são antagônicas 
ou você vê um modo de conciliá-las?

A audácia de enxergar à frente
Esse mal não será curado tão cedo. Isso porque as 
pessoas que conseguem enxergar à frente apresentam 
ao homem o que ele odeia desde tempos imemoriais: a 
necessidade de rever as próprias convicções. Enquanto 
esse ódio – ou será medo? – não for superado, a huma-
nidade continuará mandando outros “Giordano Bruno” 
para a fogueira da incompreensão e do isolamento. E, 
ignorando as pessoas de visão, continuará cega para o 
futuro e para si mesma. (4)
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A capacidade de estar à frente de seu tempo quase 
nunca confere ao seu possuidor alguma vantagem. A 
dureza das sociedades humanas em aceitar certas no-
ções desmente, não raro, o ditado popular que diz que 
“Em terra de cego quem tem um olho é rei”. (1)

Ainda hoje, temos exemplos de procedimentos similares. 
Oscar Arias, presidente da Costa Rica e prêmio Nobel da 
Paz, ainda há pouco tempo se debatia contra a sociedade 
de seu país, que teimava em colocar obstáculos à sua 
atuação. Em tempo: o mérito de Oscar Arias nem era 
o de estar à frente de seu tempo, mas simplesmente o 
de analisar os problemas do presente. (3)

Exemplo, a História é pródiga em apresentar. Sócrates 
foi obrigado, pela sociedade ateniense, a tomar cicuta, 
em razão de suas ideias. Giordano Bruno, que concebeu 
a Terra como simples planeta, tal como se sabe hoje, 
foi chamado herege e queimado. Darwin debateu-se 
contra a incompreensão e condenação de suas ideias, 
mais tarde aceitas. (2)

O leitor atento percebeu que a ordem dos pará-
grafos está inadequada. Um dos fatos que pode ter 
alertado o leitor sobre isso é a citação de Giordano 
Bruno, no segundo parágrafo, e a explicação do que 
o transformou em alguém além do seu tempo só 
aparecer no quarto.

Um outro detalhe que pode ter provocado a 
curiosidade de alguns é a numeração no final de 
cada parágrafo. Tente lê-los obedecendo à ordem 
indicada pelos números. Seguramente, a dissertação 
ficará mais clara.

A confecção de um texto dissertativo deve 
ser produto de um plano de trabalho do qual fazem 
parte as informações e os conceitos que queremos 
transmitir, a visão crítica que tentamos manifestar e o 
grupo a que nos dirigimos. Estruturar um texto, com 
introdução, desenvolvimento e conclusão, é fazer com 
que essa organização auxilie a correta compreensão 
daquilo que cada um quer transmitir, da visão crítica 
que quer manifestar, para melhor atingir o grupo a 
que nos dirigimos. 

Portanto, se a proposta for de 25 linhas, é acon-
selhável que o texto esteja estruturado em:

Introdução: •  um parágrafo (com cerca de 5 
linhas) –  o número 1 do exemplo.

Desenvolvimento • : dois ou três parágrafos 
(também com cerca de 5 linhas cada um) – os 
números 2 e 3.

Conclusão • : um parágrafo com as cinco linhas 
finais – o último parágrafo, isto é, o número 4.

Cabe observar, ainda, que existem inumeráveis 
modos de organizar a sequência de um texto disser-

tativo. Muitas maneiras diferentes de distribuir o 
que se quer dizer em introdução, desenvolvimento 
e conclusão.

Estruturando a dissertação
Certamente você conhece alguém que já contou 

um fato de maneira confusa ou tentou defender um 
ponto de vista de forma desordenada. Na comunica-
ção oral, o emissor e o receptor estão frente a frente, 
e as dúvidas podem ser tiradas no momento em que 
ocorrem. E no texto? Se dúvidas surgirem devido à 
falta de organização, o que o leitor fará?

Se for apenas um leitor, certamente, abandona-
rá a leitura, com os mais variados comentários. Se 
pertencer a uma banca corretora... provavelmente o 
candidato perderá preciosos pontos.

Os objetivos, no plano do significado, dos candi-
datos que precisam produzir textos dissertativos po-
dem ser sintetizados, primeiramente, em três tópicos:

escrever sobre o tema; •

assumir um ponto de vista; •

amparar o ponto de vista com argumentos  •
convincentes.

Auxiliar os candidatos a concursos públicos a 
dividir esses três tópicos nas partes que constituem a 
dissertação é o objetivo de todos os livros, apostilas, 
artigos de jornal, ou aulas de redação que existem 
por aí.

Cabem duas observações:

Todas as sugestões que serão dadas já foram  •
testadas em salas de aula e deram certo.

O objetivo desse material é  • orientar os fu-
turos universitários. A situação ideal é que 
cada um, atendendo às necessidades básicas 
de estruturação textual, busque o seu pró-
prio modo de escrever. Uma das maneiras, 
de chegar a esse ponto ideal, é a produção 
constante de redações.

A primeira sugestão de organização textual é:

Na introdução, apresente o tema e os argumen-
tos que você deseja desenvolver.

No desenvolvimento, apresente os porquês e 
os exemplos, ou seja, a argumentação. 

Na conclusão, apresente uma síntese reafirma-
dora das ideias (reapresentação, com outras palavras, 
do ponto de vista ou do argumento principal).

Observe o exemplo abaixo:
Fé na razão não é somente fé em nossa própria razão, 
mas também – e ainda mais – na razão dos outros.  
Dessa forma, um racionalista, mesmo acreditando ser 
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intelectualmente superior aos outros (o que lhe é difícil 
julgar), apenas o será na medida em que for capaz de 
aprender por criticismo, bem como pelos próprios erros 
ou os dos alheios; pois que só se aprende, neste sentido, 
se se levar a sério não só os outros, como também seus 
argumentos. O racionalismo está, portanto, ligado à ideia 
de que a outra pessoa tem o direito de ser ouvida, e de 
defender seus argumentos. (POPPERl, Karl. A Lógica da 

Pesquisa Científica.)

Introdução
Não há, em redação, receitas. É, contudo, im-

portante que o candidato habitue-se a ter um méto-
do ao escrever, porque a produção de um texto não 
deve ser produto de “sorte”, mas de muita reflexão 
e trabalho. 

É bom lembrar uma importante contribuição 
de Benjamin Franklin: “Ao falhar na preparação, 
você está se preparando para fracassar.” Portanto, 
pratique sempre o planejamento e a elaboração de 
seus textos a partir dele, antes que o dia da prova 
de redação chegue.

Pequeno parágrafo que tem importantes funções:

O emissor do texto apresenta o tema (sem  •
copiá-lo).

O emissor apresenta sua tese, caso opte por  •
essa técnica.

É o momento de citação dos argumentos que  •
serão desenvolvidos no corpo da redação.

É importante (mas não essencial) que recur- •
sos sejam usados para provocar o interesse 
do leitor, tais como:

uma pergunta, compatível com o tema e  •
com a argumentação; 

a pergunta formulada poderá ser respon- •
dida em um dos parágrafos do desenvol-
vimento e reforçada na conclusão;

o candidato pode optar por responder,  •
na conclusão, à pergunta formulada, 
criando uma possibilidade mais fácil de 
retomada do seu ponto de vista.

Uma frase pública para iniciar a introdução  •
pode ser um recurso válido, desde que:

a frase seja absolutamente coerente com  •
a sua argumentação e com o tema;

o candidato deve ter certeza absoluta  •
do teor da frase, pois nada dever ser 
alterado, e da autoria dela, citando esse 
autor no seu texto.

Caso a argumentação do candidato esteja  •
baseada em elementos favoráveis e con-
trários ao tema, ou correntes distintas de 
análise dele, essa divisão pode ser apre-
sentada na introdução.

Antes de serem apresentados os exemplos de 
introdução, cabem algumas observações sobre os 
argumentos.

Como conseguir argumentos para o desenvol-
vimento do tema?

Usemos como exemplo o tema abaixo: 

(UEL) Faça uma dissertação sobre o tema: “Es-
creve as injúrias na areia e grava os benefícios no 
mármore” (Ovídio – poeta latino) 

É importante observar que a proposta não está 
em forma de pergunta, portanto é melhor concordar 
com a frase do poeta.

A análise da frase possibilita a seguinte leitura: 
quando ofensas são cometidas, devemos esquecê-las 
– metaforicamente “escrevendo na areia” – já os bene-
fícios devem ser eternizados (“gravados no mármore”) 
para que fiquem retidos em nossa memória.

Uma das maneiras mais simples de conseguir os 
argumentos necessários para o desenvolvimento da 
dissertação é, primeiramente, transformar o tema nu- 
ma pergunta e buscar as respostas adequadas a ela.

Exemplo 1: `

Por que devemos escrever as injúrias na areia? 

Resposta possível: para que as pessoas não fi-
quem atadas ao rancor provocado pelas ofensas. 

Exemplo 2: `

Por que devemos escrever os benefícios no mármore? 

Resposta possível: para que os favores recebidos 
sempre nos acompanhem e, por isso, possibilitem- 
-nos uma segurança maior em nosso caminho. 

Observe os modelos de introdução:

A apresentação do tema deve estar sempre  •
presente, demonstrando que o futuro uni-
versitário compreendeu, e bem, o assunto 
que deve ser tratado no texto.

Os argumentos devem ser citados. •

Questionamento
Pessoas especiais dizem que o ser humano não 

se deve prender a maus momentos, porque o rancor 
ocasionado pelas ofensas provoca muito mal. Por 
outro lado, os benefícios recebidos, quando lembra-
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dos constantemente, permitem que aquele que foi 
favorecido não se sinta só e, em consequência disso, 
tenha mais segurança em sua vida. Entretanto, como 
conseguir esquecer um fato negativo e preservar o 
que foi benéfico?

Frase pública
Pessoas especiais dizem que o ser humano não 

se deve prender a maus momentos, porque o rancor 
ocasionado pelas ofensas provoca muito mal. Por outro 
lado, os benefícios recebidos, quando lembrados cons-
tantemente, permitem que aquele que foi favorecido 
não se sinta só e, em consequência disso, tenha mais 
segurança em sua vida. Miguel de Cervantes amplia 
o benefício do agradecimento quando escreve: “A pes-
soa que é agradecida aos que lhe fazem bem, mostra 
que também o será a Deus, que tanto bem lhe fez.”

Divisão de assunto
Pessoas especiais dizem que o ser humano não 

se deve prender a maus momentos, porque, por um lado, 
o rancor ocasionado pelas ofensas provoca muito mal. 
Por outro lado, os benefícios recebidos, quando lem-
brados constantemente, permitem que aquele que foi 
favorecido não se sinta só e, em consequência disso, 
tenha mais segurança em sua vida.

Independente de concordar, ou não, com a 
direção adotada na introdução apresentada como 
exemplo, percebe-se que ela deverá funcionar como 
roteiro do texto que será lido. Caso isso não aconteça, 
o corretor poderá punir o autor em coerência, que é 
um erro sério de estruturação.

Emprego do hífen
O hífen, sinal utilizado para indicar separação 

de sílabas, é empregado, também, para criar adje-
tivos compostos, formados por elementos reduzidos 
ou não, como, por exemplo, em rubro-negro, azul-
piscina, anglo-hispânico, greco-latino, entre outros.

Um outro assunto bastante importante para a 
redação é o emprego do hífen, que associa elementos 
(radicais, prefixos ou sufixos) a palavras. É frequente 
a dúvida diante de um texto em que se deva usar, 
por exemplo:

Ela usava uma sobre-saia (ou sobressaia) colorida para 
que a fantasia ficasse mais bonita.

Seja bem-vindo! (ou Benvindo?)

Esta notícia é extra-oficial (ou extraoficial?)

Muitas vezes, estranhamos a grafia e procu-
ramos o dicionário para corrigir, ou não, o texto. 
Entretanto, quando isso não é possível, o conve-
niente é sabermos algumas pequenas regras para 
auxiliar o correto cumprimento dessa exigência 
gramatical.

Sem o objetivo de esgotar o assunto, estão listadas 
a seguir as principais normas para o emprego do hífen: 

1. Não se usa hífen

a) Depois dos radicais listados a seguir:

  aero, alo, antropo, audio, auri, agro, albi, 
bio, céfalo, cardio, cloro, dermo, eletro, equi, 
ferro, filo, fono, foto, geo, hetero, homo, hidro, 
macro, termi, zoo.

Exemplos:  `

Aeroporto, alopatia, antropologia, audiovisual, aurícula, 
agronegócio, albinismo, biodiversidade, cefalópode, cardio-
patia, clorofila, dermóptero, eletroímã, equidistante, ferrovia, 
filologia, fonoaudiólogo, fotofobia, geografia, heterodoxo, 
homossexual, hidroterapia, macrocosmo, termelétrica ou 
termoelétrica, zoologia.

b) Depois dos prefixos listados a seguir:

  ambi, apo, bi, cata, cis, des, di, dia, endo, 
epi, exo,hemi, hipo,  meta, mono, multi, pluri, 
peri,poli, quadri, re, retro, tetra, tri, uni.

Exemplos:  `

Ambivalente, apoastro, bissexto, cataclisma, cisplatino, 
descomplicar, dissílaba, dialógico, endovenoso, epicentro, 
exoesqueleto, hemiciclo, hipotermia, metamorfose, mo-
nossílabo, multicelular, plurianual, perímetro, polissílabo, 
quadrilátero, readaptar, retroalimentação, tetravô, trigêmeo, 
unilateral.

c) Não se usa hífen quando o prefixo termina 
em vogal diferente da vogal com que se inicia o se-
gundo elemento:

Exemplos: `

 autoaprendizagem, infraestrutura, extraescolar, semi-
árido, plurianual, antiaéreo, anteontem.

Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen 
se o segundo elemento iniciar-se pela mesma vogal:

Exemplos: `

 Arqui-inimigo, anti-imperialista, anti-inflamatório contra- 
-ataque, micro-ondas, semi-internato.

d) Não utilizamos hífen quando o prefixo 
termina em vogal e o segundo elemento se inicia 
com “r” ou “s”. Nesse caso, as letras devem ser 
duplicadas:
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Exemplos:  `

antirrábico, antissocial, biorritmo, contrarregra, ultrassom.

2. Usa-se hífen:

a) Com prefixos, usa-se o hífen diante das 
palavras iniciadas por “H”:

Exemplos: `

anti-horário, anti-higiênico, ultra-humano, super- 
-homem.

b) Com o prefixo “sub”, utiliza-se hífen quando 
a palavra seguinte é iniciada pela mesma letra do 
elemento anterior ou iniciada por “r”. No entanto, 
palavras iniciadas por “h” perdem essa letra e 
juntam-se sem hífen:

Exemplos: `

sub-bibliotecário, sub-repticiamente, sub-região,

subumano, subumanidade.

c) Pelos prefixos pan e circum, quando a pala-
vra seguinte se inicia por m, n e vogal.

Exemplos: `

Ci rcum-navegação ,  pan-merc adores ,  pan- 
-americano.

d) Pelos elementos “bem e mal”, quando as 
palavras seguintes têm vida autônoma na língua, 
como em:

Bem-aventurança, bem-me-quer, bem-vindo, bem- 
-amado.

Mal-educado, mal-humorado.

e) Usa-se sempre hífen nas palavras formadas 
por: além, aquém, ex (estado anterior), pós, pré, pró,  
grã, recém, sem (para quem não tem algo) e vice.

Exemplos:  `

ex-diretor, recém-casado, sem-terra, vice-reitor, vice-
-diretor.

pré-vestibular, pós-operatório, pró-vida, pré-escolar.

Emprego de letras
A ortografia é a parte da gramática que tra-

ta da correta grafia das palavras. Não escrever 
corretamente em uma redação de seleção para 
universidades pode ocasionar uma preciosa perda 
de pontos. Portanto, quando surgir uma dúvida, 
procure alternativas para evitar isso. Seguem al-
gumas sugestões: 

Procure observar se a palavra que está provo- •
cando a dúvida é derivada de outra. Não há 
sentido de a grafia mudar da primitiva para 
a derivada. Assim, se consciência é escrita 
com dígrafo sc todas as derivadas também 
o serão. 

Leia muito. A grafia correta de algumas palavras  •
fica memorizada, o que facilita muito a elabora-
ção de seus próprios textos. 

Lembre-se de que a letra H, no meio dos vo- •
cábulos, só aparece nos dígrafos (nh, ch, lh). 
Nas palavras derivadas, a letra h desaparece, 
caso não ocorra hífen. 

Exemplos: `

humano/desumano – honesto/desonesto

mal-humorado, sobre-humano, anti-histórico

Consulte e aplique as regrinhas abaixo, sem- •
pre que houver dúvidas.

Item Aplicação Exemplos

Emprega-se a letra E Nas pessoas do singular do presente do sub-
juntivo dos verbos terminados em -oar e -uar. 

Abençoar – abençoe, abençoes,...
Atuar – atue, atues, atue,...

Nos substantivos e adjetivos relacionados a 
substantivos com -eia.

Traqueano (traqueia), candeeiro (candeia).

Nos ditongos nasais (geralmente). Cães, pões, mães, escrivães.

Em  Mediar, Ansiar, Remediar, Incendiar e 
Odiar (MARIO), pois são verbos que recebem  
um E nas formas rizotônicas.

Medeio, anseio, remedeio, incendeio, odeio.
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Item Aplicação Exemplo

Emprega-se a letra  I Na 2.ª e 3.ª pessoas do singular do presente do 
indicativo de verbos terminados em -uir.

Possuir – possuis, possui.
Contribuir – contibui, contribuis.

No verbo criar e palavras cognatas. Crie, cries, crie.
Criança, criador, criatura.

Nos verbos terminados em -ear (passear, ate-
ar, recear, sapatear, entre outros) que recebem 
um I  nas formas rizotônicas.

Passeias, receia, sapateie, ateio.

Item Aplicação Exemplo

Emprega-se H No início de alguns vocábulos, por questões 
etimológicas.

História, histérico, histeria, herbáceo, hispânico.

Item Aplicação Exemplo

Emprega-se G Nas terminações -ágio, -égio, -ígio, 
-agem, -igem, -ege, -ugem, -oge, ógio, 
- úgio.

Adágio, frígio, relógio, herege, linguagem, 
ferrugem.

Em geral, depois de R. Relógio, divergir, submergir, (atenção: alforje, 
gorjeta, sarjeta, gorjeio).

Item Aplicação Exemplo

Emprega-se J Nos vocábulos derivados de palavras grafadas 
com J. 

Canja – canjica, anjo – anjinho
(atenção: angelical, angélico).

Nas terminações -aje. Laje, ultraje, (atenção: garage – variante de 
garagem).

Nas formas dos verbos terminados em -jar. Viajem, penujem (atenção aos substantivos: 
viagem e penugem).

Observe o esquema abaixo, que completa a abordagem sobre o emprego das letras corretas na mo-
dalidade culta.

Item Aplicação Exemplo

Emprega-se X

 Depois de ditongo.
Caixa, feixe, seixo, deixe (atenção: caucho – 
árvore).

Depois de en, me, mi.
Enxaqueca, mexida, mexerico, mixórdia
(atenção ao substantivo mecha).
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Item Aplicação Exemplo

Emprega-se S

Em substantivos e adjetivos relacionados a 
verbos que têm no final do radical do infiniti-
vo -corr, -nd, -pel, -rg, -rt, -sent.

Percorrer – percurso.
Compelir – compulsão.
Pretender- pretensão.
Imergir – imersão.

Em adjetivos com sufixo -oso. Gostoso, ditoso, amoroso, saboroso.

Em femininos formados por sufixo -esa ou 
-isa.

Duque – duquesa/ barão – baronesa/ príncipe 
– princesa/ poeta – poetisa/ sacerdote – sacer-
dotisa.

Em femininos indicativos de naturalidade, 
procedência, título, com sufixo -ês, -esa, 
-eses.

Camponês – camponesa/ pequinês – pequinesa/ 
burguês – burguesa. 

Em vocábulos com prefixos trans-, tras- e 
tres-.

Transeunte, traspassar, tresandar.

Depois de ditongo. Causa, Creusa, náusea, Sousa.

Em verbos terminados em -isar, se o vocá-
bulo de origem apresentar s.

Divisa – divisar/ análise – analisar/ atrás – atrasar.

Verbos formados a partir de vocábulos 
terminados em s.

Burguês – aburguesar/ português – aportuguesar.

Item Aplicação Exemplo

Emprega-se S

Verbos terminados em -usar. Abusar, acusar, escusar. 

Nas formas derivadas dos verbos pôr (e 
derivados) e querer.

Dispuser, puser, quiser, quis.

Nos vocábulos terminados em és.
Viés, invés, revés (atenção a dez e fez – singular 
de fezes).

Nos vocábulos derivados de palavras termi-
nadas com -s.

Lápis – lapisinho/ adeus – adeusinho.

Item Aplicação Exemplo

Emprega-se Z

Em verbos terminados em -zer e -zir.
Conduzir, reproduzir, cozer (atenção: coser = 
costurar).

Em vocábulos derivados com as termi-
nações -zada, -zal, -zarrão, -zeiro, 
-zinha, -zito.

Anguzada, bambuzal, homenzarrão, juazeiro, 
cãozito. 

Em verbos terminados em -izar, derivados 
de vocábulos que não têm s no final.

Amenizar, civilizar, cristalizar  (atenção: catequese 
– catequizar).

Em verbos derivados de vocábulos que 
terminam em -z.

Cicatriz – cicatrizar/ raiz – enraizar.

Substantivos derivados de adjetivos. Lúcido-lucidez/ sensato – sensatez.
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Item Aplicação Exemplo

Emprega-se Ç

Em substantivos e verbos relacionados a ad-
jetivos e substantivos que têm -to no final.

Isento – isenção/ canto – canção/ alto – alçar.

Em substantivo cujos verbos cognatos termi-
nam o infinitivo em -ter.

Conter – contenção/ reter – retenção.

Em vocábulos terminados em -açu. Babaçu, Paraguaçu, Iguaçu.

Item Aplicação Exemplo

Emprega-se SS

Em substantivos cujos verbos cognatos 
têm o radical terminado em -ced, -gred, 
-prim, -met, -mit.

Conceder – concessão/ submeter – submissão/
regredir – regressão.

Substantivos cujos verbos cognatos termi-
nam em -tir. 

Discutir – discussão/ repercutir – repercussão 
(atenção: curtir – curtição).

Item Aplicação Exemplo

Emprega-se C
Nos vocábulos com sufixo -ec(er), indi-
cativo de início de ação, e -esc (er), nos 
vocábulos de formação erudita.

Empobrecer, amadurecer, maturescência.

Hiperônimo
Além de utilizar a ortografia vigente e a acen-

tuação exigida pela gramática, é fundamental que 
o autor de uma redação tenha a preocupação com 
o emprego semanticamente correto das palavras. 
Um conhecimento linguístico que auxilia bastante 
o uso adequado das palavras é o conceito de hipe-
rônimo: termo cuja significação inclui o sentido (ou 
os sentidos) de um ou de diversos outros termos. 
É importante observar, também, que utilizar hi-
perônimos pode evitar repetições desnecessárias, 
entretanto, deve-se perceber se a generalização não 
compromete a correta compreensão daquilo que se 
pretende comunicar.

Exemplos de hiperônimos:

Animal é hiperônimo de cão, gato, rato, cavalo.

Arte é hiperônimo de literatura, música, pintura.

Artista é hiperônimo de cantor, ator, dançarino.

Entretanto, estaria correto dizer, fora de con-
texto, que “O animal foi sacrificado porque quebrou 
a pata”? No momento da leitura da frase vem a per-
gunta: que animal?

Se a frase estivesse assim formulada: “O famoso 
cavalo Sunflower escorregou na raia cinco. O animal 
foi sacrificado porque quebrou a pata”, não haveria 
qualquer dúvida sobre o animal sacrificado e o hipe-
rônimo seria um dos possíveis recursos para evitar a 
repetição de palavras.

Hipônimo
Hipônimo é uma palavra de significação espe-

cífica dentro de um campo semântico.

Utilizar hipônimos pode auxiliá-lo a não re-
petir palavras e a ser mais específico nas suas 
argumentações quando isso se fizer necessário. É 
importante não se afastar da coerência textual ao 
optar por um hipônimo.  

Exemplos: `

Pintura, escultura, música são hipônimos da palavra Arte.

Homem, mulher, criança são hipônimos de ser humano. 

Redação, poema, narração, descrição são hipônimos 
de texto.

Os exercícios a seguir abordam tópicos estudados em 
módulos anteriores e outros (ainda) não vistos.

(UEL) Assinale a alternativa que preenche corretamente 1. 
as lacunas da frase apresentada.

Elas ficaram __ impressionadas com seus poderes __.

meio, supra-sensoriais.a) 

meias, supras-sensoriais.b) 

meio, supras-sensoriais.c) 

meias, supra-sensorial.d) 

meio, supra-sensorial.e) 
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Solução:  ` A

Observe que o elemento supra está citado na regra (n.º 3) 
que indica a necessidade do hífen antes de vogal, H, R e 
S. Associado a isso, está o fato de o primeiro elemento do 
composto não sofrer plural e o segundo necessitar dessa 
flexão. 

Comentário: a palavra “meio” não deve receber a flexão 
de número quando for advérbio. 

(UEL – Adaptado) É nas __ do Palácio que ocorrem, 2. 
por motivos __, as disputas do poder de influência 
sobre o Presidente.

antes-sala, quaisquer.a) 

ante-salas, qualquer.b) 

antes-salas, quaisquer.c) 

antes-salas, qualquer.d) 

ante-salas, quaisquer.e) 

Solução:  ` E

O elemento ante, antecedendo uma palavra iniciada por 
s, não exige o emprego de hífen. 

Como comentário extra fica uma observação sobre a 
peculiaridade de “qualquer”: tem sua forma de plural no 
interior e não no final.

(Enem)3. 

Em reportagem sobre o crescimento da população 
brasileira, uma revista de divulgação científica publicou 
tabela com a participação relativa de grupos etários 
na população brasileira no período de 1970 a 2050 
(projeção), em três faixas de idade: abaixo de 15 anos, 
ente 15 e 65 anos e acima de 65 anos.

42,1

54,8

3,1

31,8

63,3

4,9

21,5

69,7

8,8
17,2

64,4

18,4

População abaixo de 15 anos
População entre 15 anos e 65 anos
População acima de 65 anos

Admitindo-se que o título da reportagem se refira ao grupo 
etário cuja população cresceu sempre, ao longo do período 
registrado, um título adequado poderia ser: 

“O Brasil de fraldas”.a) 

“Brasil: ainda um país de adolescentes”.b) 

“O Brasil chega à idade adulta”.c) 

“O Brasil troca a escola pela fábrica”.d) 

“O Brasil de cabelos brancos”.e) 

Solução:  ` E

Observe que a questão, apesar de estar mais vinculada à 
Geografia, utiliza um princípio elementar de redação: a com-
petência ao colocar um título. O candidato deveria observar 
que a faixa acima de 65 anos, apesar de não ser, no gráfico, 
a maior, é a única que “cresceu sempre”. O melhor título, 
portanto, só pode ser; “O Brasil de cabelos brancos”.

(ITA – Adaptado) Assinale a opção que completa as 4. 
lacunas do texto a seguir.

As ___ da OAB na região, que querem ___ o porte ile- 
gal de armas, serão as primeiras ___ campanha pelo 
desarmamento.

sub-seções, descriminar, a promover a.a) 

sub-seções, discriminar, na adesão da.b) 

subsedes, criminar, a dispenderem esforços na.c) 

sub-sedes, criminalizar, em se empenharem na.d) 

subseções, incriminar, a aderir à.e) 

Solução:  ` E

O elemento sub só exige hífen quando a palavra seguinte 
é iniciada pela mesma letra do elemento anterior ou por 
“R” ou por “B”, portanto, só duas alternativas sobram 
depois da primeira análise: a letra C e a E. A segunda 
palavra que ajuda a eliminar a alternativa C é “dispender”,  
porque está incorretamente grafada, o correto é 
despenderem, que significa gastarem.

(UEL) ___, o rapaz não consegue libertar-se de velhas 5. 
___; ___ é infeliz.

Mau-humorado, tensões, porisso.a) 

Mal-humorado, tenções, por isso.b) 

Mau-humorado, tensões, por isso.c) 

Mal-humorado, tenções, porisso.d) 

Mal-humorado, tensões, por isso.e) 

Solução:  ` E

A segunda questão pode ser resolvida melhor se a análise 
for feita do fim para o início; por isso deve ser escrita se-
paradamente. Restam as alternativas B, C e E; tensões 
deve ser grafada com s e mal-humorado com l, porque 
é o antônimo de bem-humorado.
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(Elite) O texto abaixo foi publicado no Jornal do Brasil, 6. 
em 28/07/2002. A ordem dos seus oito parágrafos foi 
intencionalmente alterada. Procure encontrar a se-
quência correta e observe a estrutura de introdução, 
desenvolvimento e conclusão nele presentes. Siga as 
pistas sublinhadas e observe o “toque” interdisciplinar 
presente nos comentários literários.

Escrever bem é escrever difícil?

Deonísio da Silva

Eu estava ali para tratar do livro De onde vêm as palavras. 
O que as letras faziam naquele meio? Jô, porém, é mestre 
em conciliar paradoxos, em parcerias impossíveis, 
em dosar seu programa, oferecendo temas sérios em 
linguagem bem-humorada. (  )

Dalton é capaz de contar uma história inteira em 
três linhas: “O Amor é uma corruíra no jardim. De 
repente ela canta e muda toda a paisagem.” O que, 
aliás, não o livrou de alguns críticos atentos que jamais 
escreverão uma única linha desfavorável ao amigo, 
mas que gastaram boas horas de insólita tertúlia 
ponderando que a corruíra não canta, trina. “Você 
errou, Dalton”, disse um dos mais rigorosos, não sem 
uma ponta de verve. “Você precisa pesquisar mais para 
escrever sobre pássaros”, disse outro. Dalton concede 
a graça da convivência para poucos, escaldado com 
o provincianismo atroz de arrivistas que buscariam 
proximidade com ele apenas para tirar algum proveito 
imediato. E Rubem Fonseca impôs-se um silêncio 
obsequioso desde as primeiras calúnias de que foi 
vítima nos anos 70. Caso-síntese da perseguição a 
escritores, vítimas da insânia de censores a serviço 
de um governo ditatorial, de vez em quando tem o 
desprazer de ser assunto de quem, não tendo luz 
própria, quer roubar um pouco de seu brilho.(  )

Uma visita ao Largo São Francisco, em São Paulo, onde 
está nossa mais antiga faculdade de Direito, é também 
uma aula de Literatura. As paredes lembram, 
orgulhosas, seus alunos de outrora, entre os quais 
Castro Alves, José de Alencar e, mais recentemente, 
Lygia Fagundes Telles.(  )

Alunos da UFSCar me pediram para rever, na companhia 
deles, entrevista que dei a Jô Soares. Queriam comentar, 
me perguntar coisas, saber dos bastidores. Sim, naquele 
dia Rita Cadillac, que dá shows em penitenciárias, para 
entreter a população ali confinada, desamarrou a blusa 
e mostrou os seios ao maquiador. Emerson Fittipaldi me 
falava de coisas tristes. “Ah você mora em São Carlos, 
perto de Araraquara? Caí de ultraleve ali perto. Eu e meu 
filho. A perna começou a sangrar, eu estava imobilizado, 
não demorou muito e os urubus sentiram o cheiro de 
sangue e começaram a voar bem baixinho, ao nosso 
redor. Pedi a meu filho que sacudisse os braços para 

espantá-los.” Dizia tudo isso em voz calma, fininha, a sua 
voz habitual. Rita Cadillac, não. Fez o maior fuzuê. E no 
final da entrevista ofereceu o bumbum para ser beijado 
por alguém da plateia, como cortesia. Jô disse que podia 
subir um só da plateia. Subiram cinco. (  )

Fora dali, dois de nossos melhores escritores cursaram 
Direito. Rubem Fonseca, no Rio. Dalton Trevisan, em 
Curitiba. Os dois estão entre os melhores contistas do 
mundo. Mas escrevem em português e têm contra si 
o complexo diuturnamente martelado nos ouvidos e 
nos olhos dos brasileiros: são mestres na periferia do 
capitalismo, quem sabe. E ainda não morreram. Como se 
sabe, morrer é condição sine qua non para receberem a 
atenção que fazem por merecer. A extrema concisão é a 
marca dos dois. Rubem Fonseca escreve contos como 
quem faz roteiro de filmes de ação. (  )

Esses ficcionistas jamais serão exemplo de correção 
textual em cursos de Direito. Lá os modelos ainda são 
outros e é raro que a verborragia não impere. O modelo? 
Rui Barbosa. Mas se em Rui Barbosa havia o lampejo 
do gênio, que leva o leitor a perder boas páginas em 
trevas de leitura para de repente ter a satisfação de ver 
a inteligência faiscar, o mesmo não se pode dizer de 
seus imitadores. (  )

Naquele programa, conversamos sobre escrever  bem. 
Disse em síntese o que tenho escrito sobre esse tema. 
Que os bacharéis precederam os economistas na arte de 
escrever mal, de nos enrolar, de nos encher a paciência, 
de abusar da boa vontade do leitor, condição prévia 
para dar atenção a quem escreve. Paradoxalmente, foi 
nos cursos de Direito que vicejaram alguns de nossos 
melhores prosadores e poetas.(  )

É verdade que o famoso jurisconsulto exagerava. 
Faria bom par com o professor Astromar. (  )

Solução ` : Ordem dos parágrafos: 2, 6, 4, 1, 5, 7, 3, 8.

(Elite) O texto abaixo, como indica a referência, foi publica-7. 
do na imprensa e é dissertativo, isto é, caracteriza-se pela 
defesa de um ponto de vista, de uma ideia. Como já foi 
estudado neste módulo, a dissertação costuma ser dividida 
em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão.  
Leia-o atentamente e divida-o em: um parágrafo de intro-
dução, dois de desenvolvimento e um de conclusão.

A televisão e a volta às cavernas
Qual é a minha porta? Está o leitor, ou leitora, diante dos 
toaletes de um restaurante, um teatro ou hotel, e com 
frequência experimentará um momento de vacilação. 
Não que tenha dúvida quanto ao próprio sexo. A 
dúvida é com relação àqueles sinais inscritos sobre 
cada uma das duas portas – que querem dizer? Olha-
se bem. Procura decifrar seu significado profundo. 
Enfim, vem a iluminação: ah, sim, este é um boneco 
de calças. Sim, parece ser isso. E aquela silhueta, ali 
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ao lado, parece ser uma boneca de saia. Então, esta 
é a minha porta, concluirá o leitor. E aquela é a minha, 
concluirá a leitora. A humanidade demorou milhões de 
anos para inventar a linguagem escrita e vêm agora 
as portas dos toaletes e a desinventam. Por que não 
escrever “homens” e “mulheres”, reunião de letras que 
proporciona segurança da clareza e do entendimento 
imediato? Não. Algumas portas exibem silhuetas de 
calças e saias. Outras, desenhos de cartolas, luvas, 
bolsas, gravatas, cachimbos e outros adereços de uso 
supostamente exclusivo de um sexo ou outro. Milhões 
de anos de progresso da humanidade, até a invenção 
da comunicação escrita, são jogados fora, à porta 
dos toaletes. E no entanto a palavra, a palavra escrita 
especialmente, continua sendo um estupendo meio 
de comunicação. Deixa-se um bilhete para um colega 
de trabalho dizendo “Fui para casa”, e vazado nesses 
termos, com o uso dessas singelas palavrinhas, será 
sem dúvida de entendimento mais fácil e unívoco do que 
se se desenhar uma casinha de um lado, um hominho 
de outro, e uma flecha indicando o movimento de uma 
para a outra. Vivemos um tempo de culto da imagem. 
Esquece-se o valor inestimável da palavra. Lord Thomson 
of Monifieth, um inglês que já presidiu a Independent 
Broadcasting Authority, órgão de supervisão do sistema 
de rádio e televisão na Grã-Bretanha, disse, certa vez 
numa conferência, que lamenta não ter surgido na 
história da humanidade primeiro a televisão, e depois os 
tipos móveis de Gutenberg. “Penso que imprimir e ler 
representam formas mais avançadas de comunicação 
civilizada do que a transmissão de TV”, afirmou. Esse 
lúcido inglês confessou que, em seus momentos 
sombrios, se sente incomodado com o pensamento 
de que a humanidade caminhou milhões de anos para 
voltar ao ponto de partida. Começou magnetizada 
pelos desenhos nas paredes das cavernas e terminou 
magnetizada diante das figuras de alta definição nas 
paredes onde se embutem os aparelhos de televisão. 

(TOLEDO, Roberto Pompeu de. Veja, São Paulo, 25 jun. 1997.)

Solução:  `

Introdução: Vai de “Qual” até “leitora” – observe que uma situ-
ação corriqueira está sendo apresentada, vinculando as figuras 
dos  toaletes à dúvida que os símbolos podem provocar. 

Desenvolvimento: 1.º parágrafo: vai de “A humanidade” 
até “toaletes” – parágrafo em que se apresenta a ideia de 
que o emprego das palavras “homem e mulher” simplifi-
caria a situação apresentada no parágrafo anterior. 

2.º parágrafo: vai de “E no entanto” até “valor inestimá-
vel da palavra” – trecho em que se exemplifica a maior 
capacidade comunicativa das palavras, comparando-as 
com um desenho. 

Conclusão: De “Lorde” até o fim. Parte em que o próprio 
título, brilhantementemente colocado, é fundamentado, 
visto que se explicita a expressão “volta às cavernas”.

Percebe-se também que o término do texto está em 
concordância com o parágrafo inicial, já que se retoma 
situação semelhante à apresentada no primeiro parágrafo, 
porém, valoriza-se a ação da palavra.

(Enem) Eu começaria dizendo que poesia é uma questão 8. 
de linguagem. A importância do poeta é que ele torna 
mais viva a linguagem. Carlos Drummond de Andrade 
escreveu um dos mais belos versos da língua portuguesa 
com duas palavras comuns: cão e cheirando.

Um cão cheirando o futuro.

(Entrevista com Mário Carvalho. Folha de S.Paulo, 

24 mai. 1988. Adaptado.)

O que deu ao verso de Drummond o caráter de inovador 
da língua foi:

o modo raro como foi tratado o “futuro”.a) 

a referência ao cão como “animal de estimação”.b) 

a flexão pouco comum do verbo “cheirar” (gerúndio).c) 

a aproximação não usual do agente citado e a ação d) 
de “cheirar”.

o emprego do artigo indefinido “um” e do artigo e) 
definido “o” na mesma frase.

Solução:  ` A

Um dos objetivos de todos os módulos de redação é 
orientar o aluno no emprego da linguagem. A análise 
de questões vinculadas à literatura utiliza, certamente, 
esse conhecimento. É importante observar que a escolha 
do gabarito está amparada principalmente ao emprego 
de uma palavra na frase: o que seria futuro? A poesia 
nasceu daí. 

(Unicamp) Em uma de suas colunas, o 9. ombudsman do 
jornal Folha de S.Paulo reproduziu um trecho de uma 
notícia do Jornal do Brasil e fez uma crítica ao título da 
mesma notícia. O título da notícia criticada era:

MULHERES CARDÍACAS TÊM MAIS CHANCE DE 
MORRER.

A crítica dizia, simplesmente: “O JB de quarta-feira 
publicou título óbvio”.

Observe agora o começo da notícia publicada pelo JB:

“Washington - As mulheres que se submetem à 
angioplastia têm dez vezes mais probabilidade de morrer 
no hospital do que os homens. A conclusão foi obtida 
num estudo [...]”

(Folha de S.Paulo, 14 mar. 1993.)
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Como o a) ombudsman da Folha leu a manchete do 
JB, para achar que ela diz o óbvio?

Qual a leitura da manchete que deve ser feita, com b) 
base no texto que a segue?

Por que a manchete do JB permite essas duas lei-c) 
turas?

Solução: `

Ele entendeu que as mulheres cardíacas têm mais a) 
chance de morrer do que as que não são cardía-
cas. 

Que as mulheres cardíacas têm mais chance de b) 
morrer do que os homens cardíacos.

Porque a comparação elaborada no título não está c) 
completa.

Comentário: `

Observe que, em primeiro lugar, uma especificação 
maior no título poderia ter evitado o erro, por outro lado, 
a introdução da notícia, única parte transcrita na prova, 
nas primeiras palavras já acaba com a dupla possibilidade 
de leitura do título.

(UERJ) Observe os trechos iniciais das seguintes 10. 
canções:

A banda

Chico Buarque

Estava à toa na vida

O meu amor me chamou

Pra ver a banda passar

Cantando coisas de amor

A minha gente sofrida

Despediu-se da dor 

Pra ver a banda passar

Cantando coisas de amor

Disparada

Geraldo Vandré / Theo de Barros

Prepare o seu coração

Pras coisas que eu vou contar

Eu venho lá do sertão

E posso não lhe agradar

Aprendi a dizer não

Ver a morte sem chorar

E a morte, o destino, tudo

Estava fora de lugar

Eu vivo pra consertar.

Essas duas canções, de grande apelo popular, ficaram 
empatadas em 1.º lugar, no Festival de MPB da Record, 
em 1966.

Diferente do que ocorre com A banda, em Disparada, os 
autores assumem, de forma explícita, uma crítica social 
que expressa:

a aliança política entre as elites regionais.a) 

a fuga dos problemas sociais pelo povo trabalhador.b) 

o saudosismo das oligarquias rurais afastadas do c) 
poder.

o inconformismo dos marginalizados diante da de-d) 
sigualdade social.

Solução:  ` B

A questão escolhida foi incluída na parte de Ciências 
Humanas e suas tecnologias. O motivo da escolha está 
na primeira parte do enunciado na expressão “trechos 
iniciais”. Se até nas músicas, textos de construção mais 
livre,  a introdução é extremamente importante, imagine 
numa produção que deve primar pelo método, como nas 
redações de concurso.

Texto I 

A Serra do Rola-Moça

A Serra do Rola-Moça
Não tinha esse nome não...
Eles eram de outro lado,
Vieram na vila casar,
E atravessaram a serra
O noivo com a noiva dele
Cada qual no seu cavalo.

Antes que chegasse a noite
Se lembraram de voltar.
Disseram adeus pra todos
E puseram-se de novo
Pelos atalhos da serra
Cada qual no seu cavalo. 

Os dois estavam felizes.
Na altura tudo era paz.
Pelos caminhos estreitos 

Ele na frente, ela atrás.

E riam. Como eles riam!

Riam até sem razão.

A Serra do Rola-Moça

Não tinha esse nome não.
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As tribos rubras da tarde

Rapidamente fugiam

E apressadas se escondiam

Lá embaixo nos socavões,

Temendo a noite que vinha.

Porém os dois continuavam

Cada qual no seu cavalo,

E riam. Como eles riam!

E os risos também casavam.

Com as risadas dos cascalhos,

Que pulando levianinhos

Da vereda se soltavam,

Buscando o despenhadeiro.

Ah! Fortuna inviolável!

O casco pisara em falso.

Dão noiva e cavalo um salto

Precipitados no abismo. 

Nem o baque se escutou.

Faz silêncio de morte,

Na altura tudo era paz...

Chicoteando seu cavalo,

No vão do despenhadeiro

O noivo se despenhou.

E a Serra do Rola-Moça

Rola-Moça se chamou.

  (ANDRADE, Mário de. Poesia. Nossos clássicos. 

Rio de Janeiro: Agir, 1961.)

O poema é marcado por um contraste: 1. 

noite/dia.a) 

silêncio/ruído.b) 

felicidade/desgraça.c) 

riqueza/pobreza.d) 

seriedade/leviandade.e) 

Assinale o item com uma expressão ou verso que ca-2. 
racterize como popular a linguagem utilizada por Mário 
de Andrade.

Antes que chegasse...a) 

Não tinha esse nome não...b) 

Cada qual no seu cavalo.c) 

Como eles riam!d) 

Pelos caminhos estreitos.e) 

Alegria é a tônica da primeira parte do texto, mas certas 3. 
passagens já sugerem um desastre possível. Assinale 
a principal delas:

“Cada qual no seu cavalo.”a) 

“Antes que a noite chegasse/ Se lembraram de voltar”.b) 

“Os dois estavam felizes...”c) 

“Pelos atalhos da serra...”d) 

“A Serra do Rola-Moça/ Não tinha esse nome não...”e) 

A viagem que os noivos vão empreender é perigosa. 4. 
Assinale o item que, de acordo com o texto, não con-
firma essa afirmativa. 

estreitos.a) 

atalhos.b) 

adeus.c) 

riam.d) 

Os caminhos que os noivos percorriam eram estreitos. 5. 
Retire do texto o verso que prova o que se afirmou. 

Lá embaixo os socavões.a) 

Ele na frente ela atrás.b) 

Na altura tudo era paz.c) 

Pelos atalhos da serra.d) 

Cada qual no seu cavalo.e) 

A aproximação da noite anunciava perigo. Em que estrofe 6. 
mais nitidamente o sentimos? 

Primeira.a) 

Segunda.b) 

Terceira.c) 

Quarta.d) 

Quinta.e) 

Que se entende por “tribos rubras da tarde”?7. 

Uma tribo indígena que habitava a região.a) 

Um outro grupo de pessoas que sabia dos perigos b) 
da serra.

Os últimos raios de sol.c) 

As pessoas da vila.d) 

O perigo.e) 

Podemos entender a expressão “tribos rubras da tarde” 8. 
como uma:

metonímia.a) 

metáfora.b) 

catacrese.c) 

hipérbole.d) 

prosopopeia.e) 
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Em “O casco pisara em falso” encontramos: 9. 

metonímia.a) 

metáfora.b) 

catacrese.c) 

hipérbole.d) 

prosopopeia.e) 

Os noivos riam, mas os cascalhos davam risadas. As 10. 
risadas sugerem: 

alegria.a) 

tristeza disfarçada.b) 

senso de humor.c) 

deboche.d) 

“Faz um silêncio de morte”, isto é:11. 

respeitoso silêncio em memória da jovem morta.a) 

silêncio profundo.b) 

silêncio que só a morte pode provocar.c) 

somam-se as ideias de silêncio profundo e silêncio d) 
provocado pela morte.

O abismo era profundo como prova o verso:12. 

“O casco pisara em falso”.a) 

[...] “Precipitados no abismo”.b) 

[...] “que pulando levianinhos [...]”.c) 

“Na altura tudo era paz [...]”.d) 

“Nem o baque se escutou [.e) ..]”.

Assinale o item em que todas as palavras devem ter seus 13. 
elementos separados por um hífen:

antirrábico, contrarregra, arquiinimigo, ultrassom, a) 
exportar.

autoaprendizagem, pseudônimo, extraclasse,  b) 
neoliberalismo.

antihorário, bemhumorado, excampeão, prenupcial.c) 

cisplatino, supervisão, sublocar, transatlântico. d) 

infraestrutura, panamericano, supersônico, semiárido.e) 

Forme palavras usando os prefixos em destaque, empre-14. 
gando ou não o hífen, conforme determinam as regras.

arqui (bancada, milionário, inimigo, rival)a) 

____________________________________

auto (educação, retrato, análise, sugestão)b) 

____________________________________

semi (morto, árido, analfabeto, reta, deus)c) 

____________________________________

ultra (som, marino, romântico, violeta, humano)d) 

____________________________________

anti (herói, natural, pedagógico, higiênico, social)e) 

____________________________________

Românticos

Vander Lee

Românticos são poucos

Românticos são loucos desvairados

Que querem ser o outro

Que pensam que o outro é o paraíso

Românticos são limpos

Românticos são lindos e pirados

Que choram com baladas

Que amam sem vergonha e sem juízo

São tipos populares

Que vivem pelos bares

E mesmo certos vão pedir perdão

E passam a noite em claro

Conhecem o gosto raro

De amar sem medo de outra desilusão

Romântico é uma espécie em extinção

Românticos são loucos

Românticos são poucos 

Como eu

Se  você tivesse de vincular o texto a uma escola literária, 15. 
a qual delas você o ligaria? Justifique. 

“[...] loucos desvairados [...]” Qual a figura de linguagem 16. 
presente?

Antítese.a) 

Hipérbole.b) 

Prosopopeia.c) 

Metonímia.d) 

Eufemismo.e) 

Retire do texto um verso que evidencie função emotiva.17. 

“Românticos são 18. poucos”. Há um outro verso, anterior 
ao transcrito, que estabelece uma relação de significado 
com o predicativo sublinhado. Assinale-o.

“Que amam sem vergonha e sem juízo”.a) 

“Românticos são loucos”.b) 

“De amar sem medo de outra desilusão”.c) 

“Romântico é uma espécie em extinção”.d) 

“Conhecem o gosto raro”.e) 
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Assinale o objeto direto que é uma opinião, um juízo 19. 
sobre os românticos. 

“Que querem ser o outro”.a) 

“Que choram com baladas”.b) 

“Românticos são limpos”.c) 

“Conhecem o gosto raro”.d) 

“São tipos populares”.e) 

(FGV) Assinale a frase que contém erro de grafia. 20. 

Não conheço o por que você tanto discute. a) 

Porque ele não vai, eu também não vou.b) 

Nunca sei por quê, mas ela tem um quê de inte-c) 
ressante.

Quê?! Você está louca, minha filha!d) 

(Cesulon) Todas as palavras apresentam separação 21. 
silábica correta, exceto:

ex-tre-mo, fre-quen-te, de-tec-ta-do.a) 

sig-ni-fi-ca-ti-va, pers-pec-ti-va, Pa-ra-guai.b) 

a-si-á-ti-co, Ja-pão, in-te-gra-ção.c) 

bra-si-le-i-ras, as-pec-tos, es-pe-cial.d) 

(IME) Assinale a letra correspondente à alternativa 22. 
que preenche corretamente as lacunas da frase apre-
sentada.

Os turistas ___ admiraram-se com o número de ___ 
que havia na aldeia.

recéns-chegados, artesãos.a) 

recém-chegados, artesãos.b) 

recém-chegados, artesães.c) 

recém-chegado, artesãos.d) 

recéns-chegados, artesãe.e) 

(UEL) Visão ___ dos fatos explica ___ apenas alguns 23. 
alunos foram premiados.

destorcida, porque.a) 

distorcida, por que.b) 

distorcida, porque.c) 

destorcida, por que.d) 

destorcida, porquê.e) 

Escrever bem é escrever difícil?

Alunos da UFSCar me pediram para rever, na companhia 
deles, entrevista que dei a Jô Soares. Queriam comentar, 
me perguntar coisas, saber dos bastidores. Sim, naquele 
dia Rita Cadillac, que dá shows em penitenciárias, para 

entreter a população ali confinada, desamarrou a blusa 
e mostrou os seios ao maquiador. Emerson Fittipaldi 
me falava de coisas tristes. “Ah você mora em São 
Carlos, perto de Araraguara? Caí de ultraleve ali perto. 
Eu e meu filho. A perna começou a sangrar, eu estava 
imobilizado, não demorou muito e os urubus sentiram o 
cheiro de sangue e começaram a voar bem baixinho, ao 
nosso redor. Pedi a meu filho que sacudisse os braços 
para espantá-los.” Dizia tudo isso em voz calma, fininha, 
a sua voz habitual. Rita Cadillac, não. Fez o maior fuzuê. E 
no final da entrevista ofereceu o bumbum para ser beijado 
por alguém da plateia, como cortesia. Jô disse que podia 
subir um só da plateia. Subiram cinco.

Eu estava ali para tratar do livro De onde Vêm as Palavras. 
O que as letras faziam naquele meio? Jô, porém, é 
mestre em conciliar paradoxos, em parcerias impossíveis, 
em dosar seu programa, oferecendo temas sérios em 
linguagem bem-humorada.

Naquele programa, conversamos sobre escrever bem. 
Disse em síntese o que tenho escrito sobre esse tema. 
Que os bacharéis precederam os economistas na arte de 
escrever mal, de nos enrolar, de nos encher a paciência, 
de abusar da boa vontade do leitor, condição prévia 
para dar atenção a quem escreve. Paradoxalmente, foi 
nos cursos de Direito que vicejaram alguns de nossos 
melhores prosadores e poetas.

Uma visita ao Largo São Francisco, em São Paulo, 
onde está nossa mais antiga faculdade de Direito, é 
também uma aula de Literatura. As paredes lembram, 
orgulhosas, seus alunos de outrora, entre os quais 
Castro Alves, José de Alencar e, mais recentemente, 
Lygia Fagundes Telles.

Fora dali, dois de nossos melhores escritores cursaram 
Direito Rubem Fonseca, no Rio. Dalton Trevisan, em 
Curitiba. Os dois estão entre os melhores contistas do 
mundo. Mas escrevem em português e têm contra si 
o complexo diuturnamente martelado nos ouvidos e 
nos olhos dos brasileiros: são mestres na periferia do 
capitalismo, quem sabe. E ainda não morreram. Como se 
sabe, morrer é condição sine qua non para receberem a 
atenção que fazem por merecer. A extrema concisão é a 
marca dos dois. Rubem Fonseca escreve contos como 
quem faz roteiro de filmes de ação. 

Dalton é capaz de contar uma história inteira em três 
linhas: “O Amor é uma corruíra no jardim. De repente 
ela canta e muda toda a paisagem.” O que, aliás, não o 
livrou de alguns críticos atentos que jamais escreverão 
uma única linha desfavorável ao amigo, mas que 
gastaram boas horas de insólita tertúlia ponderando 
que a corruíra não canta, trina. “Você errou, Dalton”, 
disse um dos mais rigorosos, não sem uma ponta de 
verve. “Você precisa pesquisar mais para escrever 
sobre pássaros”, disse outro. Dalton concede a 
graça da convivência para poucos, escaldado com 
o provincianismo atroz de arrivistas que buscariam 
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proximidade com ele apenas para tirar algum proveito 
imediato. E Rubem Fonseca impôs-se um silêncio 
obsequioso desde as primeiras calúnias de que foi vítima 
nos anos 70. Caso-síntese da perseguição a escritores, 
vítimas da insânia de censores a serviço de um governo 
ditatorial, de vez em quando tem o desprazer de 
ser assunto de quem, não tendo luz própria, quer roubar 
um pouco de seu brilho.

Esses ficcionistas jamais serão exemplo de correção 
textual em cursos de Direito. Lá os modelos ainda são 
outros e é raro que a verborragia não impere. O modelo? 
Rui Barbosa. Mas se em Rui Barbosa havia o lampejo 
do gênio, que leva o leitor a perder boas páginas em 
trevas de leitura para de repente ter a satisfação de ver 
a inteligência faiscar, o mesmo não se pode dizer de 
seus imitadores.

É verdade que o famoso jurisconsulto exagerava. Faria 
bom par com o professor Astromar.

 (Deonísio da Silva, autor de Os Guerreiros do Campo, é 

professor universitário - JB 28 jul. 2002.)

De acordo com a primeira parte do texto, os convidados 24. 
do show de televisão apresentam comportamentos con-
traditórios. Muitas palavras do texto confirmam essa 
oposição. Indique a alternativa em que há os dois subs-
tantivos que melhor identificam a intenção do autor de 
estabelecer essa diferença:

ultraleve e penitenciária.a) 

bastidores e urubus.b) 

voz e fuzuêc) 

tristes e seios.d) 

As aspas no decorrer do texto são utilizadas para:25. 

marcar expressões estrangeiras.a) 

marcar expressões coloquiais.b) 

indicar discurso de outros personagens.c) 

marcar opiniões contd) raditórias.

“O que as letras faziam naquele meio?” Essa observação 26. 
do escritor é reforçada pela ideia de que:

o programa de televisão em questão é de variedades.a) 

os temas sérios podem ser tratados com linguagem b) 
bem–humorada.

Rita Cadilac mostrou os seios ao maquiador.c) 

Jô Soares é mestred)  em conciliar paradoxos.

Em um dicionário encontra-se a seguinte definição 27. 
“paradoxo: afirmação ou opinião que, à primeira vista, 
parece ser contraditória, mas que expressa uma ver-
dade possível.” Partindo de leitura atenta do terceiro 
parágrafo e da definição da palavra paradoxo, podemos 
afirmar que:

dada a natureza do curso, a faculdade de Direito a) 
não deveria ser palco de grandes ficcionistas.

os poetas, como são amantes de textos criados, b) 
deveriam se interessar pelas confecções das leis.

como as obras literárias não possuem nenhum com-c) 
prometimento com a verdade, é incompreensível que 
os estudiosos das leis se interessem por Literatura.

leis e Literatura são desenvolvidas pelo mesmo ele-d) 
mento: a palavra, por isso o paradoxo é possível.

As figuras de linguagem representam o emprego da 28. 
linguagem fora do padrão. Indique a alternativa com 
uma figura. 

Dalton é capaz de contar uma história inteira em a) 
três linhas.

As paredes lembram, orgulhosas, seus alunos.b) 

Os dois estão entre os melhores contistas do mundo.c) 

Escrever bem é escrever difícil? d) 

Sabendo que o significado de verve “é entusiasmo na 29. 
expressão de ideias, vigor”, segundo os dicionários, 
podemos interpretar o trecho “[...] não sem uma ponta 
de verve.” Como um(a):

crítica.a) 

elogio.b) 

desinteresse.c) 

inveja.d) 

Em “são mestres na periferia do capitalismo” o autor da 30. 
crônica quis evidenciar: 

um preconceito.a) 

um valor econômico.b) 

uma questão estética.c) 

uma preocupação patriótica.d) 

A interpretação é a decodificação de um texto, a in-31. 
teração do leitor com ele, associando o seu conteúdo 
ao mundo que nos cerca e a conhecimentos que vão, 
muitas vezes, além do que está escrito. A comparação de 
Rui Barbosa com o professor Astromar, quer, portanto, 
indicar que Rui Barbosa:

escrevia de forma direta e clara.a) 

era poeta.b) 

era prolixo.c) 

não se preocupava com a correção gramatical.d) 

(FGV) A frase em que há 32. erros de ortografia é:

A afirmação de que nossa ajuda não foi expontâ-a) 
nea põe em dúvida a decência e a honradez de 
quem falou.
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Nem sempre o lazer a que se dedicam é o mais ade-b) 
quado para seus problemas, por isso existe a preocu-
pação dos médicos em orientá-los cuidadosamente.

Não há jeito de pormos em uso essas folhas de pa-c) 
pel almaço, porque elas são tão finas que se pode 
ver facilmente através delas.

O assessor de imprensa não queria faltar com a dis-d) 
crição, motivo pelo qual não citou nominalmente os 
queixosos.

Acostumados a debater tudo com o corpo docente, e) 
os administradores da escola puseram em discus-
são também o problema do número de vagas.

(UNITAU)

O pensamento vivo de Einstein

Vivemos numa época de tamanha insegurança 
externa e interna, e de tamanha carência de objetivos 
firmes, que a simples confissão de nossas convicções 
pode ser importante, mesmo que essas convicções, 
como todo julgamento de valor, não possam ser 
provadas por deduções lógicas. Surge imediatamente 
a pergunta: podemos considerar a busca da 
verdade – ou, para dizer mais modestamente, nossos 
esforços para compreender o universo cognoscível 
através do pensamento lógico construtivo – como 
um objeto autônomo de nosso trabalho? Ou nossa 
busca da verdade deve ser subordinada a algum 
outro objetivo, de caráter prático, por exemplo? Essa 
questão não pode ser resolvida em bases lógicas. A 
decisão, contudo, terá considerável influência sobre 
nosso pensamento e nosso julgamento moral, desde 
que se origine numa convicção profunda e inabalável. 
Permitam-me fazer uma confissão: para mim, o esforço 
no sentido de obter maior percepção e compreensão 
é um dos objetivos independentes sem os quais 
nenhum ser pensante é capaz de adotar uma atitude 
consciente e positiva ante a vida.

Na própria essência de nosso esforço para compre-
ender o fato de, por um lado, tentar englobar a grande 
e complexa variedade das experiências humanas, e de, 
por outro lado, procurar a simplicidade e a economia 
nas hipóteses básicas. A crença de que esses dois 
objetivos podem existir paralelamente é, devido ao 
estágio primitivo de nosso conhecimento científico, 
uma questão de fé. Sem essa fé eu não poderia ter 
uma convicção firme e inabalável acerca do valor 
independente do conhecimento. Essa atitude de certo 
modo religiosa de um homem engajado no trabalho 
científico tem influência sobre toda sua personalidade. 
Além do conhecimento proveniente da experiência 
acumulada, e além das regras do pensamento lógico, 
não existe, em princípio, nenhuma autoridade cujas 
confissões e declarações possam ser consideradas 

‘verdade’ pelo cientista. Isso leva a uma situação 
paradoxal: uma pessoa que devota todo seu esforço a 
objetivos materiais se tornará, do ponto de vista social, 
alguém extremamente individualista, que, a princípio, 
só tem fé em seu próprio julgamento, e em nada mais. 
É possível afirmar que o individualismo intelectual e a 
sede de conhecimento científico apareceram simul-
taneamente na história e permaneceram inseparáveis 
desde então.

(EINSTEIN. O Pensamento Vivo de Einstein. 

5. ed. Martin Claret, p. 13-14)

É importante ler um texto de Einstein no ano do centená-33. 
rio da publicação da Teoria da Relatividade (19/05/1905). 
Para exercitar, separe o texto acima em um parágrafo de 
introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. 
Observe que as questões posteriores podem dar “algu-
mas dicas” para a execução dessa tarefa.

No primeiro parágrafo, o autor repete as palavras “tama-34. 
nha” e “convicções” para dar ao leitor a ideia de:

dúvida.a) 

ênfase.b) 

condiçãoc) 

proporção.d) 

(Elite) A “situação paradoxal” citada no último parágrafo é:35. 

a atitude, de certo modo, religiosa do cientista.a) 

não existir nenhuma autoridade cujas confissões pos-b) 
sam ser consideradas “verdades” absolutas. 

o fato de o individualismo intelectual não ser insepa-c) 
rável do conhecimento científico. 

o devotamento a objetivos materiais tornar o cien-d) 
tista um individualista que só acredita em seu pró-
prio julgamento.

(Elite) A “confissão” feita pelo autor, no segundo pará-36. 
grafo, indica-nos que para ele:

a busca da verdade está diretamente ligada ao trabalho.a) 

a nossa compreensão do universo cognoscível, por b) 
meio do pensamento lógico construtivo, é indepen-
dente.

só há trabalho se houver busca científica.c) 

a busca científica é um dos trabalhos preferidos do d) 
homem.

Redistribua os vocábulos partindo do mais geral para o 37. 
mais específico.

Homem, ser vivo, racional, mamífero.a) 

Felino, animal, gato, mamífero.b) 
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Serralheiro, operário, trabalhador, metalúrgico.c) 

Literatura, d) Dom Casmurro, romance, prosa.

Oficial, tenente, homem, militar.e) 

Uma esperança

Clarice Lispector

Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica 
que tantas vezes verifica-se ilusória, embora mesmo 
assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta 
e verde: o inseto.

Houve um grito abafado de um de meus filhos:

– Uma esperança! e na parede bem em cima de uma 
cadeira! Emoção dele também, que unia em uma só duas 
esperanças; já tinha idade para isso.

Antes surpresa minha: esperança é coisa secreta e cos-
tuma pousar diretamente em mim sem ninguém saber, 
e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno 
reboliço; mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra 
e verde não podia ser.

– Ela quase não tem corpo, queixei-me.

– Ela só tem alma, explicou meu filho. E, como filhos 
são uma surpresa para nós, descobri que ele falava das 
duas esperanças.

Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas 
pernas, por entre os quadros da parede. Três vezes 
tentou renitente uma saída entre dois quadros, três vezes 
teve que retroceder caminho. Custava a aprender.

– Ela é burrinha, comentou o menino.

– Sei disso, respondi pouco trágica.

– Está agora procurando outro caminho, olhe, coitada, 
como ela hesita.

– Sei, é assim mesmo.

– Parece que esperança não tem olhos, mamãe, é guiada 
pelas antenas.

– Sei, continuei mais infeliz ainda.

Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando. Vigiando-a 
como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo do 
fogo do lar para que não apagasse.

– Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que 
só pode andar devagar assim.

Andava mesmo devagar, estaria por acaso ferida? Ah, 
não, senão de um modo ou de outro escorreria sangue, 
tem sido sempre assim comigo.

Foi então que, farejando o mundo que é comível, saiu de 
trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me 
parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia 
transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança. 
Mas nós também queríamos e, oh! Deus, queríamos 
menos que comê-Ia. Meu filho foi buscar a vassoura. 
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Eu disse fracamente, confusa, sem saber se chegara 
infelizmente a hora certa de perder a esperança.

– É que não se mata aranha, me disseram que traz sorte...

– Mas ela vai esmigalhar a esperança! respondeu o 
menino com ferocidade.

– Preciso falar com a esperança para limpar atrás dos 
quadros – falei sentindo a frase deslocada e ouvindo o 
certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei 
um pouco, de como eu seria sucinta e misteriosa com 
a empregada; eu lhe diria apenas: você faça o favor, de 
facilitar o caminho da esperança.

O menino, morta a aranha, fez um trocadilho com o 
inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava  
vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida: 
a esperança pousara em casa, alma e corpo.

Mas como é bonito o inseto: mais pousa que vive, é 
um esqueletinho verde e tem forma tão delicada, que 
isso explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas, 
nunca tentei pegá-Ia.

Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança 
bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti 
nada, de tão leve que era, foi só visualmente que tomei 
consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. 
Eu não mexia o braço e pensei: “e essa agora? que devo 
fazer?” Em verdade nada fiz. Fiquei extremamente quieta 
como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não 
me lembro mais do que aconteceu. É, acho que não 
aconteceu nada.

No primeiro parágrafo, a autora empregou a palavra 38. 
“esperança” em dois sentidos. Assinale a alternativa 
cuja palavra não se refere à esperança com o sentido 
de confiança.

fé.a) 

ilusória.b) 

concreta.c) 

segurança.d) 

Assinale a alternativa que contém a frase em que “es-39. 
perança” se refere especificamente a inseto. 

“[...] esperança é coisa secreta e costuma pousar a) 
diretamente em mim [...].”

“- Parece que esperança não tem olhos, mamãe, é b) 
guiada pelas antenas.”

“[...] descobri que ele falava das duas esperanças.”c) 

“[...] d) se chegara infelizmente a hora certa de per-
der a esperança. 

“indubitável” e “ferocidade”, significam, no texto, res-40. 
pectivamente:

inconcebível, brutalidade.a) 

impossível, agilidade.b) 



inacreditável, perversidade.c) 

indiscutível, impetuosidade.d) 

Assinale a alternativa em que o verbo “sustentar” está 41. 
empregado no mesmo sentido em que Clarice Lispec-
tor usou em “[...] embora mesmo assim nos sustente 
sempre.”

O que ganhava mal dava para sustentar a família.a) 

Apenas a lembrança do passado sustentava-o ainda.b) 

A criança foi sustentada pela criada, quando tro-c) 
peçou e caiu.

A associação não queria sustentar o acordo.d) 

Assinale a única caracterização 42. incorreta para o inseto 
esperança, de acordo com o texto. 

Ilusório.a) 

Lento.b) 

Renitente.c) 

Leve.d) 

“Emoção dele também, que unia em uma só duas espe-43. 
ranças; já tinha idade para isso.” No fragmento acima, a 
frase sublinhada denota:

esperança.a) 

explicação.b) 

consequência.c) 

simultaneidade.d) 

“– É que não se mata aranha, me disseram que traz sorte  44. 
[...]”. (43.a linha) A frase acima transcrita, cria entre os 
personagens um clima de:

dúvida.a) 

imposição.b) 

pavor.c) 

mistério.d) 

Assinale a alternativa que contém a frase que sugere 45. 
crença da autora em relação ao sentimento esperança.

“Mas nós também queríamos e, oh! Deus, quería-a) 
mos menos que comê-Ia.”

“[...] você faça o favor de facilitar o caminho da es-b) 
perança.”

“Uma vez [...] uma esperança bem menor que esta c) 
pousara no meu braço.”

“É, acho que não aconteceu nada.”d) 

Uma das alternativas a seguir contém um fragmento que 46. 
sugere a presença das duas esperanças: o sentimento 
e o inseto. Assinale-a.

“[...] você faça o favor de facilitar o caminho da es-a) 
perança.”

“- Ela só tem alma, explicou meu filho.”b) 

“- Ela quase não tem corpo, queixei-me.c) 

“Não havia dúvida: a esperança pousara em casa  d) 
alma e corpo.”

Da leitura do texto, conclui-se que a intenção principal 47. 
da autora é mostrar a:

sensibilidade das crianças.a) 

importância da esperança para o homem.b) 

importância de manter-se a casa limpa.c) 

beleza do inseto denominado esperança.d) 

(UFRS) Redação:1. 

Uma das nossas preocupações, ao longo da vida, é a 
opinião dos outros. Não é fácil enfrentar o olhar crítico 
das outras pessoas, especialmente das mais próximas. 
Ocorre que, dependendo de nossas reações à crítica 
alheia, podemos estar determinando a forma como 
interagimos com o grupo com o qual convivemos. Mas, 
de que maneira o valor que atribuímos à crítica dos 
outros afeta nosso comportamento?

Estamos sempre ouvindo opiniões a nosso respeito: 
“Ah, o fulano é mesquinho”, “o sicrano não faz nada 
direito”, “você não podia ter feito isso”, “logo você, tão 
inteligente”. Quantas vezes esses comentários geram 
vergonha ou mesmo uma certa timidez? Em quantas 
outras, esses reparos nos encorajam a ter atitudes 
mais ousadas?

Levada ao exagero, a postura crítica de amigos, colegas 
e parentes pode nos levar a ter um comportamento 
retraído, sem criatividade ou iniciativa. Bem dosada, 
no entanto, ela pode ter um efeito benéfico, balizando 
nossas atitudes. De qualquer forma, não há dúvida de 
que é fundamental que aprendamos a lidar com críticas 
se queremos levar uma vida integrada com aqueles 
que nos cercam, seja na família, seja na escola ou no 
trabalho.

Sua redação vai versar sobre este tema: A CRÍTICA, 
POSITIVA OU NEGATIVA, E SEUS EFEITOS NO 
COMPORTAMENTO DO INDIVÍDUO. Para desenvolvê- 
-la, caracterize uma experiência em que a crítica de 
alguém causou um efeito marcante em você, gerando 
algum tipo de reação. Discuta as possíveis causas e 
consequências dessa experiência, buscando avaliar 
qual o papel que a crítica dos outros exerce no 
comportamento das pessoas.
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Lembre-se de que você está sendo solicitado a redigir 
uma dissertação, texto que se caracteriza como uma 
reflexão em torno de um tema. Utilize sua experi-
ência para construir seu texto, mas integre-a a uma 
argumentação de caráter generalizador e organizada 
dissertativamente.

A dissertação dever ter a extensão mínima de 30 linhas e 
máxima de 50, considerando letra de tamanho regular.

(UnB) Redação: 2. 

Canção é uma espécie de pequeno poema lírico, bem 
curto, que trata geralmente de assuntos agradáveis, 
ao qual se junta uma melodia, para ser cantado em 
família, à mesa com os amigos, com a amante e até só, 
para afastar momentos de enfado, quando se é rico, ou 
para suportar, com mais ânimo, a miséria e o trabalho, 
quando se é pobre.

(Jean-Jacques Rousseau, Dicionário da Música.)

Há um menino

há um moleque

morando sempre no meu coração

toda vez que o adulto balança

ele vem pra me dar a mão.

(Milton Nascimento e Fernando Brant. 
Bola de Meia, Bola de Gude.)

A gente não quer só comida,

A gente quer comida, diversão e arte.

A gente não quer só comida,

A gente quer saída para qualquer parte.

[...]

A gente não quer só comer,

A gente quer comer, quer fazer amor.

A gente não quer só comer,

A gente quer prazer pra aliviar a dor.

(Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto, Comida.)

Tanto riso, oh!
Quanta alegria
Mais de mil palhaços no salão
Arlequim está chorando pelo amor da Colombina
No meio da multidão
Foi bom te ver outra vez
Tá fazendo um ano
Foi no carnaval que passou
Em sou aquele Pierrot
Que te abraçou
Que te beijou, meu amor

Na mesma máscara negra
Que esconde o teu rosto
Eu quero matar a saudade
Vou beijar-te agora
Não me leve a mal
Hoje é carnaval

(Zé Keti e Pereira Matos, Máscara Negra.)

A partir das ideias apresentadas nos textos motiva-
dores acima, redija um texto em forma dissertativa, 
posicionando-se a respeito do tema a seguir.

Música: produto e agente de transformação da 
sociedade.

(Unirio) Redação: Leia os textos abaixo e dentre eles 3. 
escolha um dos temas propostos.

Faça a sua redação em PROSA, com o mínimo de 15 e 
o máximo de 25 linhas.

Dê um título à sua redação, que deverá ser redigida a 
caneta azul ou preta, e segundo os padrões da norma 
culta da língua portuguesa.

Atenção: siga exatamente o que foi pedido em cada 
tema.

Tema I

As bancas de jornais e os sebos dos camelôs se trans-
formaram em verdadeiras salas de visitas para seus 
frequentadores, mais acolhedoras e abrangentes.

Trata-se de uma mudança no processo socioeconômi-
co. Vemos, então, o livro, o CD e a fita de vídeo saírem 
das prateleiras de lojas específicas para as bancas de 
jornais e para os sebos dos calçadões.

“É, a Rua do Catete se transformou num extenso calçadão 
literário, caso único no Rio de Janeiro. [...] Mas é só ir 
sumindo a tarde e o comércio começa a fechar para o 
espaço [...] ser ocupado por camelôs de livros usados [...]

O Catete se tornou uma expansão do Centro, que tem 
tradição em livros — teoriza Fernando Carvalho, do Sebo 
do Catete.”

(Rua do Catete vira calçadão literário. In: O Globo, 19 jun.1998.)

“- O sebo é uma necessidade cultural - diz Anna Paula.”

(Passado coberto de pó e encanto In: O Globo, 28 mar.1998.)

Sebo: Bras. Livraria onde se vendem livros usados. 
(Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa)

Tendo como base os textos anteriores, redija uma 
dissertação sobre o seguinte tema:

A CULTURA NAS RUAS DE PORTAS ABERTAS.

______________________________________
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Tema II 

O camelô do amor

Vinicius de Moraes

[...]

O Amor ilumina os olhos das mulheres 

Olhos sem cor? Amor! Olhos injetados?

Colírio lágrimas de Amor! Amai mulheres!

O Amor branqueia a córnea, acende a íris, 

dilata as pupilas cansadas.

[...]

Chega de plásticas cirúrgicas, radioterapias e outras

[perfumarias

Vivei e amai ao sol: para aquele que vos ama vossos

[defeitos são poesia

Nada mais lindo que a feiura da mulher amada.

Por isso eu sempre digo: qual regulador qual nada!

Levando em conta os fragmentos do poema anterior, 
redija uma narrativa sobre o seguinte tema:

AMOR E FANTASIA.

_______________________________________
Tema III

Caminhar... Um exercício fácil e saudável ao 
alcance de todos.
“Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ‘a prática regular de exercício físico pode ser 
considerada um dos indicadores positivos do estado 
de saúde, mas raramente esta informação é utilizada na 
avaliação da saúde popular’. Por isso, os pesquisadores 
do Instituto incluíram este quesito na Pesquisa sobre 
Padrões de Vida (PPV), que acaba de ser divulgada. 
Os resultados não são nada animadores e mostram 
que mais de 80% de nossa população são totalmente 
sedentários. Nos EUA, este índice é de 25%.”

(Caminhar. In: Jornal do Brasil, 6 set.1998.)

Para ‘malhar no trabalho’, basta mudar alguns 
hábitos.

Estacionar o carro o mais distante possível da empresa, 
usar a escada em vez do elevador e entregar memorandos 
pessoalmente são táticas que podem dar resultados, caso 
sejam praticadas regularmente.”

(Perca calorias no escritório. In: Folha de S.Paulo, 6 set. 1998.)

Considerando os textos acima, redija uma dissertação 
sobre o seguinte tema:

SAÚDE E FORMA: UMA PREOCUPAÇÃO MUNDIAL.

(Unicamp) Lendo a notícia a seguir, você poderá obser-4. 
var que, além de constar da manchete, o verbo cobrar 
ocorre duas vezes no texto.

Defensor cobra investigações no DSP
O defensor público E.C.K. da 9.a Vara Criminal levou ao juiz 
das execuções penais, petição cobrando investigações 
sobre as denúncias de corrupção envolvendo agentes 
penitenciários. Um grupo de presos da Delegacia 
Especializada de Roubos e Furtos denunciou que 
agentes do Sistema Penitenciário estariam cobrando 
Cr$ 5.000,00 por uma vaga nos presídios da Capital. 
O diretor do DSP, P. Vinholi, disse que ainda não está 
apurando as denúncias porque considera “impossível” 
ocorrer tal tipo de transação.

(Diário da Serra, Campo Grande, 26 e 27 de setembro de 1993.)

Transcreva os dois trechos em que ocorre aquele a) 
verbo, na mesma ordem.

Reescreva as duas sentenças usando sinônimos de b) 
cobrar.

Proposta 15.  – Dissertação.

Todo texto dissertativo aborda um tema, ou seja, a 
delimitação de um assunto. Após a leitura atenta do 
editorial da Folha de S.Paulo e percepção das suas 
ideias principais, verifique qual é o seu tema e sobre ele 
escreva uma dissertação clara e coerente.

Novo álbum de família

[...] Casamento formal e família já não são quase 
sinônimos, o primeiro não é mais o fundamento da 
segunda; eles estão, por assim dizer, se descolando. O 
modelo tradicional de família — pai, mãe e filhos morando 
na mesma casa — ainda é predominante no país, mas 
convive com formas alternativas de estrutura familiar, 
em expansão. Hoje já tem peso estatístico significativo 
na sociedade tipos de famílias que alguns especialistas 
chamam de subnucleares: solteiros com filhos, casados 
sem filhos, mães solteiras que moram com os pais e 
separados com filhos.

Chama a atenção a projeção que a mulher ganhou 
dentro da família. A mãe hoje é considerada mais 
importante que o pai pela maioria das pessoas. Tal 
dado exprime os paradoxos da liberação dos costumes 
e das conquistas feministas. A mulher aumentou sua 
participação na renda da casa, conquistou espaço no 
mercado de trabalho, mas não se desvencilhou de suas 
tarefas domésticas tradicionais, o que a transforma numa 
espécie heroína de dupla jornada.

A contrapartida dessa tendência se traduz no fato 
de que o pai perdeu espaço e autoridade dentro da 
família, mas não passou a dividir com a mulher as tarefas 
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domésticas. Esse machismo mitigado se torna explícito 
nas opiniões sobre a infidelidade e o trabalho. Segundo 
pesquisa feita, as pessoas condenam mais a mulher que 
trai o marido do que o inverso, e a maioria delas ainda 
acha que a mulher não deve trabalhar fora quando o 
homem ganha o suficiente. São resquícios patriarcais 
que ainda mancham de conservadorismo o álbum da 
nova família brasileira.

(Adaptado da Folha de S.Paulo, p. 20-21 set. 1998.)

Proposta 2 – Narrativa.

Loucuras de amor
Um forte beijo selou o fim da aventura amorosa de dois 
adolescentes na tarde de primavera da quarta-feira, 
21, no Rio de Janeiro. A jovem M.F.M.C., 15 anos e 
seu namorado A.S., 14, fugiram das suas casas na 
segunda-feira, 19, para realizar um sonho: conseguir 
emprego e casar. M.F. teve a ideia de fuga depois de 
saber que a mãe do rapaz decidira mudar-se com a 
família para Londrina (Paraná). Os garotos apaixonados 
embarcaram para Belo Horizonte com apenas R$250,00. 
Nessa cidade, o juizado de menores ameaçou levá-los 
para a Febem. Com medo, eles viajaram para tentar a 
sorte em São Paulo. Na rodoviária paulista, um advogado 
comoveu-se com a falsa história de que eram irmãos 
órfãos e ofereceu emprego aos dois. Um dia de labuta 
e eles desistiram do plano. O sofrimento dos pais dos 
adolescentes só foi amenizado na quarta-feira quando 
voltaram para casa no bairro carioca da Barra da Tijuca. 
“Depois de tudo que passamos é para a gente ficar 
juntos para sempre”, diz A. O namoro começou há 
quatro meses.

(Adaptado de ISTOÉ, São Paulo, p. 20, 28 out. 1998.)

Redija um texto narrativo apoiando-se na notícia anterior. 
Você deve escolher como narrador uma das seguintes 
personagens envolvidas no fato:

a adolescente; •

o adolescente; •

a mãe do rapaz; •

o funcionário do juizado de menores; •

o advogado. •

(UFRJ) Redação: Na primeira gramática da língua 6. 
portuguesa, escrita por Fernão de Oliveira, em 1536, 
lemos que:

“[...] mui poucas são as coisas que duram por todas 
ou muitas idades em um estado, quanto mais as falas 
[...] Nós, já agora, para fazer vocábulos de todo assim 
como digo não temos muita licença, mas, porém, se 
achássemos uma coisa nova em nossa terra, bem lhe 
podíamos dar um nome novo, buscando e fingindo voz 
nova, como poderiam ser as rodas ou moendas em que 
agora se fala e dizem que hão-de moer com nenhuma 
e pouca ajuda. Esta tal coisa nunca foi vista, portanto, 
não pode ter nome. Se agora de novo for achada, trará 
também voz nova consigo.” (p. 95-96)

Quase quatrocentos anos depois, em 1923, o escritor 
carioca, Benjamim Costallat, escreveria em seu romance 
Mademoiselle Cinema, o delicioso trecho:

“O CHAMPAGNE salva muita cousa. Disfarça muita 
tristeza. No meio do jantar, a mulher já é outra. Ri, 
diz pilhérias. De sua testa foram varridas as rugas de 
melancolia.

Um JAZZ-BAND de negros ensurdece com sua alegria 
forçada as risadas também forçadas daquele fim de 
jantar.

Tudo ali é simetria — em cada mesa há um casal, um 
ABAT-JOUR colorido, um jarrinho de flores, uma garrafa 
de Pommery, e os GARÇONS, silenciosos, servem as 
mesas simétricas, simetricamente vestidos de casaca 
preta.” (p. 89)

Hoje, as relações entre a renovação do vocabulário e o 
contexto sociocultural continuam a despertar o interesse, 
gerando as mais diversas reações, conforme se lê nos 
três textos a seguir, extraídos de jornais.

“Portanto, a partir de agora, e até prova em contrário, 
apóio a utilização do termo CIMEIRA para a reunião de 
cúpula que acontecerá no Rio. Como vimos em cenas 
do capítulo anterior, o encontro virou Cimeira após 
discussões em inglês, numa decisão que ocorreu no 
Panamá. As tradutoras para o português eram nascidas 
em Portugal, SUMMIT virou CIMEIRA e assim ficou. 
[...] Nestes tempos em que as palavras só se perdem, 
é realmente vantajoso ganhar uma. Já gostei mais um 
pouco da tal cimeira.”

(Artur Xexéo, Jornal do Brasil, 25 jun. 1999.)

“Há um novo linguajar na praça, talvez filho da globali-
zação, que me obriga a refletir, cada vez que o ouço [...] 
Já havia me acostumado ao verbo ‘deletar’, palavra de boa 
origem latina, mas importada pelos informatas, quando 
ouvi um AVIÃO de traficante dizer numa entrevista que 



25

seu chefe mandara ‘deletar o cara’. Até bem pouco tempo, 
o verbo deles era ‘apagar’.”

(Romildo Guerrante, Jornal do Brasil, 1 nov. 1999.)

Elio Gaspari, em sua coluna no O Globo de 17/10/99, 
reproduz trecho do projeto de lei do deputado Aldo 
Rebelo (PCdoB-SP):

“Estamos a assistir a uma verdadeira descaracterização 
da língua portuguesa, tal a invasão indiscriminada e 
desnecessária de estrangeirismos — como ‘holding’, 
‘recall’, ‘franchise’, ‘coffee-break’, ‘self-service’— e 
de aportuguesamentos de gosto duvidoso. Em geral 
despropositados — como ‘startar’, ‘printar’, ‘bipar’, 
‘atachar’, ‘database’.”

Reflita, numa dissertação de no máximo trinta linhas, 
sobre as questões levantadas pelos textos, considerando 
a afirmação do filósofo Mikail Bakhtin: “A palavra 
será sempre o indicador mais sensível de todas as 
transformações sociais [...]”.
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C1. 

B2. 

E3. 

D4. 

B5. 

D6. 

C7. 

B8. 

A9. 

D10. 

C11. 

C12. 

Anti-horário, bem-humorado, ex-campeão, pré-nupcial.13. 

14. 

Arquibancada, arquimilionário, arqui-inimigo, ar-a) 
quirrival. 

Autoeducação, autorretrato, autoanálise, autossu-b) 
gestão.

Semimorto, semiárido,  semianalfabeto, semirrreta, c) 
semideus.

Ultrassom, ultramarino, ultrarromântico, ultravioleta, d) 
ultra-humano.

Anti-herói, antinatural, antipedagógico, anti-higiê-e) 
nico, antissocial.

Romantismo – valorização do sentimento.15. 

B16. 

“Como eu”.17. 

D18. 

D19. 

A20. 



4. 

“[...] petição cobrando investigações [...]”.a) 

“[...] estariam cobrando Cr$ 5.000,00”.

[...] petição exigindo investigações [...].b) 

[...] estariam recebendo Cr$ 5.000,00.
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D21. 

B22. 

B23. 

C24. 

C25. 

D26. 

A27. 

B28. 

B29. 

A30. 

C31. 

A32. 

Introdução: de “Vivemos” até “lógica”.33. 

Desenvolvimento: primeiro parágrafo de: “Surge” até 
“positiva ante a vida”.

Segundo parágrafo: de “Na própria” até “independente 
do conhecimento”.

Conclusão: de “Essa atitude” até o fim.
B34. 

D35. 

B36. 

37. 

Ser vivo, mamífero, racional, homem.a) 

Animal, mamífero, felino, gato.b) 

Trabalhador, operário, metalúrgico, serralheiro.c) 

Literatura, prosa, romance, d) Dom Casmurro.

Homem, militar, oficial, tenente.e) 

C38. 

B39. 

D40. 

B41. 

A42. 

B43. 

A44. 

A45. 

D46. 

B47. 
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Desenvolvimento 
e Conclusão – 
emprego das 
conjunções 
e pronomes 

relativos
A gênese do desenvolvimento é a introdução: 

nesta, ocorre a citação das questões que serão abor-
dadas no texto; naquele, essas questões devem ser 
fundamentadas e exemplificadas, sempre por partes, 
de maneira gradual e progressiva.

Os parágrafos de desenvolvimento podem ser 
organizados de diversas maneiras, de acordo com o 
conhecimento que se tenha sobre o tema, a opinião 
que se quer expressar e o bom senso que deve nor-
tear a maior parte das atividades humanas.

Parágrafo
As palavras do Prof. Othon M. Garcia, nas 

páginas de Comunicação em Prosa Moderna, são 
suficientes para definir o parágrafo e mostrar a sua 
importância em um texto:

“O parágrafo é uma unidade de composição 
constituída por um ou mais períodos, em que se 
desenvolve determinada ideia central, ou nuclear, 
a que se agregam outras, secundárias, intimamente 
relacionadas pelo sentido e logicamente decorrente 
delas. [...]

Indicado materialmente na página impressa ou 
manuscrita por um ligeiro afastamento da margem 
esquerda da folha, o parágrafo facilita ao escritor a 
tarefa de isolar e depois ajustar convenientemente as 
ideias principais de sua composição, permitindo ao 
leitor acompanhar-lhes o desenvolvimento nos seus 
diferentes estágios.”

Parágrafos de 
desenvolvimento

A estrutura de um parágrafo-padrão consiste em:

tópico frasal; •

desenvolvimento do tópico frasal; •

conclusão (não obrigatória); •

elemento relacionador. •

O tópico frasal é definido como um ou mais 
períodos que encerra(m), de modo geral e con-
ciso, o núcleo do parágrafo. Indica, de maneira 
genérica, a ideia central desenvolvida.
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O objetivo do tópico frasal é assinalar o pensa-
mento  desenvolvido no parágrafo. Por isso, aparece, 
normalmente, mas não sempre, no início dele.

A presença do tópico frasal garante a objetivi-
dade, a coerência e a unidade do parágrafo, quali-
dades essenciais de uma boa composição.

Observe no parágrafo abaixo o tópico frasal e o 
quanto ele indica o assunto tratado.

“A partir de 1920, o café reencontrou a pros-
peridade que conhecera durante os primeiros anos 
de vida republicana. Com a normalização política e 
econômica, a Europa ingressou numa fase de gran-
de prosperidade. E aumentou muito o consumo de 
nosso principal produto de exportação. Voltou-se, 
então, a plantar como na década de 1890: entre 1918 
e 1924, o número de cafeeiros paulistas passou de 
828 milhões para 949 milhões. Isso conduziu de novo 
à velha história da superprodução.”

Tópico frasal:

A partir de 1920, o café reencontrou a prospe-
ridade que conhecera durante os primeiros anos de 
vida republicana.

Assunto tratado:

A retomada do crescimento do café, a partir de 
1920, e suas consequências.

Conclusão
Concluir um texto é fundamental para obter uma 

boa nota na avaliação de redação. É interessante 
que o candidato procure, através de muita prática, a 
forma mais adequada para terminar suas redações. 
Lembre-se de que essa maneira pessoal pode ser 
totalmente diferente das que vão ser sugeridas no 
presente trabalho.

Nenhuma redação, bem avaliada pelas bancas 
de correção, termina sem uma conclusão – espaço 
destinado à finalização das ideias do autor, resu-
mindo ou adicionando informações sobre o tema 
debatido em seu texto. Ela precisa sedimentar a 
coerência entre a introdução e o desenvolvimento e 
deve ter seu conteúdo relacionado às duas primeiras 
etapas da redação.

Os tipos de conclusão  
mais comuns

Resumo:  • para esse tipo de conclusão, re-
sumimos o conteúdo de nossas ideias em 
breve recapitulação, dando possibilidades 
ao leitor de refletir um pouco mais sobre 

nossa maneira de discutir o tema. A seguir, 
complementamos o raciocínio.

Comentário adicional:  • é o tipo de conclu-
são em que acrescentamos informações à 
mensagem contida no desenvolvimento da 
redação. Obviamente, essas informações não 
podem contradizer alguma declaração feita 
no decorrer do texto. 

Conclusão com resposta:  • quando uma reda-
ção contém em sua introdução uma pergunta, 
um questionamento, é de bom gosto concluí-
la respondendo à indagação feita. É uma 
ótima maneira de criar coesão no texto, por-
que o leitor percebe claramente a ligação, se 
bem feita, entre o início do texto e o fim dele. 
Nesse caso, nossa resposta deve ser dada 
após examinarmos itens que respondam ao 
questionamento da introdução.

Expressões para fechar  
a conclusão

Há palavras ou expressões que podem auxiliar o 
leitor a reconhecer que o último parágrafo está ligado 
aos dois primeiros blocos do texto dissertativo (intro-
dução e desenvolvimento) e que é a conclusão dele. 

Conjunções conclusivas • : logo, portanto, por 
isso, por conseguinte, então, em vista de etc.; 
são termos que podem ser usados no início 
da conclusão.

Alguns verbos no gerúndio • : sintetizando..., 
finalizando..., terminando..., resumindo....

Outras expressões que mostram conclusão de  •
um assunto: em resumo, em síntese, enfim, 
assim, em suma etc. 

Observe o esquema abaixo, cópia integral de 
uma redação de aluna da terceira série, do Ensino 
Médio:

Os vestibulares atuais se apresentam de 
duas maneiras: por um lado há Faculdades e Uni-
versidades que insistem na velha forma de provas 
de múltipla-escolha; por outro lado, há aquelas 
que inovaram com provas discursivas.

As que utilizam o sistema de múltipla-esco-
lha avaliam de modo superficial, sem levar em 
consideração a capacidade real de ler e escrever 
dos candidatos, pois existe a possibilidade de se 
passar nas provas marcando qualquer opção, 
embora as chances de se acertar a maioria das 
questões sejam muito pequenas. 
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Aquelas que trabalham com provas dis-
cursivas não dão sorte ao acaso, já que avaliam 
e aprovam os candidatos que estão realmente 
aptos para ingressarem em uma Universidade e 
provam isso, através de respostas discursivas que 
indicam o grau de conhecimento que possuem 
sobre o assunto. 

Assim, percebe-se claramente que o vesti-
bular, quando realizado através de provas dis-
cursivas, é muito mais eficaz, pois, de fato, avalia 
os candidatos, isto é, sua capacidade real de ler, 
compreender e escrever – qualidades essenciais 
para um indivíduo ser um bom profissional, den-
tro de qualquer área. 

Analisando a conclusão utilizada, podemos 
perceber que é o resumo, pois não houve acréscimo 
algum no que tinha sido discutido durante o texto. 

Observe uma conclusão com comentário adi-
cional:

“Assim, percebe-se claramente que o vestibular, 
quando realizado através de provas discursivas, é 
muito mais eficaz, pois, de fato, avalia os candidatos, 
isto é, sua capacidade real de ler, compreender e 
escrever – qualidades essenciais para um indivíduo 
ser um bom profissional, dentro de qualquer área. 
Seguramente, ao se formarem, universitários selecio-
nados através desse processo terão mais facilidade 
em muitas das suas atividades porque tiveram de 
superar um desafio maior.”

Imagine que houvesse uma pergunta na in-
trodução:

Os vestibulares atuais se apresentam de duas 
maneiras: por um lado há as Faculdades e Univer-
sidades que insistem na velha forma de provas de 
múltipla-escolha; por outro lado, há aquelas que 
inovaram com provas discursivas. Qual, dentre es-
ses dois modos de seleção, melhora a qualidade do 
futuro profissional? 

Observe como a conclusão original atende bem 
à proposta apresentada. 

Emprego de conjunções
Mesmo conseguindo criar os tópicos frasais, às 

vezes, redigimos várias orações que não se ligam sin-
tática ou semanticamente. Isso pode ser provocado 
por erro no emprego das conjunções. O objetivo dessa 
parte do módulo é ressaltar a importância semântica 
das conjunções e dar um enfoque prático para seus 
diversos usos dentro de uma redação.

Releia alguns conceitos que você deve lembrar 
sempre que estiver elaborando seu texto:

Conjunção: palavra invariável que relaciona 
dois termos de mesmo valor ou função em uma ou 
duas orações.

Classificação

Conjunções coordenativas
Ligam palavras de mesmo valor em uma oração.

(Ela gosta de estudar Português e Literatura.)

Ligam orações independentes entre si:
(Eles estudaram muito e passaram no vestibular.)

Tipos:

Aditiva: e, nem, não só... mas também.

Alternativas: ou, ou...ou, ora...ora...

Adversativa: mas, porém, contudo, todavia, no 
entanto.

Conclusiva: por isso, portanto, logo, pois, por 
conseguinte.

Explicativas: que (= porque), porque, pois (no 
início da oração), porquanto.

Ao empregar as conjunções coordenativas, ou 
seja, ao estabelecer uma associação de orações, 
deve-se observar o princípio do paralelismo sintá-
tico: “a ideias similares deve corresponder forma 
verbal similar.”(GARCIA, Othon M. Comunicação em 
Prosa Moderna.) 

Na frase: “Ele declarou não conhecer o vizi-
nho assassinado e que estava fora durante toda a 
semana”, é possível perceber que as duas orações 
subordinadas, unidas pela conjunção e, apresentam 
estruturas verbais diferentes: a primeira é reduzida, 
com verbo no infinitivo; a segunda é desenvolvida, 
ou seja, tem sua conjunção claramente expressa e o 
verbo flexionado. Esse tipo de construção contraria 
o princípio do paralelismo. Já que as duas orações 
são subordinadas substantivas objetivas diretas, 
coordenadas entre si, a construção ideal é usar for-
mas verbais semelhantes, paralelas, ou seja,  mesmo 
tempo e modo.

Uma possível correção seria: “Ele declarou não 
conhecer o vizinho assassinado e estar fora durante 
toda a semana.”, ou ainda, “ Ele declarou que não 
conhecia o vizinho assassinado e que estava fora 
durante a semana.”

Conjunções subordinativas
Ligam orações dependentes a orações princi-

pais.
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Tipos:

Integrantes: que, se.

Causais: porque, como, visto que.

Consecutivas: (tal, tão, tamanho, tanto) ... que.

Concessivas: embora, mesmo que, ainda que.

Condicionais: se, caso, desde que.

Conformativas: conforme, como, segundo.

Comparativas: (mais, menos) ... que, como.

Finais: a fim de que, para que.

Proporcionais: à proporção que, à medida que.

Temporais: quando, enquanto, desde que, 
logo que.

Nossos textos se estruturam, principalmente, 
pelo processo de subordinação, em virtude de haver 
mais hierarquizações (através de pronomes relativos, 
conjunções integrantes e conjunções subordinativas 
adverbiais) do que associação de orações.

Por isso, cabe lembrar que, ao redigir, é impor-
tante ter o cuidado de evitar o emprego da partícula 
que, substituindo-a, sempre que possível, por outras 
construções correlatas, para não cometer uma repe-
tição excessiva desse conectivo e criar o que alguns 
autores chamam de “queísmo”.

Observe o exemplo abaixo: 

“É necessário que todos saibam que, com a 
atitude que tomamos, expomo-nos às consequências 
que dela irão advir.”

Observe uma possível correção:

“É necessário saber que, ao tomarmos uma ati-
tude, expomo-nos às consequências dela advindas.”

E, agora, responda: a qual das duas você daria 
uma nota melhor?

Emprego do 
pronome relativo

Observe a frase abaixo:
A população brasileira admira a obra de Cândido Porti-
nari. A população conhece pintura. 

Apesar de a comunicação ter ocorrido, porque 
todos entendem o que as duas frases transmitem, ela 
ficaria muito mais clara redigida dessa maneira:

A população brasileira que conhece pintura admira a 
obra de Candido Portinari. 

A partícula que utilizada na frase acima é um 
pronome relativo. 

Pronomes relativos são aqueles que substi-
tuem um termo antecedente (substantivo, adjetivo 

ou pronome) e iniciam uma nova oração. Conhecê-los 
bem é importante porque eles exercem um papel 
fundamental nas relações de vínculo e coesão entre 
as partes de um texto.

São pronomes relativos:

Variáveis Invariáveis

o/a qual, os/as quais que

cujo(s)/cuja(s) quem

quanto(s)/quanta(s) onde/aonde

(tudo) quanto

(maneira/modo) como

Em alguns casos é necessário introduzir uma 
preposição antes do pronome relativo. Essa exigência 
nasce de um verbo ou um substantivo, que esteja 
presente na oração iniciada pelo relativo.

Observe:
O livro está esgotado. Famosa revista fez alusão ao livro.

O livro *a que famosa revista fez alusão está esgotado.

	 	 	 	 ↓

          (alusão a*)

Pronome que
Só pode ser empregado se retomar palavra  •
que designa pessoa ou coisa.

É substituível por  • o qual e suas variações.

Pode ser empregado nos casos em que não há  •
exigência de preposição ou depois de prepo-
sição de uma sílaba (a, com, de, em, por.)

Exemplo: `

Esse é o livro a que nos referimos.

Se a preposição tiver mais de uma sílaba  •
(perante, sobre etc.) o relativo que deve ser 
substituído por o qual e suas variações.

Exemplo: `

A notícia, segundo a qual ele estaria sequestrado, foi 
desmentida.

Pode ter como antecedente os pronomes  •
demonstrativos o, a, os, as.

Exemplo: `

Sou o que sou.
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Pronome quem
Só pode ser empregado quando o antecedente  •
nomeia uma pessoa ou um ser personificado.

Exemplo: `

Estes são os atletas a quem entregamos o prêmio.

O Amor, a quem todos veneram, é privilégio de poucos. 

Pronome cujo e suas variações
Esse pronome sempre estabelece uma re- •
lação de posse e é empregado entre dois 
substantivos.

Não ocorre artigo depois do pronome relativo  •
(cujo.)

Ele sempre concorda com o termo posterior.  •

Exemplo: `

O	pai	cujas	filhas	foram	premiadas	esteve	ontem	no	colégio.

Pronome onde/aonde
Essas duas formas de pronomes relativos só  •
podem ser empregadas para indicar lugar e 
têm usos diferentes.

Exemplo: `

A rua onde moro é escura. (lugar em que)

A cidade aonde tu vais é promissora. (lugar a que)

Pronome quanto(s), quanta(s)
É empregado como relativo se vier precedido  •
de tudo, todo(s), toda(s), tanto(s), tanta(s.)

Exemplo: `

Tenho tudo quanto quero.

Você fará o exercício tantas vezes quantas forem 
necessárias. 

Pronome como
A palavra como é usada como relativo quando  •
vem precedida de palavras como jeito, modo, 
maneira.

Exemplo: `

O jeito como me olhava deixava-me assustado.

(Fuvest) Nas frases a seguir, cada lacuna corresponde 1. 
a uma conjunção retirada.

1. “Porém já cinco sóis eram passados ___ dali nos 
partíramos [...]”.

2. ___ estivesse doente faltei à escola.

3. ___ haja maus nem por isso devemos descrer dos 
bons.

4. Pedro será aprovado ___ estude.

5. ___ chova sairei de casa.

As conjunções retiradas são, respectivamente:

quando, ainda que, sempre que, desde que, como.a) 

que, como, embora, desde que, ainda que.b) 

como, que, porque, ainda que, desde que.c) 

que, ainda que, embora, como, logo que.d) 

que, quando, embora, desde que, já que.e) 

Solução: `  B

(Enem) Quando o corpo humano é invadido por ele-2. 
mentos estranhos, o sistema imunológico reage. No 
entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode 
levar a pessoa à morte. A vacinação permite ao orga-
nismo preparar sua defesa com antecedência. Mas, se 
existe suspeita de mal já instalado, é recomendável o 
uso do soro, que combate de imediato os elementos 
estranhos, enquanto o sistema imunológico se mobiliza 
para entrar em ação. 

Considerando essas informações, o soro específico deve 
ser usado quando:

um idoso deseja se proteger contra gripe.a) 

uma criança for picada por cobra peçonhenta.b) 

um bebê deve ser imunizado contra poliomielite.c) 

uma cidade quer prevenir uma epidemia de sarampo.d) 

uma pessoa vai viajar para região onde existe febre e) 
amarela.

Solução:  ` B

Observe a enorme importância de “No entanto” e “mas” 
para a compreensão da questão. Cabe fazer, também, 
a observação de que, para alguns autores, a oração 
adversativa sempre exprime um fato mais relevante 
que o da outra oração. Portanto, os dois pontos mais 
importantes da questão estão presentes nos períodos 
iniciados pelas conjunções adversativas.
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(ITA) Assinale a opção que apresenta a melhor redação, 3. 
considerando as informações a seguir:

Prímula é uma espécie de planta ornamental. Ela é 
originária	da	Ásia	e	suas	flores	exalam	agradável	perfume.	
Pode ser cultivada em vaso e nos jardins. A prímula possui 
grande variedade de cores.

Uma espécie de planta ornamental originária da Á-a) 
sia, a prímula, de grande variedade de cores cujo 
cultivo pode ser em vasos e jardins, possui flores que 
exalam agradável perfume. 

Originária da Ásia e de grande variedade de cores, b) 
a prímula, cujas flores exalam agradável perfume, 
é uma espécie de planta ornamental que pode ser 
cultivada em vasos e jardins. 

Podendo ser cultivada em vasos e jardins, a prímu-c) 
la – uma espécie de planta ornamental originária 
da Ásia que possui flores de grande variedade de 
cores – exala agradável perfume. 

Originária da Ásia e uma espécie de planta orna-d) 
mental, a prímula, em que o cultivo pode ser em 
vasos e nos jardins e que possui flores de grande 
variedade de cores exala agradável perfume. 

De grande variedade de cores as flores da prímula, e) 
originária da Ásia podendo ser cultivada em vasos 
e em jardins, são uma espécie de planta ornamental 
que exala agradável perfume.

Solução:  ` B

No item A, há um emprego equivocado do pronome 
cujo. No item C, semanticamente não é a Ásia que possui 
flores	 de	grande	 variedade,	 e	 sim	 a	 prímula,	 portanto	
o pronome relativo está equivocadamente utilizado. A 
letra D está com uma preposição equivocadamente 
empregada (em que pode ser) Na última alternativa, 
há falta de uma vírgula depois da expressão “De grande 
variedade de cores”.

(Enem)4. 

Michel de Eyquem de Montaigne (1533-1592) compara, 
nos trechos, as guerras das sociedades Tupinambá com 
as chamadas “guerras de religião” dos franceses que, 
na segunda metade do século XVI, opunham católicos 
e protestantes. 

“[...] não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem 
daqueles povos; e, na verdade, cada qual considera 
bárbaro o que não se pratica em sua terra. [...] Não me 
parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade 
[o canibalismo], mas que o fato de condenar tais defeitos 
não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo 
que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o 
comer depois de morto; e é pior esquartejar um homem 
entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, 

ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção 
e fé, como não somente o lemos mas vimos correr 
entre vizinhos nossos conterrâneos; e isso em verdade 
é bem mais grave do que assar e comer um homem 
previamente executado. [...] Podemos portanto qualificar 
esses povos como bárbaros em dando apenas ouvidos à 
inteligência, mas nunca se compararmos a nós mesmos, 
que os excedemos em toda sorte de barbaridades.” 

(MONTAIGNE, Michel Eyquem de. Ensaios: 

São Paulo: Nova Cultural, 1984.)

De acordo com o texto, pode-se afirmar que, para 
Montaigne:

a ideia de relativismo cultural baseia-se na hipótese a) 
única do gênero humano e da sua religião.

a diferença de costumes não constitui um critério b) 
válido para julgar as diferentes sociedades.

os indígenas são mais bárbaros do que os europeus, c) 
pois não conhecem a virtude cristã da piedade.

a barbárie é um comportamento social que pressu-d) 
põe a ausência de uma cultura civilizada e racional.

a ingenuidade dos indígenas equivale à racionalida-e) 
de dos europeus, o que explica que os seus costu-
mes são similares.

Solução:  ` B

Cabe ressaltar que os candidatos devem sempre procurar 
a melhor resposta em relação ao texto, e não aquela que 
possivelmente creem ser verdadeira.

(ITA) Assinale a opção correspondente ao período que 1. 
tem melhor redação, considerando correção, clareza, 
concisão e elegância.

Duas são as personalidades de destaque do Bar-a) 
roco brasileiro: o baiano Gregório de Matos e o 
português Vieira; este porém, estudioso das duas 
literaturas, pertence, segundo a crítica, mais à lite-
ratura brasileira que portuguesa.

No Barroco brasileiro, duas personalidades se des-b) 
tacam: Gregório de Matos e Vieira; este, nascido 
em Portugal mas estudado nas duas literaturas, 
pertence, segundo a crítica, mais à literatura brasi-
leira que à literatura portuguesa.

Gregório de Matos e Vieira são as duas personalida-c) 
des que se destacaram no Barroco brasileiro; sendo 
que o último porém, segundo a crítica, pertence mais 
à literatura brasileira que à portuguesa, pois, embora 
português de origem, estudou ambas.
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No Barroco brasileiro, destacaram-se duas perso-d) 
nalidades: Gregório de Matos — o Boca do Inferno 
— e Pe. Vieira, cuja origem, de Lisboa, não o impe-
diu de estudar ambas as literaturas, pertencendo 
pois, segundo alguns críticos, mais ao Brasil que 
Portugal.

Proeminentes personalidades, Gregório de Matos e) 
e Vieira destacam-se no Barroco brasileiro; este 
porém, mesmo nascido em Lisboa mas estudioso 
das duas literaturas, pertence, segundo a crítica 
especializada, mais à literatura brasileira que a de 
Portugal.

Escreva nos parênteses 2. D para as frases dissertativas e 
N para as frases narrativas:

À nossa porta chegaram pessoas famintas.a) (      ) 

Nem sempre havia comida para todas elas.b) (      ) 

A hospitalidade por aqui é uma religião.c) (      ) 

Aos famintos não se pergunta de que precisam.d) (      ) 

Havia redes para que eles descansassem.e) (      ) 

(UFRJ)3. 

“Sim: lavrador da palavra =

Teto e pão de nossa língua =”

(Murilo Mendes)

Texto I 

O texto a seguir está publicado em obra dedicada “a 
milhares de famílias de brasileiros sem terra”.

Levantados do chão
Como estão? Desgarrados da terra? 

Como assim? Levantados do chão? 

Como embaixo dos pés uma terra

Como água escorrendo da mão? 

Como em sonho correr uma estrada? 

Deslizando no mesmo lugar? 

Como em sonho perder a passada

E no oco da Terra tombar? 

Como então? Desgarrados da terra? 

Como assim? Levantados do chão? 

Ou nas plantas dos pés uma terra

Como água na palma da mão? 

Habitar uma lama sem fundo? 

Como em lama de pó se deitar? 

Num balanço de rede sem rede

Ver o mundo de pernas pro ar? 

Como assim? Levitante colono? 

Pasto aéreo? Celeste curral? 

Um rebanho nas nuvens? Mas como? 

Boi alado? Alazão sideral? 

Que esquisita lavoura! Mas como? 

Um arado no espaço? Será? 

Choverá que laranja? Que pomo? 

Gomo? Sumo? Granizo? Maná? 

 (HOLLANDA, Chico Buarque de. In: SALGADO, Sebastião. 

Terra. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 111.)

As imagens da estrofe 05 constroem-se através da 
combinação de substantivos com adjetivos, pertencentes 
aos campos semânticos de AR  e de TERRA. 

A maneira como esses campos semânticos estão a) 
combinados resulta de imagens contraditórias, ex-
pressas numa figura de linguagem. Diga qual é  essa 
figura de linguagem.

Essa figura de linguagem revela a opinião do eu-b) 
lírico sobre a realidade. Explique por quê.

No texto o eu-lírico constrói progressivamente sua c) 
visão da realidade:  nas estrofes 01, 02, 03, tenta 
decifrar o significado da imagem “levantados do 
chão”, nas estrofes 04, 05, 06, vai reforçando a opi-
nião crítica sobre a realidade.

Releia:

“Um rebanho nas nuvens? Mas como?” (verso 19)

“Um arado no espaço? Será? “ (verso 22)

Nos versos acima, a conjunção adversativa “mas” e 
o futuro do presente do indicativo são utilizados para 
enfatizar esse posicionamento crítico. Explique por quê.

Texto II

Terra em chamas

Com seu privilégio territorial, o Brasil jamais deveria ter 
o campo conflagrado. Existem 371 milhões de hectares 
prontos para a agricultura no país, uma área enorme, que 
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equivale aos territórios de Argentina, França, Alemanha 
e Uruguai somados. Mas apenas 14% dessa terra, igual 
à Alemanha, tem algum tipo de plantação. Outros 48%, 
área quase igual a do México, destinam-se à criação 
de gado. O que  sobra, uma África do Sul inteira, é o 
que os especialistas chamam de terra ociosa. Nela não 
se produz um litro de leite, uma saca de soja, um quilo 
de batata ou um cacho de uva. Por trás de tanta terra 
à-toa esconde-se outro problema agrário brasileiro. 
Quase metade da terra cultivável está nas mãos de 1% 
dos fazendeiros, enquanto uma parcela ínfima, menos 
de 3%, pertence a 3,1 milhões de produtores rurais. É 
como se a população da cidade de Resende, no interior 
do estado do Rio de Janeiro, fosse dona de três Franças, 
enquanto a população da Nova Zelândia tivesse apenas 
o estado de Santa Catarina. [...]

[...] Juntando tanta terra na mão de poucos e vastas 
extensões improdutivas, o Brasil montou o cenário 
próprio para atear fogo ao campo. É aí que nascem os 
conflitos, que nos últimos quinze anos, só em chacinas, 
fizeram 115 mortos. Daí surge a massa de Sem-Terra, 
formada tanto por quem perdeu seu pedaço para plantar 
como pela multidão de excluídos, desempregados ou 
biscateiros da periferia das grandes cidades, que são,  de 
uma forma ou de outra, gente também ligada à questão 
de terra — porque perdeu a propriedade, porque não 
choveu, porque o pai vendeu a fazenda, porque ela foi 
inundada por uma represa. 

  (VEJA, Sangue em Eldorado, Ed. 1441, Ano 29, 

n. 17, 24 abr. 1996.)

Um dos aspectos do problema tematizado em “Terra em 4. 
Chamas” está discutido no seguinte trecho:

“O que sobra, uma África do Sul inteira, é o que os espe-
cialistas chamam de terra ociosa. Nela não se produz 
um litro de leite, uma saca de soja, um quilo de batata 
ou um cacho de uva. Por trás de tanta terra à-toa 
esconde-se outro problema agrário brasileiro.”

Aponte a diferença de sentido entre “terra ociosa” a) 
e “terra à-toa”, no trecho destacado.

O emprego da expressão “terra à-toa”, em confronto b) 
com a expressão “terra ociosa”, manifesta função emo-
tiva (ou expressiva) da linguagem. Explique por quê.

Das seguintes passagens, aquela em que o adjetivo 5. 
sublinhado não tem o sentido indicado à direita é:

“este desnível a) clamoroso nos confere o título nada 
honroso de campeões mundiais da injustiça social.” 
— gritante, muito evidente.

“todo esse imenso mar humano b) alienado dos míni-
mos benefícios do processo civilizatório nacional.”— 
ansioso, ávido.

“essa é a maioria c) acachapante do povo” — esmaga-
dora, irrecusável.

“há, no país, um divórcio d) hiante entre poder e po-
vo.”— amplo, aberto.

“denunciando o fato dolorosíssimo de que somos e) 
uma nação fendida” — dividida, desunida.

Parece-nos 6. plausível que venha a ocorrer exacerbação 
dos ânimos, pois a decisão foi tomada arbitrariamente.

Tem significação oposta à dos termos sublinhados na 
frase acima, respectivamente:

inverossímil, pacificação, pressurosamente.a) 

inadmissível, apaziguamento, criteriosamente.b) 

inaceitável, apaziguamento, gratuitamente.c) 

inadmissível, arrefecimento, injustificadamente.d) 

reprovável, tensionamento, sensatamente.e) 

Marque a alternativa que apresenta palavra(s) empre-7. 
gada(s) em sentido figurado:

O homema)  procura novos caminhos na tentativa de 
fixar suas raízes.

“Mas lá, no ano dois mil, tudo pode acontecer. Ho-b) 
je, não.”

“[...] os planejadores fizeram dele a meta e o ponto c) 
de partida.”

“Pode estabelecer regras que conduzam a um viver d) 
tranquilo [...].”

Evidentemente, [...] as transformações serão mais e) 
rápidas.”

Terra, planeta água

Guilherme Arantes

Água que nasce na fonte serena do mundo

E que abre um profundo grotão

Água que faz inocente riacho 

E deságua na corrente do ribeirão

Águas escuras dos rios, 
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que levam a fertilidade ao sertão.

Águas que banham aldeias

E matam a sede da população

Águas que caem das pedras

Do véu das cascatas, ronco de trovão,

E depois dormem tranquilas, 

No leito dos lagos, no leito dos lagos.

Água dos igarapés, onde Iara, mãe d’água,

É misteriosa canção.

Água que o sol evapora pro céu

Vai embora virar nuvens de algodão

Gotas de água da chuva, alegre arco-íris,

Sobre a plantação.

Gotas de água da chuva, tão tristes,

São lágrimas na inundação

Águas que movem moinhos

São as mesmas águas que encharcam o chão

E sempre voltam humildes, pro fundo da terra

Pro fundo da terra

Terra, planeta água

Terra, planeta água

Terra, planeta água

Em “Terra, planeta água” a função de linguagem pre-8. 
dominante é:

emotiva.a) 

conativa.b) 

fática.c) 

referencial.d) 

Assinale a alternativa em que o verso, devido ao seu 9. 
significado, reforça o título:

“Gotas de água da chuva, tão tristes”.a) 

“E sempre voltam humildes, pro fundo da terra”.b) 

“E depois dormem tranquilas”.c) 

“É misteriosa canção.”d) 

Ocorre conotação em:10. 

“Água que o sol evapora pro céu”.a) 

“Terra, planeta água”.b) 

“São lágrimas na inundação”.c) 

“Que levam a fertilidade ao sertão.”d) 

Várias são as atribuições dadas à água no decorrer do 11. 
texto. Indique o item em que a ela é dada a peculia-
ridade de lidar com a imaginação popular, através de 
seus mitos.

“Águas que movem moinhos/ São as mesmas á-a) 
guas que encharcam o chão”.

“Águas escuras dos rios/ que levam a fertilidade ao b) 
sertão”.

“Água dos igarapés, onde Iara, mãe d’água/ É mis-c) 
teriosa canção”.

“Água que faz inocente riacho/ E deságua na cor-d) 
rente do ribeirão”.

Leia atentamente o texto:

A gente vai contra a corrente

Até não poder resistir

Na volta do barco é que sente

O quanto deixou de cumprir

Faz tempo que a gente cultiva

A mais linda roseira que há

Mais eis que chega a roda viva

E carrega a roseira pra lá

 (Chico Buarque de Hollanda, Roda Viva.)

(Mapofei) Sem alterar o sentido, exprima, em estilo 12. 
formal, em não mais de duas linhas, a ideia da 1.ª es-
trofe, empregando as palavras: acalentar, agitação e 
arrebatar.

13. 
Qual é o sentido da expressão “ir contra a corrente”?a) 

Qual é o sentido, no contexto, de “cultivar a roseira”?b) 

Cite a passagem que demonstra o malogro da luta contra 14. 
a corrente.

15. 
Substitua “até não poder resistir” por uma locução a) 
adverbial com o mesmo sentido.

Reescreva a 2.ª  estrofe, empregando uma oração b) 
subordinada adverbial concessiva.

16. 
Qual é o grau do adjetivo “linda” em “a mais linda a) 
roseira que há”?

Qual é a classe gramatical de “a gente” no texto?b) 

Observe o verso destacado: 17. 
“A mais linda roseira que há”

Substitua o verbo haver por crer, fazendo as alterações 
necessárias.
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(Mackenzie) Redação1. 

Texto I

“Estamos caminhando para não deixar o campo e vir 
morar debaixo da ponte ou nas favelas.”

(Líder dos Sem-Terra em passeata na região da 

Avenida Paulista - Folha de São Paulo.)

Texto II

– Esta cova em que estás,

com palmos medida,

a conta menor

que tiraste em vida.

– É de bom tamanho,

nem largo nem fundo.

É a parte que te cabe

deste latifúndio.

(João Cabral de Melo Neto)

Faça uma dissertação a partir das ideias expressas nos 
textos acima. Não ultrapasse 20 (vinte) linhas.

(Unicamp) Redação2. 

Ao longo da história, por muitas razões, a água – este 
elemento aparentemente comum – tem levado filósofos, 
poetas, cientistas, técnicos, políticos etc., a reflexões que 
frequentemente se cruzam.

Tendo em mente este cruzamento de reflexões e consi-
derando a coletânea a seguir, escreva uma dissertação 
sobre o tema.

Água, cultura e civilização

Misteriosa, santificada, purificadora, essencial. Através dos 
tempos, a água foi perdendo o caráter divino ressaltado na 
mitologia e na religiosidade dos povos primitivos e assu-
mindo uma face utilitarista na civilização moderna. Cada vez 
mais desprezada, desperdiçada e poluída, atingiu um nível 
perigoso para a saúde pública. Divina ou profana, ninguém 
nega sua importância para a sobrevivência do homem, seu 
maior predador. Como se ensaiasse um suicídio, a humani-
dade está matando e extinguindo o elemento responsável 
pelo fim do mun-do da tradição bíblica. E não haverá arca 
de Noé capaz de salvar aqueles que lutam ou se omitem 
na defesa do meio ambiente. Escolha a catástrofe: novo 
dilúvio universal com o derretimento da calota polar; en-

venenamento da humanidade com as substâncias tóxicas 
nos mananciais; chuva ácida; ou simplesmente a sede 
internacional pelo desaparecimento de água potável.

(RAINHO, João Marcos. Planeta água. Educação, 

ano 26, n. 221, set. 1999, p. 48.)

A água tem sido vital para o desenvolvimento e a sobre-
vivência da civilização. As primeiras grandes civilizações 
surgiram nos vales dos grandes rios – vale do Nilo no Egi-
to, vale do Tigre-Eufrates na Mesopotâmia, vale do Indo 
no Paquistão, vale do rio Amarelo na China. Todas essas 
civilizações construíram grandes sistemas de irrigação, 
tornaram o solo produtivo e prosperaram.

(Enciclopédia Delta Universal, v. 1, p. 186.)

Após 229 anos, o mesmo rio que inspirou o povoamento 
e deu nome à cidade torna-se o principal vetor de desen-
volvimento, passando a integrar a hidrovia Tietê-Paraná, 
interligando-se ao porto de Santos, por via férrea, e ao 
polo Petroquímico de Paulínia. Como marco zero da 
hidrovia, o porto de Artemis será o portal do Mercosul. 
[...] Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Estado de 
São Paulo iniciou a construção de barragens no rio Tietê, 
para gerar energia elétrica, porém dotadas de eclusas, 
um investimento a longo prazo.

(Disponível em: <www.piracicaba.gov.br/português/hidrovia>.)

No que concerne à concepção mesma de salubridade, é 
possível notar que se, na primeira metade do século XIX, 
os médicos continuam a ter um papel importante no de-
senvolvimento de uma nova sensibilidade em relação ao 
urbano e às habitações em particular, são os engenheiros, 
contudo, aqueles que são responsáveis por trazer uma 
resposta prática aos problemas desencadeados pela 
falta de higiene. Por isso, é do saber deles que depende 
essencialmente o novo modo de gestão urbana que se 
esboça nesta época: “As grandes medidas de prevenção 
– a drenagem, a viabilização das ruas e das casas graças 
à água e à melhoria do sistema de esgotos, a adoção de 
um sistema mais eficaz de coleta do lixo — são operações 
que recorrem à ciência do engenheiro e não do médico, 
que tinha cumprido sua tarefa quando assinalou quais 
as doenças que resultaram de carências neste domínio 
e quando aliviou o sofrimento das vítimas”.

(BEGUIN, François. As maquinarias inglesas do conforto.  

In: Políticas do Habitat, 1800-1850.)

Os progressos da higiene íntima efetivamente revolucionam 
a vida privada. Múltiplos fatores contribuem, desde os 
primórdios do século [XVIII], para acentuar as antigas 
exigências de limpeza, que germinaram no interior 
do espaço dos conventos. Tanto as descobertas dos 
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mecanismos da transpiração como o grande sucesso 
da teoria infeccionista levam a se acentuar os perigos da 
obstrução dos poros pela sujeira, portadora de miasmas. 
[...] A reconhecida influência do físico sobre o moral 
valoriza e recomenda o limpo. Novas exigências sensíveis 
rejuvenescem a civilidade; a acentuada delicadeza das 
elites, o desejo de manter à distância o dejeto orgânico, 
que lembra a animalidade, o pecado, a morte, em resumo, 
os cuidados de purificação aceleram o progresso. Este é 
estimulado igualmente pela vontade de distinguir-se do 
imundo zé-povinho. [...] Em contrapartida, muitas crenças 
incitam à prudência. A água, cujos efeitos sobre o físico 
e o moral são superestimados, reclama precauções. 
Normas extremamente estritas regulam a prática do 
banho conforme o sexo, a idade, o temperamento e 
a profissão. A preocupação de evitar a languidez, a 
complacência, o olhar para si [...] limita a extensão de 
tais práticas. A relação na época firmemente estabelecida 
entre água e esterilidade dificulta o avanço da higiene 
íntima da mulher.

Entretanto, o progresso esgueira-se aos poucos, das 
classes superiores para a pequena burguesia. Os 
empregados domésticos contribuem inclusive para a 
iniciação de uma pequena parcela do povo; mas ainda 
não se trata de nada mais que uma higiene fragmentada. 
Lavam-se com frequência as mãos; todos os dias o rosto 
e os dentes, ou pelo menos os dentes da frente; os pés, 
uma ou duas vezes por mês; a cabeça, jamais. O ritmo 
menstrual continua a regular o calendário do banho.

(CORBIN, Alain. O segredo do indivíduo. In: História da Vida Privada: 

da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1987, p. 443-444, v. 4.)

A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, 
com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas 
as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e 
levá-la a sério? Sim e por três razões: em primeiro lugar, 
porque essa proposição enuncia algo sobre a origem 
das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem 
e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela, 
embora apenas em estado de crisálida, está contido o 
pensamento: “Tudo é um”.

(NIETZSCHE, Friedrich. Os filósofos trágicos. In: Os Pré-Socráticos. 

São Paulo: Abril Cultural. p.16. Coleção Os Pensadores.)

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela 
minha aldeia

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.

[...]

O Tejo desce da Espanha

E o Tejo entra no mar em Portugal.

Toda a gente sabe isso.

Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia

E para onde ele vai

E donde ele vem.

E por isso, porque pertence a menos gente,

É mais livre e maior o rio da minha aldeia.

Pelo Tejo vai-se para o Mundo.

Para além do Tejo há a América

E a fortuna daqueles que a encontram.

Ninguém nunca pensou no que há para além

Do rio da minha aldeia.

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada.

Quem está ao pé dele está só ao pé dele.

(CAEIRO, Alberto. O Guardador de Rebanhos. In: 

PESSOA, Fernando. Ficções de Interlúdio.)
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B1. 

N, N, D, D, D.2. 

3. 

Paradoxo.a) 

Na estrofe 5, o paradoxo revela que, na opinião do b) 
eu-lírico, a realidade é absurda, incompreensível, 
inconcebível, estranha ou esquisita.

Tanto a conjunção adversativa c) mas quanto o futuro 
do presente do indicativo será enfatizam a dúvida e o 
questionamento quanto àquilo que as imagens “reba-
nho nas nuvens” e “arado no espaço” expressam.

4. 

A expressão “terra ociosa” significa terra desocupada a) 
ou improdutiva. Em “terra à-toa” tem-se ainda o senti-
do de terra abandonada, desprezada ou largada.

A expressão “terra à-toa” manifesta a função emotiva b) 
da linguagem porque revela a opinião (ou avaliação) 
do emissor do texto acerca do objeto de que fala.

B5. 

B6. 

A7. 

B8. 

B9. 

C10. 

C11. 

(As respostas abaixo foram dadas como gabarito oficial)

Não sobrepujamos os obstáculos; desanimamos. Colo-12. 
cados aquém do ideal, então aprendemos.

Há tempos acalentamos um sonho, mas a agitação da 
vida no-lo arrebata.

13. 

Lutar contra os obstáculos.a) 

Acalentar um sonho, perseguir um ideal.b) 

“Eis que chegar a roda vida” ou “o quanto deixou de 14. 
cumprir”.

15. 

À exaustão.a) 



Embora a gente cultive, há tempos, a mais linda b) 
roseira que existe, chega a roda viva e carrega a 
roseira pra lá.

16. 

Superlativo relativo.a) 

Pronome indefinido (locução pronominal).b) 

A mais linda roseira em que cremos.17. 
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Desenvolvimento: 
causa e consequência– 
Emprego da Vírgula

Há várias maneiras de desenvolver satisfa-
toriamente um texto. Uma delas é adotando uma 
causa para o problema e uma possível consequência 
decorrente dele.

Causa e consequência
O uso do raciocínio lógico-causal tem dois 

empregos na elaboração de textos dissertativos-
argumentativos.

Logo depois da identificação do tema, devemos 
delimitá-lo, isto é, responder, no rascunho,  à pergun-
ta: “Qual a nossa opinião?”. O passo seguinte será 
responder aos porquês elaborados a partir de nosso 
posicionamento. Lembre-se de que o porquê deve 
corresponder a um argumento e não a um fato.

Observe o exemplo: 

Tema: O homem deve escolher sua profissão 
baseado apenas no mercado de trabalho?  

1.º passo: Tomada de posição: não, porque há ou-
tros elementos que são importantes para essa escolha.

2.º passo: Quais?

3.º passo: Resposta: o amor ao trabalho deve 
governar nossas escolhas profissionais.

4.º passo: Por quê? – é nesse momento que 
surgem os elementos que estabelecerão a base dos 
seus argumentos, que podem ser causas dele. (Po-
dem surgir os nexos lógicos causais: porque, pois, 
uma vez que, na medida em que, tendo em vista que, 
visto que, entre outros.)

Na conclusão, você usará as consequências do  
seu posicionamento. Por exemplo: 

“Portanto, se aquele que escolher pela vocação 
a sua profissão, em consequência, não sentirá que  
seu  dia a dia  é tão árduo quanto os que não traba-
lham no que gostam. Evidentemente, em  qualquer 
profissão existem momentos mais difíceis, mas a falta 
de realização não é um deles, quando o profissional 
aprecia o que faz.”

No seu rascunho, surge uma outra aplicação 
para o raciocínio voltado para as causas e conse-
quências dos argumentos. Depois do levantamento 
dos argumentos, estabeleça a causa das causas 
ou consequências das consequências. Depois que 
listar as várias causas e consequências escolha as 
mais pertinentes ao tema, desde que você possa 
desenvolvê-las a contento. Se a dissertação for do 
tamanho exigido pela maioria das provas (cerca de 
25 linhas) é aconselhável escolher uma causa e uma 
consequência, desenvolvendo mais as ideias.

Observe um exemplo do levantamento de cau-
sas e consequências, retirado do livro Redação para 
os Novos Vestibulares.

Tema: a falta de  
leitura dos jovens 

Causas possíveis

A inadequação da escola quanto aos títulos  •
que escolhe e quanto às formas de propor a 
sua leitura.

O caráter predominantemente visual da cul- •
tura de massa (substituição da palavra pela 
imagem.)

O aceleramento do ritmo de vida no contexto  •
do capitalismo.
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Causas das causas

O conservadorismo da instituição escolar. •

O consumismo da indústria cultural. •

A coisificação de tudo, num mundo em que  •
tudo é visto como mercadoria.

Consequências possíveis

A dificuldade em exercer a capacidade de  •
imaginação.

O truncamento do raciocínio abstrato. •

O desinteresse por coisas que não sejam  •
imediatistas.

Consequências das consequências 

O empobrecimento espiritual. •

O empobrecimento intelectual. •

O empobrecimento do humano. •

Observe que, caso você estivesse produzindo 
a redação sobre a leitura, a sua possibilidade de 
escolha de argumentos seria muito maior.

Tópicos gramaticais

Emprego de vírgulas
Emprega-se a vírgula (uma breve pausa):

Para separar os elementos mencionados a) 
numa relação.

Exemplos: `

“[...] e saísse contente a procurar redações, deputados, 
proprietários, ministros, chefes de serviços [...]”. (Lima 
Barreto)

Para isolar o vocativo.b) 

Exemplo: `

“— Você não devia ter vindo, Maria — disse o homem.” 
(Wander Piroli.)

Para isolar o aposto.c) 

Exemplo: `

“A espingarda lazarina, a melhor espingarda do mundo, 
não mentia fogo [...]”. (Graciliano Ramos)

Para isolar palavras e expressões explicativas d) 
(isto é, aliás, a saber, por exemplo, ou melhor, 
entre outras).

Exemplo: `

“É preciso não te esqueceres que entrementes continuei es-
tudando o meu malaio, isto é, o tal javanês.” (Lima Barreto)

Para isolar adjunto adverbial antecipado.e) 

Exemplo: `

“Ao cabo de dois dias, recebia eu uma carta para ir falar ao 
Doutor Manuel Feliciano Soares Albernez”. (Lima Barreto)

Para isolar, nas datas, o nome do lugar.f) 

Exemplo: `

Araruama, 30 de julho de 1998.

Para isolar os adjuntos adverbiais deslocados.g) 

Exemplo: `

“Mas no domingo, depois do almoço, Ceci apareceu para 
uma prosinha.” (Nelson Rodrigues)

Para indicar a elipse de um elemento da h) 
oração.

Exemplo: `

“O meu pai era paulista/ meu avô, pernambucano

O meu bisavô, mineiro/ meu tataravô, baiano”. (Chico 
Buarque)

Para destacar os pleonasmos antecipados.i) 

Exemplo: `

Os meninos, eu os vi no jardim.
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Para destacar uma conjunção deslocada.j) 

Exemplo: `

Trata-se de um caso típico de corrupção; os culpados, 
portanto, devem ser punidos.

Para isolar as orações coordenadas, exceto k) 
as introduzidas pela conjunção e.

Exemplo: `

“O ministro não pôde comparecer, mas enviou represen-
tante.” (Drummond)

Quando a conjunção l) e vier repetida (polis-
síndeto.)

Exemplo: `

“Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua”. (Olavo Bilac)

Quando as orações coordenadas iniciadas m) 
por e tiverem sujeitos diferentes.

Exemplo: `

Bilac é um poeta parnasiano, e Drummond é mo-
dernista.

Para isolar orações subordinadas adverbiais, n) 
sobretudo quando vêm antes da principal.

Exemplo: `

“Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver.” 
(Milton Nascimento e F. Brandt)

Para isolar as orações subordinadas adjetivas o) 
explicativas.

Exemplo: `

“Meu pai, que não levava o primo a sério, teve que dar 
a mão à palmatória.” (Marcos Rey)

Para isolar orações intercaladas.p) 

Exemplo: `

“– Em todo caso, prosseguiu a proprietária, ainda posso 
esperar uns três dias.” (Aníbal Machado.)

Para isolar as orações adverbiais reduzidas, q) 
quando vêm antes da principal.

Exemplo: `

Dado o sinal, todos os alunos saíram em alvoroço.

Caindo a chuva, o concerto da Quinta da Boa Vista será 
adiado.

Para haver assembleia, é necessário um número maior 
de condôminos.

É inadmissível o uso da vírgula: 

Entre o sujeito e o verbo: a) Juquinha (,) era bom 
aluno, mas estudava muito.

Entre o verbo e seus complementos: b) Juquinha 
deu (,) um bonito livro(,) ao seu avô.

Entre o verbo e o predicativo: c) Ela estava (,) 
muito cansada.

Entre uma oração principal e uma oração d) 
substantiva: Ele dizia que era preciso muita 
ordem.

(UFES) “Diz um conhecido provérbio nos países orien-1. 
tais que para se caminhar mil milhas é preciso dar o 
primeiro passo.”

(Tendência. jan./fev. 1995.)

O texto está corretamente pontuado em:

Diz um conhecido provérbio, nos países orientais, a) 
que para se caminhar mil milhas, é preciso dar o 
primeiro passo.

Diz um conhecido provérbio nos países orientais, b) 
que, para se caminhar mil milhas é preciso, dar o pri-
meiro passo.

Diz um conhecido provérbio nos países orientais, c) 
que para se caminhar mil milhas, é preciso dar o 
primeiro passo.

Diz um conhecido provérbio, nos países orientais, d) 
que, para se caminhar mil milhas, é preciso dar o 
primeiro passo.

Diz, um conhecido provérbio nos países orientais, e) 
que para se caminhar mil milhas, é preciso dar o 
primeiro passo.

Solução:  ` D

Em todos os outros, há infração da norma gramatical 
que indica não se poder separar por vírgulas itens “inti-
mamente ligados”.
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O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia, durante o dia, conforme as condi-2. 
ções do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu, no gráfico 
abaixo, o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial, no período da manhã.
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De acordo com as informações do gráfico, um pas-
sageiro que necessita chegar até às 10h30 ao ponto 
final dessa linha, deve tomar o ônibus no ponto inicial, 
no máximo, até às: 

9h20.a) 

9h30.b) 

9h.c) 

8h30.d) 

8h50.e) 

Solução:  ` E

Importantes informações são dadas entre vírgulas nas 
provas. Observe isso sempre porque, às vezes, uma pausa 
faz grande diferença.

(Unitau)1. 

“Andorinha

Andorinha lá fora está dizendo:

– ‘Passei o dia à toa, à toa!’

Andorinha, andorinha, minha cantiga

é mais triste!

Passei a vida à toa, à toa...”

(Manuel Bandeira)

Comente três tipos diferentes de pontuação.

(Elite) Sabendo-se que todo autor produz seus textos 2. 
dentro de um estilo  individual e único, podemos encon-
trar, no texto Andorinha, como característica individual 
de Manuel Bandeira:

o otimismo.a) 

o desencanto.b) 

a esperança.c) 

a ironia.d) 

(Elite) Comparando “Andorinha” no primeiro verso 3. 
e “Andorinha, Andorinha” no quarto, assinale o item 
correto:

nos dois versos a palavra andorinha tem a função a) 
de aposto.

no verso um, a palavra andorinha é sujeito e no ter-b) 
ceiro é vocativo.

os termos não têm funções sintáticas, uma vez que c) 
o texto é poético.

nos dois versos a palavra andorinha funciona como d) 
sujeito.

(ITA) Assinale a opção que melhor reestrutura – grama-4. 
tical e estilisticamente – o seguinte grupo de frases:

Uma tarde destas eu vinha da cidade para o Brás. Então, 
encontrei no metrô uma garota aqui do bairro. E eu 
conheço essa garota de vista e de chapéu.

Ao vir da cidade para o Brás uma tarde destas, en-a) 
contrei no metrô uma garota aqui do bairro que co-
nheço de vista e de chapéu.

Uma tarde destas, quando eu vinha da cidade para b) 
o Brás de chapéu, no metrô aqui do bairro encon-
trei uma garota, a qual conheço de vista.
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Ao vir da cidade para o Brás uma tarde destas, en-c) 
contrei, aqui do bairro, uma garota no metrô que 
conheço de vista e de chapéu.

Eu conheço uma garota aqui do bairro, de vista e de d) 
chapéu, que encontrei no metrô, quando vinha da 
cidade para o bairro.

Uma tarde destas, vindo da cidade para o Brás, en-e) 
contrei no metrô uma garota aqui do bairro, a qual 
conheço de vista e de chapéu.

(UFRGS) O texto abaixo refere-se às questões 05 e 06. 

(1) Até algum tempo atrás, imaginava-se que um cérebro 
jovem, em sua plena vitalidade biológica, (2) fosse muito 
mais poderoso e criativo do que um outro já maduro e 
desgastado pela idade. A matemática fornecia o maior 
dos (3) argumentos para os defensores dessa teoria: 
quase todas as grandes equações matemáticas foram 
propostas ou decifradas por gente com menos de 30 
anos. Albert Einstein tinha apenas 26 anos “quando 
apresentou sua Teoria Geral da Relatividade – a mais 
revolucionária de todas as elaborações matemáticas, 
que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física, quinze anos (4) 
depois. O argumento é forte, porém ele se baseia numa 
ideia ultrapassada a respeito da mente humana. As novas 
(5) descobertas estão mostrando que a inteligência não 
se limita à capacidade de raciocínio lógico, necessária 
para propor ou resolver uma (6) complicada equação 
matemática. Os testes de QI, um dos antigos parâmetros 
usados para medir a inteligência, já não servem (7) mais 
para avaliar a capacidade cerebral de uma pessoa. 

A inteligência é muito mais que (8) isso.(9) É uma soma 
inacreditável de fatores, que inclui (10) até os emocionais. 
Uma pessoa excessivamente tímida ou muito agressiva 
terá problemas para conseguir um bom emprego, ascen-
der na profissão ou ter bom relacionamento familiar, por 
maior que seja seu Ql. O que os novos estudos estão 
mostrando (11) no momento (12) é que um cérebro 
jovem (13) tende, sim, a ser mais (14) inovador e (15) 
revolucionário. Mas, como um bom vinho ou uma boa 
ideia,(16) ele também pode amadurecer e melhorar com 
o tempo. Basta ser estimulado.

(GUARACY, Thales; RAMALHO, Cristina. 

VEja, 19 ago. 1998. Adaptado.)

Quanto à pontuação no texto, são propostas abaixo três 5. 
modificações.

I. Colocação de vírgula depois de “argumentos” (ref. 3).

II. Colocação de vírgula depois de “descobertas” (ref. 5).

III. Substituição do ponto-final depois de “isso” (ref. 8) 
por dois-pontos, com a consequente substituição de 
“É” por “é” (ref. 9).

Quais estão corretas?

Apenas l.a) 

Apenas II.b) 

Apenas III.c) 

Apenas II e III.d) 

I, II e III.e) 

O texto, no seu todo, pode ser lido como resposta a uma 6. 
pergunta. Assinale a alternativa que a contém.

Afinal, o que é inteligência emocional?a) 

Por que os jovens são mais inteligentes?b) 

Que comparação se pode estabelecer entre inteli-c) 
gência emocional e raciocínio lógico?

Em que área do conhecimento ocorreu a devida d) 
supervalorização do raciocínio lógico?

Como se pode caracterizar a inteligência a partir do e) 
resultado de pesquisas recentes?

(FEI)

Tecnologia e qualidade de vida
O desenvolvimento científico e tecnológico, embora 
traga inegáveis benefícios (pensemos nos avanços da 
medicina e dos meios de comunicação, nas facilidades 
proporcionadas pelos modernos meios de transporte e 
pelos inúmeros aparelhos eletrodomésticos que fazem 
parte de nosso cotidiano), criou também novos e graves 
problemas. Chaplin denunciou a desumanização do 
trabalho no filme Tempos Modernos; alguns anos depois, 
a humanidade assistia atônita ao holocausto nuclear em 
Hiroshima e Nagasaki. Descobriu-se que a ciência nem 
sempre é benéfica ao homem: tudo depende de como 
ela é usada.

Pode-se dizer que o avanço científico e tecnológico 
propõe hoje três grandes desafios para o século XXI: 
antes de mais nada, a degradação do meio ambiente 
demonstra a necessidade de pesquisar novas formas 
de produção, de transporte e de geração de energia 
não agressivas à natureza. Em segundo lugar, temos 
de encontrar alternativas ao avanço da mecanização 
industrial, que representa uma ameaça ao emprego de 
trabalhadores no mundo inteiro. Por fim, as recentes 
descobertas no campo da engenharia genética levantam 
sérias questões de ordem moral: as experiências com 
genes humanos não nos levariam a repetir em maior 
escala as atrocidades cometidas durante a Segunda 
Grande Guerra nos laboratórios de Hitler? É impossível 
esquecer as profecias de Aldous Huxley em seu Admirável 
Mundo Novo.

O século XX criou as bombas atômicas e os computadores; 
esperemos que no próximo aprendamos a utilizar a 
tecnologia para o bem-estar e a paz entre os homens.

(Carlo Roberto)
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Observe a oração: “alguns anos depois, a humanidade 7. 
assistia atônita ao holocausto nuclear em Hiroshima e 
Nagasaki”. Assinale a alternativa que justifique correta-
mente a pontuação da oração.

Ocorrência de um adjunto adverbial no início da a) 
oração.

Ocorrência de vocativo.b) 

Ocorrência de aposto.c) 

Intercalação de uma oração subordinada adverbial.d) 

Intercalação de uma oração coordenada assindética.e) 

(Elite) Analise a estrutura do texto “Tecnologia e 
qualidade de vida” e responda às questões abaixo. 

O título está adequado ao texto?8. 

Transcreva a tese defendida pelo autor.9. 

O autor cita consequências do desenvolvimento científi-10. 
co e tecnológico. Cite duas que sejam positivas e estejam 
citadas no primeiro parágrafo.

(Unirio) Redação:1.  Leia as propostas e, dentre elas, 
escolha uma para sua redação. Ao desenvolver o tema 
proposto, você deverá utilizar os conhecimentos adqui-
ridos ao longo de sua formação, selecionar, organizar e 
relacionar os argumentos, fatos e opiniões apresentados 
em defesa de seu ponto de vista.

Faça sua redação em prosa, com o mínimo de 20 e o 
máximo de 30 linhas.

Dê um título à sua redação, que deverá ser elaborada 
com caneta azul ou preta e segundo os padrões da 
norma culta da nossa língua.

Atenção: Em situações formais de interlocução, é 
importante a compreensão do ato instaurado na fala/
escrita, para não “fugir do assunto”, como diz o senso 
comum. Nos casos de “fuga” será atribuída a nota zero.

Proposta 1

“Contou-nos uma amiga que, outro dia, seu filho chegou 
em casa exultante... Afinal, não é sempre que se tira dez 
em Física. Ela percebeu, no entanto, que o professor 
havia se enganado na correção. Qual não foi sua 
surpresa quando o menino lhe disse que não poderia, 
de forma alguma, apresentar o erro para revisão, porque 
“ninguém devolve nota”.

Às vezes é um fato tão corriqueiro que nos faz perceber 
quantos difíceis dilemas as crianças têm que resolver até 
que se tornem adultos íntegros”.

(Tania Zagury)

No contexto atual, de que forma a ética poderá ser 
resgatada?

Proposta 2

“O homem utiliza a capacidade de inventar desde sua 
estreia no planeta. O fogo, o machado e a roda são 
exemplos disso.”

(Revista Galileu, 2000.)

No 3.º  milênio, o que precisa ser inventado para atender 
às necessidades do progresso?

Proposta 3

“Você é uma pessoa bonita, de chamar a atenção na 
rua. Mas, ao olhar-se no espelho, vê a sua imagem 
horrível, cheia de defeitos, incapaz de despertar amor 
ou admiração em alguém. Que tristeza!”

(Adaptado)

Construa um texto argumentativo em defesa do tema: a 
autoimagem como garantia de uma realização pessoal.
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Dois entre os listados a seguir: “nos avanços da medicina 10. 
e dos meios de comunicação, nas facilidades propor-
cionadas pelos modernos meios de transporte e pelos 
inúmeros aparelhos eletrodomésticos que fazem parte 
de nosso cotidiano”.

Travessão: indica o discurso direto.1. 

Vírgula: separa termos repetidos, de mesma função 
sintática.

Ponto de exclamação: indica estado emotivo.

B2. 

B3. 

E4. 

C5. 

E6. 

A7. 

O título está adequado porque resume os principais 8. 
pontos do texto: a tecnologia e a solução de alguns 
problemas criados por ela, para chegar à qualidade 
de vida.

“O desenvolvimento científico e tecnológico, embora 9. 
traga inegáveis benefícios [...] criou também novos e 
graves problemas.”
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Coesão referencial, 
coesão recorrencial 

e sequencial — 
emprego de 
pronomes

É importante conhecer os tipos de coesão que 
os estudiosos de redação, muitos deles membros de 
bancas elaboradoras de provas, apresentam para os 
que precisam produzir textos compatíveis com todas 
as exigências gramaticais. 

Dentro desse assunto, é importante conhecer 
bem o emprego de pronomes demonstrativos, pois, 
além de seu emprego na produção textual, muitas 
questões objetivas abordam esse assunto. 

O objetivo deste módulo é levar o aluno a co-
nhecer os vários tipos de coesão textual e, dentro 
da coesão referencial, abordar de forma prática o 
emprego dos demonstrativos. 

Coesão referencial, 
recorrencial e sequencial

O dicionário dá o seguinte significado à palavra 
coesão: “(fís.) Ligação recíproca das moléculas de 
um corpo; força atrativa que mantém essa ligação; 
(fig.) associação íntima; ligação moral; harmonia” 
(Dicionário O Globo).

Não deve-se pensar nas frases de um texto de 
maneira isolada. Apesar de fazerem parte do signi-
ficado e da estrutura, para que seja um texto e que 
esteja coerentemente “tecido”, é fundamental que 
exista uma ligação entre as partes que o compõem. 
Essa ligação é chamada de coesão.

A coesão é uma das marcas fundamentais da 
textualidade, e pode ocorrer por meio de mecanismos 
diversos: a coesão referencial, a coesão recorrencial  
e a coesão sequencial.

Coesão referencial
Ocorre quando um elemento da sequência textu-

al se refere a outro do mesmo texto, substituindo-o:

Encontrei a) meu pai na padaria, mas não falei 
com ele. 

Neste caso os substantivos aparecem primeiro 
no texto e depois no pronome, por isso, ocorre uma 
anáfora. 

Ele b) estava lá, na padaria, o meu pai!

Observe que o pronome foi usado primeiro no 
texto e depois o substantivo, portanto, ocorreu uma 
catáfora.

Há várias formas de substituir um elemento 
textual por outro, conforme veremos a seguir.



2

As formas pronominais

Pronomes pessoaisa)  de terceira pessoa: 

O aluno saiu, mas ele e a mãe retornaram logo.

O brasileiro precisa ler. Ele não sabe o quanto 
a boa leitura pode aprimorar conceitos morais 
e linguísticos.

Pronomes substantivos b) indefinidos:

João e Pedro estiveram lá, mas nenhum falou 
nada.

Os jovens bem formados sabem diferenciar o 
certo e o errado e poucos desse grupo infrin-
gem as leis de trânsito.

Pronomes c) possessivos: 

Júlio tem o mesmo material escolar que eu 
tenho, entretanto, prefere usar o meu.

Pronomes d) demonstrativos:

Ela viu a bolsa preta, mas comprou esta.

Pronomes e) interrogativos:

João, Pedro e Paulo falaram, entretanto não 
sabemos qual disse a verdade.

Pronomes f) relativos:

O homem que faz ginástica custa a enve-
lhecer. 

Pronomes g) adverbiais:

Voltou a Paris, porque lá teve uma vida muito 
boa.

As formas verbais

Neste caso, os verbos fazer e ser são emprega-
dos em referência a todo o predicado e não apenas 
ao verbo.

O mágico apresentou dois números, mas o 
mímico não fez o mesmo. 

Se te magoei, foi porque te amo.

As formas adverbiais

Saiu duas vezes e o outro, nunca.

As formas numerais

João e Maria saíram, mas os dois voltaram logo. 

Comprou vários presentes para a criança; o 
primeiro, uma bicicleta, o segundo uma bola.

Fiz dez exercícios, mas meu primo fez o dobro.

Reiteração de elementos do texto

Os sinônimos ou quase sinônimos: 

Hipônimos: Comprou a) flores e deu as rosas 
à mulher.

Hiperônimo: Vinha um b) ônibus, mas o pedes-
tre não viu o veículo. 

Nomes genéricos: Trouxe cadernos, livros e c) 
outras coisas. 

Termos simbólicos: Luís tinha dúvidas se iria d) 
para a Igreja, mas o apelo da cruz foi forte. 

Coesão recorrencial
Caracteriza-se pela repetição de algum ele-

mento anterior que não funciona como substituto 
de termo, mas como recorrência de uma construção 
textual. Ela pode aparecer de várias formas: 

a retomada de termos através da repetição.a) 

“O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito (quem 
é bonito? O mar)”.

paralelismo: consiste na repetição de uma b) 
mesma estrutura sintática.

Pão no forno, água na garrafa e fruta na geladeira não 
alimentam.

paráfrase: que se refere à retomada de con-c) 
teúdos semânticos, marcada por expressões 
introdutórias como isto é, ou seja, quer dizer, 
digo, ou melhor, em outras palavras.

Ela não compareceu à reunião, ou melhor, ela sumiu 
do mapa.

recursos fonológicos, ou sons, no caso da d) 
rima.

Os males do Brasil são: a corrupção, a educação e o 
Fernandão.
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Coesão sequencial
É o tipo de coesão em que se evidencia o desenvol-

vimento do texto, ora por procedimento de manutenção 
temática, ora por progressão temática. Observe:

A mulher sorria, sorria, sorria (coesão recorren-
cial), enquanto o homem a olhava (coesão sequencial 
— porque indica a progressão do texto). 

A coesão sequencial pode ser provocada por 
meio de satisfação de compromisso textual ante-
rior ou por meio de novos acréscimos ao texto. 

O primeiro tipo acontece nos seguintes casos:

condicionalidade:a) 

Se ele estudar,  passará de ano. 
 (condição criada)                 (satisfação da condição)

causalidade:b) 

Todos foram à praia, porque estava 
      fazendo sol. 
               (causa da oração anterior)

Emprego dos demonstrativos

Usa-se este/esta/isto 
Para a referência de coisas que estão próximas 

do falante, física, temporal ou mentalmente.
Olhe esta blusa, não é bonita?

Esta semana já vai terminar.

Não adiante nada! Este país é assim mesmo...

Usa-se esse/essa/isso 
Para a referência de coisas que o falante consi-

dera próximas do interlocutor.
Não sente aí! Essa cadeira está molhada.

Eu não concordo com isso que você diz.

Usa-se aquele/aquela/aquilo
Para a referência de coisas que o falante con-

sidera afastadas tanto de si mesmo como do inter-
locutor, ou seja, perten centes ao âmbito do que não 
está diretamente ligado à comunicação.

Você comentou aquilo em sala de aula?

Você está vendo aquela menina de verde? É minha 
namorada.

Usamos as formas 
isto/isso/aquilo 

Quando nos referimos a algo que não queremos 
ou não podemos designar, ora porque não dispomos 
de um vocábulo adequado, ora porque não nos parece 
necessário para o contexto.

E aquilo lá, o que é?

Tudo isso que está por aí deve ser jogado fora.

Este/esta/isto 
São as formas empregadas para a referência 

àquilo que vamos dizer.

A verdade é esta: ninguém quer trabalhar!

Esse/essa/isso 
São as formas utilizadas para a referência àquilo 

que foi mencionado antes.
Chegava atrasado, faltava muitas vezes... esses foram os 
motivos de mi nha demissão.

Usa-se nisto ou nisso
De valor adverbial, no sentido de “nesse mo-

mento”.
Nisto ela entrou na sala [...].

(UMC)1. 

Leia o fragmento abaixo: 

“Os dispêndios sociais no país correspondem a cerca de 
21% do PIB — a taxa mais alta na América Latina. São 
igualmente grandes, porém, os obstáculos institucionais 
para que tais recursos cumpram a sua finalidade. 
Portanto, melhor fariam os políticos se ajudassem a 
removê-los em vez de inventar alquimias tributárias que 
podem  render votos, mas prejudicam as soluções.”

(O Estado de S.Paulo, 23 out. 1999).

Os termos destacados referem-se, respectivamente, a:

dispêndios sociais — políticos.a) 

21% do PIB — obstáculos institucionais.b) 

taxa mais alta — dispêndios sociais.c) 

obstáculos institucionais — políticos.d) 

dispêndios sociais — 21% do PIB.e) 
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Solução:  ` B

Questão que envolve conhecimentos de coesão textual, 
mais especificamente referencial que funciona substituin-
do elementos antecedentes.

(UFF)2. 

Rondó prá você

Mário de Andrade

De você, Rosa, eu não queria

Receber somente esse abraço

Tão devagar que você me dá, 

Nem gozar somente esse beijo

Tão molhado que você me dá...

Eu não queria só porque

Por tudo quanto você me fala

Já reparei que no seu peito

Soluça o coração bem feito

De você.

Pois então eu imaginei

Que junto com esse corpo magro

Moreninho que você me dá

Com a boniteza a faceirice

A risada que você me dá

E me enrabicham como o que

Bem que eu podia possuir também

O que mora atrás do seu rosto Rosa

O pensamento a alma o desgosto

De você.

A coesão textual constrói-se, também, através da aná-
fora, isto é, da retomada de elementos anteriormente 
expressos. Assinale a opção em que a palavra destacada 
retoma um elemento textual expresso no verso citado:

Receber-me somente a) esse abraço.

Por tudo b) quanto você me fala.

A risada que você c) me dá.

Já reparei no que d) seu peito.

O e) que mora atrás do seu rosto, Rosa.

Solução:  ` B

Observe que a questão traz o conceito de anáfora, o 
que inibe a marcação da letra A. Observe também que, 
todos os pronomes sublinhados estabelecem coesão 
referencial, mas o único verso em que ela é anafórica e 
presente no mesmo verso é a letra B.

O texto abaixo refere-se às questões 1 e 2.

O amor e o tempo
 Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, 
tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas 
de mármore, quanto mais a corações de cera! São as 
afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de 
haverem de durar pouco, que terem durado muito. São 
as linhas que partem do centro para a circunferência, 
que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por 
isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino; 
porque não há amor tão robusto que chegue a ser 
velho. De todos os instrumentos com que o armou a 
natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com 
que já não atira; embota-lhe as setas, com que já não 
fere; abre-lhe os olhos com que vê e o que não via; e 
faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão 
natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a 
novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-
lhe o gosto, e basta que sejam usadas para não serem 
as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais 
o amor?! O mesmo amar é causa de não amar e o ter 
amado muito, de amar menos. 

(VIEIRA, Antônio apud PROENÇA FILHO, Domicio.  

Português. Rio de Janeiro: Liceu, 1972. v. 5. p. 43.)

Os pronomes relativos destacados abaixo estabelecem 1. 
coesão textual, retomando substantivos anteriormente 
expressos.

“Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira; embota-lhe 
as setas, com que já não fere; abre-lhe os olhos, com 
que vê o que não via.”

Arco, olhos, tempo.a) 

Instrumentos, seta, olhos.b) 

Arco, asas, seta.c) 

Tempo, arco, olhos.d) 

Arco, setas, olhos.e) 

Assinale a opção em que o pronome 2. lhe está empre-
gado com o mesmo valor possessivo que o da frase 
“descobre-lhe os defeitos”.

O tempo acaba lhe ensinando.a) 

O arco lhe fere com suas setas.b) 

Basta-lhe amar e o ter amado.c) 

Faz-lhe crescer as asas.d) 

Tirou-lhe com força o ferro gasto com o uso.e) 
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O texto a seguir refere-se às questões 03 a 12.

A classe
 A eliminação gradual da classe média brasileira, 
um processo que começou há anos, mas que de uns 
tempos para cá assumiu proporções catastróficas, a 
ponto de a classe média brasileira ser hoje classificada 
pelas Nações Unidas como uma espécie em extinção, 
junto com o mico-rosa e a foca-focinho-verde, está 
preocupando autoridades e conservacionistas nacionais. 
Estudam-se medidas para acabar com o massacre 
indiscriminado que vão desde o estabelecimento de 
cotas anuais — só uma determinada parcela da classe 
média poderia ser abatida durante uma temporada — até 
a criação de santuários onde, livre de impostos extorsivos 
e protegida de contracheques criminosos e custos 
predatórios, a classe média brasileira se reproduziria até 
recuperar sua antiga força numérica, e numerária. Uma 
espécie de reserva de mercado. A tentativa de recriar 
a classe média brasileira em laboratório, como se sabe, 
não deu certo. Os protótipos, assim que conseguiram 
algum dinheiro, fretaram um avião para Disney World. 
A preservação natural da classe média brasileira evitaria 
coisas constrangedoras como a recente reunião da 
classe realizada em São Paulo, a qual, de vários pontos 
do Brasil, compareceram dezessete pessoas. As outras 
cinco não conseguiram crédito para a passagem. A 
reunião teve de ser transferida do Morumbi para a mesa 
de uma pizzaria, e ninguém pediu vinho.

 Uma proposta para que a classe fizesse greve 
nacional para chamar a atenção do país para a sua 
crescente insignificância foi rejeitada sob a alegação 
de que ninguém iria notar. Fizeram uma coleta para 
financiar a eleição de representantes da classe média 
na Assembleia Constituinte, mas acabaram devolvendo 
os 10 cruzeiros. A única resolução aprovada foi a de 
que, para evitar a perseguição, todos se despojassem 
de sinais ostensivos de serem da classe média, como 
carro pequeno etc., e passassem a viver como pobres. 
Aí não seria rebaixamento social, seria disfarce. No fim 
os garçons se cotizaram e deram uma gorjeta para os 
integrantes da mesa. Cenas lamentáveis têm ocorrido 
também com ex-membros da classe média que, 
passando para uma classe inferior, não sabem como se 
comportar e são alvo de desprezo de pobres tradicionais, 
que os chamam de “novos pobres”.

— Viu aquela ali? Quis fazer caneca de lata de óleo e 
não sabe nem abrir um buraco com prego.

— E usa lata de óleo de milho. 

— Metida a pouca coisa. 

— Já viram ela num ônibus? Não sabe empurrar 
a borboleta com a anca enquanto briga com o 
cobrador.

— E não conta o troco!

— Berço é berço, minha filha. 

 Alguns pobres menos preconceituosos ainda tentam 
ajudar os novos pobres a evitar suas gafes.
— Olhe, não leve a mal.
— O quê? 
— É o seu jeito de falar.
— Diga-me.
— Você às vezes usa o pronome oblíquo muito certo.
— Mas...
— Aqui na vila, pronome oblíquo certo pega mal.
— Sei.
— E outra coisa... 
— O quê?
— Os seus discos.
— O toca-discos foi a única coisa que eu consegui 

salvar quando me despejaram.
— Eu sei. Mas Julio Iglesias?!

(VERISSIMO, Luis Femando. Comédias da Vida Pública. 17 jul. 1985.)

O título do texto, “A classe”, estabelece uma ambiguidade 3. 
que resume toda a questão apresentada no mesmo. 
Explique essa ambiguidade. 

Verissimo faz uso de ironia para falar da extinção da classe 4. 
média. Transcreva duas passagens que comprovem 
essa afirmação.

Considerando o sistema de valores sociais presente no 5. 
texto, explique por que, naquela vila, “pronome oblíquo 
certo pega mal”.

Explique a diferença entre “numérica” e “numerária”.6. 

“A única resolução aprovada foi a de que, para evitar a 7. 
perseguição, todos se despojassem de sinais ostensivos 
de serem da classe média, como carro pequeno etc., e 
passassem a viver como pobres. Aí não seria rebaixa-
mento social seria disfarce.” Escreva duas frases em que 
a palavra “aí” esteja empregada com o valor semântico 
e de uso:

igual ao do trecho acima;a) 

diferente do empregado no trecho acima.b) 

Contextualize, se necessário para deixar o significado 
inquestionavelmente claro em cada caso.

O uso de provérbios e frases feitas é uma das caracte-8. 
rísticas do discurso oral informal.

Reproduza, em estrutura característica do discurso es- 
crito semi formal, a ideia contida na expressão desta-
cada:

“Berço é berço, minha filha”.

Transforme a fala abaixo em um discurso indireto. Para 9. 
tal, imagine que há na cena um narrador que utiliza os 
verbos introdutórios de fala e faça as modificações que se 
tornem necessárias.
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“— O toca-discos foi a única coisa que eu consegui salvar 
quando me despejaram.”

Destaque do texto um vocábulo que possa pertencer a 10. 
mais de uma classe de palavras e, em seguida escreva 
um período com o mesmo vocábulo em uma classe, 
inquestionavelmente, diferente daquela do texto. 

Reescreva o período abaixo substituindo os substantivos 11. 
destacados por verbos dos quais eles derivem. Faça 
todas as alterações que julgar necessárias, inclusive de 
ordenação de elementos na frase.

“É fundamental a luta das autoridades e dos conser-
vacionistas pela preservação da classe média.”

Desdobre o período abaixo em dois, substituindo o ele-12. 
mento em destaque pelo termo a que ele faz referência 
na frase anterior.  

A preservação natural da classe média evitaria coisas 
constrangedoras como a recente reunião da classe 
realizada em São Paulo, a qual de vários pontos do 
Brasil, compareceram dezessete pessoas.

(PUCPR) Redação

Texto I

Quando teorizava sobre sua grande especialidade, a 
guerra, Napoleão Bonaparte dizia que o sucesso nos 
campos de batalha não é de quem não comete erros, 
mas de quem comete menos erros. É certo que um 
presidente, seja ele qual for, incorrerá em equívocos e 
também não poderá fugir à história e às circunstâncias 
de sua gestão. Mas é desejável que erre menos e saiba 
decidir da melhor forma possível.

(VEJA, 9 out. 2002, p. 55.)

Texto II

O Brasil está em plena lua de mel com Lula. O novo 
governo, apoiado numa montanha de votos, é depositário 
das esperanças de todo um povo, especialmente dos 
milhões de deserdados. O recado das eleições foi claro: 
o país quer mudanças, não mudanças cosméticas, mas 
estruturais.

E promessas de mudanças foram reiteradas por Lula, 
durante a campanha eleitoral. O que o povo brasileiro 
espera do novo governo?

(CARVALHO, Noel de. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 

4 dez. 2002, p. A13.)

Considere os dois textos e também:

que num estado de direito, ou seja, numa verdadeira  •
democracia, todo cidadão que elege seus governan-

tes deve ser também responsável pelo mandato do 
cargo para o qual os elegeu;

que muitos problemas do nosso país necessitam  •
de solução;

que essas soluções foram prometidas; •

que, por isso, o povo brasileiro está esperando mui-  •
to do novo governo.

Você, cidadão responsável, como parte integrante do 
poder democrático:

Que problemas elegeria como prioritários? •

Que mudanças proporia para solucionar esses pro- •
blemas?

Que erros mais comuns procuraria evitar? •

Qual a melhor forma que buscaria para decidir? •

Na elaboração do texto:

procure ater-se ao tema e às questões propostas;a) 

dê a sua opinião de forma clara e objetiva;b) 

procure sempre fundamentar as suas ideias.c) 

Estruture a sua redação com um mínimo de 20 e um máxi-1. 
mo de 25 linhas. Não há necessidade de colocar título.
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E1. 

D2. 

Ambiguidade é a  possibilidade de dupla leitura. O título 3. 
pode ser lido como: a mudança de classe social ou a 
classe (comportamento) que a classe média empobre-
cida deve adotar.

“[...] a classe média brasileira ser hoje classificada pelas 4. 
Nações Unidas como uma espécie em extinção, junto 
com o mico-rosa e a foca-focinho-verde,” ou  “só uma 
determinada parcela da classe média poderia ser abatida 
durante uma temporada — até a criação de santuários 
onde, livre de impostos extorsivos e protegida de contra-
cheques criminosos e custos predatórios,” ou “A tentativa 
de recriar a classe média brasileira em laboratório, como 
se sabe, não deu certo.” Há outras possibilidades.

O emprego correto dos pronomes oblíquos átonos tem 5. 
importância para as pessoas que dominam a norma 
culta, preocupação que, geralmente, não ocorre com o 
segmento social que a classe média empobrecida estava 
se inserindo. Por isso, “pega mal”, ou seja, evidencia a 
origem e a diferença, através da linguagem, entre as 
duas classes. 

“Numérica” significa quantidade. “Numerária” indica 6. 
valores.

7. 

A palavra “aí” no contexto tem valor de conjunção a) 
conclusiva e é empregada em linguagem coloquial. 
Uma sugestão de resposta é: “O professor viu os 
alunos colando, aí retirou a prova dos dois”.

 Sugestão de resposta. “Mamãe, irei aí no domingo.” b) 
(“aí” é advérbio de lugar).

“Berço é berço” pode significar algo como: a educação 8. 
refinada de algumas pessoas provoca um comporta-
mento que as distingue das demais.

O novo pobre alegou que o toca-discos tinha sido a única 9. 
coisa que ele conseguira salvar quando o despejaram. 

Exemplos: “[...] 10. só uma determinada parcela [...]”/Enfim, 
sós. “até a criação de santuários onde [...] a classe média 
brasileira se reproduziria até recuperar [...]”/Onde está 
meu relógio?

É fundamental que as autoridades e os conservacionistas 11. 
lutem e preservem a classe média.

A preservação natural da classe média evitaria coisas 12. 
constrangedoras como a recente reunião da classe rea-
lizada em São Paulo. Compareceram dezessete pessoas, 
de vários pontos do Brasil, à reunião da classe.
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Fatores de 
coerência, 

intertextualidade, 
preposições — 

Crase

Coerência é a lógica, o sentido do texto. Há uma 
série de fatores que podem auxiliar ou dificultar tanto 
a compreensão textual quanto a sua produção. 

É importante ressaltar, também, que o emprego 
de preposições erradas pode gerar erros maiores do 
que se espera, bem como mexer com a coerência 
do texto.

Fatores de coerência

O conhecimento linguístico
É o conhecimento das estruturas gramaticais e 

do significado das palavras. Na verdade, esse conheci-
mento é necessário, mas pode não ser o único respon-
sável pela coerência do texto. É importante que esteja 
associado a ele o conhecimento de mundo. Observe o 
trecho da música de Chico Buarque citado a seguir:

Cálice

Como beber dessa bebida amarga

Tragar a dor, engolir a labuta

Mesmo calada a boca, resta o peito

Silêncio na cidade não se escuta

De que me vale ser filho da santa

Melhor seria ser filho da outra

Outra realidade menos morta

Tanta mentira, tanta força bruta

Pai, afasta de mim esse cálice

De vinho tinto de sangue.

Só quem estava em sintonia com o momento, 
em que essa música foi lançada, pode perceber o 
maravilhoso jogo semântico entre “cálice” e “cale-
se”, real mensagem que a obra queria transmitir. O 
momento era de repressão política, portanto as pro-
duções artísticas precisavam driblar a censura para 
transmitir suas mensagens e os leitores precisam 
perceber isso.

O conhecimento de mundo
Chama-se de conhecimento de mundo, a soma 

de todos os nossos conhecimentos adquiridos à 
medida que vivemos e que são armazenados em 
blocos, denominados modelos cognitivos. Estes 
podem ser de diferentes tipos: 
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os a) frames, que se ligam aos conhecimentos 
armazenados dentro de um certo bloco con-
ceitual. Assim, o frame sala de aula pode 
conter giz, qua dro-negro, professor, livros, 
cadernos, alunos. Imagine que você sou-
besse que um colega seu levou uma arma 
para a sala de aula... Além do medo que essa 
atitude provocaria, certamente o comentário 
que se faria sobre ela seria: “Não tem lógica 
estar com uma arma em uma sala de aula”. 
Onde não há lógica, falta coerência.

os b) esquemas textuais, que se ligam a re-
gularidades textuais conforme o tipo de 
organização discursiva. Assim, um texto 
narrativo apresenta certas regularidades, 
que acabam por montar a sua “gramática”, 
do mesmo modo que os textos descritivos 
ou dissertativos.

Um exemplo que ilustra o esquema textual 
da dissertação é não ser recomendado o 
emprego de “você” em construções do tipo. 
“Você precisa ter cuidado para não votar no 
candidato errado, porque estará condenando 
todos a viverem um governo ruim por muito 
tempo.” Lembre-se de que a dissertação 
não é o texto em que se estabeleçe uma 
interlocução, como acontece com a carta 
argumentativa.

O conhecimento partilhado
Como emissor e receptor possuem obrigatoria-

mente conhecimentos de quanti dade e qualidade 
diferentes, é necessário que um texto, para ser co-
erente, se funda mente numa base sólida de conhe-
cimentos comuns entre os dois. Imagine-se lendo 
um texto em que você desconhecesse o assunto. 
Imagine quantas explicações seriam necessárias 
para que você entendesse o assunto tratado, ou 
quantas pesquisas você deveria fazer para que a 
completa compreensão ocorresse. Quando o autor 
for você, tente sempre associar informações novas 
e conhecidas, para que exista equilíbrio no texto. Se 
você fizer, por acaso, uma citação em sua redação, 
não se esqueça de sua referência.

As inferências
Referem-se aos conhecimentos que não estão 

expressos, mas que podem ser deduzidos a partir 
do que é dito.

Os fatores de contextualização
São todos aqueles que relacionam o texto a uma 

situação comunicativa determinada. Por exemplo, se 
lemos na capa de um livro que ali estão agrupados 
contos de fadas, não vamos achar incoerentes uma 
série de dados que são absurdos no mundo real.

Estudar os fatores de coerência é extremamen-
te importante, pois auxilia o candidato a avaliar os 
recursos que possui para escrever um texto coerente 
e o que deve fazer para evitar a incoerência. Nessa 
abordagem cabe salientar a importância que se 
deve dar à adoção de uma opinião no texto que não 
se contradiga.

A informatividade
Diz respeito à quantidade de informações pre-

sentes num texto e que está inti mamente relacionada 
à avaliação que o emissor tem do receptor a quem 
dirige seu texto. Se sou um jornalista responsável 
por uma coluna especializada em crítica cinemato-
gráfica, por exemplo, é natural que considere meus 
leitores de certo modo informados sobre os temas 
que abordo, o que pode fazer com que alguns, menos 
preparados nesse campo de conhecimento, venham 
a não compreender perfeitamente o que digo. Caso 
contrá rio, posso chegar a “ofender” meus leitores, 
dando-lhes informações óbvias, o que tornaria o texto 
redundante e, por isso mesmo, pouco coerente. Da 
mesma forma, sendo candidato a uma vaga univer-
sitária, não se deve considerar a banca que lerá os 
textos formada por pessoas que não estejam a par de 
tudo o que ocorre ou que desconheçam o tema.

A focalização
Refere-se ao modo de ver, específico de deter-

minado conhecimento. Assim, se um pintor vai a um 
jogo de futebol, certamente vai ver plasticamente o 
espetáculo – os movimentos dos jogadores, as cores, 
a luz etc. –, ao passo que um locutor o observará sob 
o ponto de vista esportivo.

A intencionalidade 
e a aceitabilidade

A intencionalidade está ligada, por parte do 
emissor, a todos os meios de que ele lança mão no 
sentido de atingir seus objetivos; já a aceitabilidade, 
no caso do receptor, está ligada à sua capacidade de 
atribuir coerência ao texto.
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A consistência e a relevância
A consistência se prende ao fato de que todos 

os dados textuais devem estar relacionados de 
forma consistente entre si, de modo a não haver 
contradição possível; já a relevância se liga ao 
fato de que os enunciados devem estar ligados ao 
mesmo tema.

Situacionalidade
Refere-se ao conjunto de elementos situacionais 

que servem para dar coerên cia ao texto: os partici-
pantes do ato comunicativo – quem são, qual a sua 
relação hierárquica, onde estão etc., o momento da 
enunciação, o local etc.

A intertextualidade
O último fator de coerência está presente em to-

das as subdivisões do estudo de Língua Portuguesa. 
Há relações intertextuais em Literatura Brasileira, 
Redação e Gramática. Portanto, é ótimo estabelecer re-
lacionamentos entre textos. É importante também que 
o aluno fique alerta para as relações intertextuais.

A intertextualidade prende-se ao conhecimento 
prévio de outros textos, tanto no que diz respeito à 
forma, quanto ao conteúdo. Na forma, pode aparecer 
como citações, paráfrases ou paródias; no caso do 
conteúdo, a intertextualidade é uma constante já que 
todos os textos dialogam uns com os outros.

Emprego das preposições
As preposições são importantes elementos 

coesivos. Estabelecem uma relação de dependência 
entre os termos que relacionam.

É extremamente importante usá-las bem nos 
textos de concurso, porque um erro ao empregá-las 
pode alterar significativamente a nota relativa à 
coerência textual.

Observe o exemplo: “Os brasileiros assistem 
televisão demais e isso traz sérias consequências 
àqueles que optam por adotar esse comportamen-
to.” Por mais que a frase tenha cunho dissertativo, 
há um erro grosseiro de coerência centrado no erro 
de emprego da preposição. O verbo assistir, signi-
ficando ver, exige preposição a. O mesmo verbo, 
sem a preposição a, significa socorrer. Portanto, a 
frase está realmente afirmando que os brasileiros 
“socorrem” a televisão. Seria essa, de fato, a inten-
ção do redator?

Entretanto, uma banca corretora não avalia a 
intenção, avalia o texto produzido. E um candidato que 
escrevesse isso teria sua nota bem diminuída.

Lembre-se de que há locuções prepositivas que 
são um grande recurso para os escritores: abaixo de, 
atrás de, acima de, por causa de, ao lado de, defronte 
a, de acordo com, até a, ao encontro de, de encontro 
a, perto de, são exemplos desses elementos coesivos 
que tanto ajudam na construção textual.

Crase
É a fusão da preposição a com:

o artigo definido a.a) 

Ele foi a a feira.

Ele foi à feira.

com o pronome demonstrativo a.b) 

Refiro-me a a que está na gaveta.

Refiro-me à que está na gaveta. (= a aquela)

com o a inicial dos pronomes demonstrativos c) 
aquele, aquela, aquilo.

Mostre isso a aquele repórter.

Mostre isso àquele repórter.

O acento usado para marcar tal fusão chama-se 
acento grave ou acento de crase.

Para saber se existe o acento de crase, você 
pode lançar mão de dois recursos (menos para o caso 
da letra c e das locuções, que veremos adiante).

Com nomes comuns:a) 

Fui à padaria. (Fui ao mercado)

Aparecendo ao, use o acento.

Com nomes próprios de lugar:b) 

Fui à Bahia. (Vim da Bahia)

Aparecendo da, use o acento.

Casos obrigatórios
Com a palavra hora indicando o momento em  •
que acontece alguma coisa.
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Exemplos: `

Carla regressou às três horas.

Ele chegou à uma hora.

Todos estarão lá às quatro. (A palavra está oculta). 

Só existe crase antes de palavra feminina, 
clara ou oculta. Isso só vale para a crase entre a 
preposição e o artigo.

Exemplos: `

Referiu-se à irmã.

Usava cabelos à Roberto Carlos. (à moda)

Com as locuções, desde que a palavra seja  •
feminina.

adverbiais •

Exemplos: `

Saímos às escondidas. (loc. adv. de modo)

Já estamos a caminho. (sem acento, por ser masculina)

Outras locuções adverbiais com acento: às claras, 
às ocultas, às pressas, à força, às vezes, à vontade.

prepositivas •

Exemplos: `

Andava à procura de um advogado. Deixei-o a par de 
tudo. (sem acento, pois é masculina)

Outras locuções prepositivas com acento: à fren-
te de, à espera de, à beira de, à custa de, à cata de.

conjuntivas •

Exemplos: `

Venceremos, à medida que nos esforçarmos.

Além dessa, só existe mais uma locução conjun-
tiva com acento grave: à proporção que.

Com o a inicial dos pronomes demonstrativos  •
aqui.

Exemplos:`

Dei a carta àquele homem. (= a aquele)

Com o pronome demonstrativo a. •

Exemplos: `

Eu me refiro à que você trouxe.

Obs.: Pode-se dizer a aquela. Também se pode trocar 
por ao (ao que você trouxe).

Com o pronome relativo a qual. •

Exemplos: `

A pessoa à qual me dirigi é educada. 

Obs.: Pode-se dizer ao (ao qual me dirigi).

Casos facultativos
O trabalho com a crase está sendo ampliado, 

enfocando as regras facultativas e os casos em que 
não deve ocorrer o sinal indicativo de crase.

As regras complementares de crase ajudarão, 
também, a aumentar a qualidade do texto.

Antes de nomes de mulher, pois o artigo é  •
facultativo.

Exemplos: `

Fiz um elogio à Helena. (Fiz um elogio ao José)

Fiz um elogio a Helena. (Fiz um elogio a José)

Antes de pronome adjetivo possessivo no sin- •
gular, pois pode-se usar o artigo definido.

Exemplos: `

Pedi à minha irmã uma caneta. (Pedi ao meu irmão 
uma caneta)

Pedi a minha irmã uma caneta. (Pedi a meu irmão uma 
caneta.)

Depois da preposição até. •

Exemplos: `

Irei até à fonte. (Irei até ao campo)

Irei até a fonte. (Irei até o campo)

Obs.: A preposição a é facultativa depois da prepo-
sição até.

Antes das palavras Europa, África, Ásia,  •
França, Espanha, Escócia, lnglaterra, Holan-
da, pois o artigo é facultativo.

Exemplos: `

Ele irá à França. (Ele virá da França)

Ele irá a França. (Ele virá de França)
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Em sua redação, use sempre com o acento de 
crase.

Casos em que a crase é proibida
Antes da palavra casa, sem determinação  •
alguma. Nesse caso, trata-se do próprio lar.

Exemplos: `

Marcos foi a casa pela manhã.

Porém: Marcos foi à casa nova.

Antes da palavra distância, sem especificação. •

Exemplos: `

Ficou a distância. Ficou a grande distância.

Porém: Ficou à distância de duzentos metros.

Antes da palavra terra em oposição a bordo. •

Exemplos: `

Os marujos já foram a terra.

Porém: Eles foram à terra natal.

Em expressões com palavras repetidas.  •

Exemplos: `

Tomou o remédio gota a gota.

Com a (singular) antes de palavra no plural.  •

Exemplos: `

Não me prendo a coisas materiais. 

Antes de palavras que não possam estar  •
precedidas do artigo definido a.

Exemplos: `

Diga isso a ela. (pronome pessoal reto)

Falarei a Vossa Senhoria. (pronome de tratamento)

Irei a alguma cidade. (pronome indefinido)

Pôs-se a cantar alegremente. (verbo)

Eles foram a cavalo. (masculino)

Há crase antes dos pronomes de tratamento 
 senhora, senhorita, ma dame e dona (este quando 
vem precedido de adjetivo).

Exemplos: `

Dirigiu-se à senhorita Janete.

Antes de nomes de vultos históricos.  •

Exemplos: `

Ele aludiu a Maria Antonieta.

(Unirio-ENCE)1. 

A análise sequencial da tirinha e, especialmente, a do 2. 
quadro final nos leva imediatamente ao(à): 

princípio da conservação da energia mecânica.a) 

propriedade geral da matéria denominada inércia.b) 

princípio da conservação da quantidade de movi-c) 
mento.

segunda Lei de Newton.d) 

princípio da independência dos movimentos.e) 

Solução:  ` B

Observe os fatores de coerência: há conhecimento 
linguístico, conhecimento de mundo, inferências, contex-
tualização e o que se quer averiguar é o conhecimento 
partilhado entre a banca de Física e o candidato. 

(Cesgranrio)3. 

As sem-razões do amor

Carlos Drummond de Andrade

Eu te amo porque te amo.

Não precisas ser amante,
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e nem sempre sabes sê-lo.

Eu te amo porque te amo.

Amor é estado de graça

e com amor não se paga.

Amor é dado de graça, 

é semeado no vento, 

na cachoeira, no eclipse. 

Amor foge a dicionários 

e a regulamentos vários.

Eu te amo porque não amo 

bastante ou demais a mim. 

Porque amor não se troca, 

não se conjuga nem se ama. 

Porque amor é amor a nada, 

feliz e forte em si mesmo.

Amor é primo da morte, 

e da morte vencedor, 

por mais que o matem (e matam) 

a cada instante de amor.

Assinale a frase em que à ou às está mal empregado.

Amores à vista.a) 

Referi-me às sem-razões do amor.b) 

Desobedeci às limitações sentimentais.c) 

Estava meu coração à mercê das paixões.d) 

Submeteram o amor à provações difíceis.e) 

Solução:  ` E

Não se deve usar crase antes de palavra no plural, quando 
a está no singular. Isso evidencia presença apenas de 
preposição.

(Unicamp)4. 

A questão abaixo foi escolhida para estar neste ponto 
interdisciplinar porque, partindo de uma série de 
elementos redacionais, chega-se à correta interpretação 
do texto. Observe:

O bom leitor não só entende o significado das palavras 
e sentenças escritas, mas é também capaz de entender 
porque o autor do texto opta às vezes por determinadas 
construções e não por outras, aparentemente sinônimas. 
O final do texto a seguir é um bom exemplo.

Oposição já se articula na Ponte Preta
Um grupo de conselheiros da Ponte Preta, descontente 

1

5

10

15

20

25

com a atual situação do clube, já articula uma chapa 
de oposição para disputar a presidência do Conselho 
Deliberativo, na eleição prevista até o final do mês. 
Diante desta posição, é provável que Pedro Antonio 
Chaib – atual presidente – desista da ideia de não 
concorrer à reeleição.

(Diário do Povo, Campinas, 13 nov. 1990.)

Que informações dadas pelo autor no texto permi-a) 
tem concluir que ele optou por um enunciado mais 
adequado aos fatos narrados do que, por exemplo, 
“[...] resolva concorrer à reeleição”?

Suponha, agora, o enunciado: “não desista da ideia b) 
de não concorrer à reeleição”. Que sucessão de 
fatos justificaria a escolha desse enunciado como 
um final adequado para um texto que contasse a 
história de uma candidatura?

Solução: `

O atual presidente não tencionava concorrer à ree-a) 
leição, mas podia mudar de ideia depois da forma-
ção da chapa de oposição.

Não haver formação de chapa de oposição.b) 

Chorinho brasileiro
 Acreditem ou não, vou lhes contar. Certa noite, ao 
entrar no meu gabinete, vi, no mapa-múndi que tenho 
na parede, o Brasil chorar.

 — O que houve, meu Brasil brasileiro?, perguntei-
lhe. E ele, espreguiçando-se em berço esplêndido, 
esparramado e verdejante sobre a América do Sul, 
respondeu chorando, com suas lágrimas amazônicas.

 — Estou sofrendo. Vejam o que estão fazendo 
comigo. Antes, os meus bosques tinham mais flores 
e meus seios mais amores. Meu povo era heroico e 
os seus brados retumbantes. O sol da liberdade era 
fúlgido e brilhava no meu céu, a todo instante. Onde 
anda a liberdade, onde estão os braços fortes? Eu era 
a pátria amada, idolatrada. Havia paz no futuro e glórias 
no passado. Nenhum filho meu fugia à luta. Eu era a 
terra adorada e, dos filhos deste solo, era a mãe gentil. 
E era gigante pela própria natureza que hoje devastam 
e queimam, sem nenhum homem de coragem que, às 
margens plácidas de algum riachinho, tenha a coragem 
de gritar mais alto para libertar-me desses novos tiranos 
que ousam roubar o verde-louro de minha flâmula.

 E, não suportando as chorosas queixas do Brasil, saí 
de casa e fui para o jardim. Era noite e pude ver a imagem 
do cruzeiro que resplandece no lábaro que o nosso 
país ostenta estrelado. Pensei... “Conseguiremos salvar 
este país sem braços fortes?” Pensei mais... “Quem nos 
devolverá a grandeza que só a pátria nos traz?” Voltei ao 
gabinete, mas encontrei o mapa silencioso e mudo, como 
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Uma das indicações gramaticais do diminutivo é o afeto. É 
preciso que o aluno associe a ideia da grandeza dos pro-
blemas citados pelo mapa do Brasil, à reação do narrador, 
e perceba que, no título, o Brasil não está sendo discutido 
pela ótica do tamanho, do descaso ou do humor.

Considerando algumas questões de teoria literária, 8. 
pode-se afirmar que o texto “Chorinho brasileiro” 
apresenta a estrutura de:

paráfrase.a) 

paródia.b) 

hipertexto.c) 

romance.d) 

dissertação.e) 

Solução:  ` A

A grande dúvida deverá estar ligada à diferença entre 
paráfrase e paródia. Considerando-se que a paródia é 
o relacionamento entre os textos no qual um repete a 
mesma estrutura do outro, invertendo ou distorcendo as 
ideias originais, a melhor resposta é a paráfrase (referên-
cia mais desenvolvida a um texto).

Texto I

Os tumultos da paz
O amor ao próximo está longe de representar um deva-
neio beato e piedoso, conto da carochinha para enganar 
crianças, desavisados e inquilinos de sacristia. Trata-se 
de uma essencial exigência pessoal e política, sem cujo 
atendimento não nos poremos a serviço, nem de nós 
mesmos, nem de ninguém. Amar ao Próximo como a 
si mesmo é, por excelência, a regra de ouro, cânon 
fundador da única prática pela qual poderemos chegar 
a um pleno amor por nós próprios. Sou o primeiro e 
mais íntimo Próximo de mim, e esta relação de mim para 
comigo passa, inevitavelmente, pela existência do Outro. 
Este é o termo terceiro, a referência transcendente por 
cuja mediação passo a construir a minha autoestima. 

Eis aí o modelo da paz.

(PELLEGRINO, Hélio. A Burrice do Demônio. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1989. p. 94.)

Interprete corretamente o quarto período do texto I.1. 

Observe o trecho abaixo: 2. 

“Trata-se de uma essencial exigência pessoal e política, 
sem cujo atendimento não nos poremos a serviço, nem 
de nós mesmos, nem de ninguém.”

uma criança dormindo em seu berço esplêndido. Lá fora, 
nas ruas e praças, já estão sendo feitos os preparativos 
para os comícios. “Quem salvará o Brasil?”, perguntei a 
mim mesmo, como se tivesse a resposta. Eu? Tu? Ele? 
Nós? Vós? Eles? Ninguém isoladamente, certamente. 
Talvez, quem sabe, uma conjugação?

(O Diário do Nordeste, 15 mai. 2001.)

No texto acima, o Brasil em alguns momentos assume 5. 
papel de interlocutor. Assinale a alternativa que melhor 
evidencia dois recursos de natureza linguística que 
traduzem esta interlocução.

“Acreditem” / “lhes”. (1.a) a linha)

“meu” / “tenho”. (1.b) a  e 2.a linhas)

“lhe” / “meu”. (3.c) a linha)

“saí” / “fui”. (14..d) a linha)

“Vejam” / “Pensei”. (6.e) a e 15.a linhas)

Solução:  ` C

A letra C contém um determinante ao núcleo do vocativo 
“meu” e o pronome “lhe” indicando a quem o narrador 
dirige-se no texto, portanto é ela a resposta possível. 

Considerando a questão anterior, pode-se constatar um 6. 
recurso estilístico conhecido como:

metáfora.a) 

metonímia.b) 

comparação.c) 

personificação.d) 

paranomásia.e) 

Solução:  ` D

A personificação é indicada pela possibilidade ficcional de se 
poder falar com o mapa do Brasil. O elemento da questão 
anterior que cria essa possibilidade é o pronome “lhe”.

Observa-se no título do texto (Chorinho brasileiro) a 7. 
utilização do diminutivo. Este recurso dentro do contexto 
tem por objetivo principal enfatizar:

menosprezo.a) 

infância.b) 

afeto.c) 

humor.d) 

descaso.e) 

Solução:  ` C

30
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Transforme as orações em dois períodos simples. a) 

Partindo dos períodos simples, explicite o valor se-b) 
mântico das preposições “sem” e “de” que certa-
mente foram escritos em sua resposta. 

Texto II

Pensamento de amor

Quero viver de esperança 

Quero tremer e sentir! 

Na tua trança cheirosa 

Quero sonhar e dormir. 

Álvares de Azevedo

...................................................................................................... 

 Todo o amor que em meu leito repousava,

 Como o orvalho das noites ao relento, 

 A teu seio elevou-se, como as névoas, 

 Que se perdem no azul do firmamento.

5 Aqui... além... mais longe, em toda a parte,

 Meu pensamento segue o passo teu,

 Tu és minha luz, — eu sou tua sombra,

 Eu sou teu lago , — se tu és meu céu.

......................................................................................................

 À tarde, quando chegas à janela,

10 A trança solta, onde suspira o vento,

 Minha alma te contempla de joelhos...

 A teus pés vai gemer meus pensamentos.

......................................................................................................

 Oh! diz’me, diz’me, que ainda posso um dia

 De teus lábios beber o mel dos céus;

15 Que eu te direi, mulher dos meus amores: 

 – Amar-te ainda é melhor do que ser Deus!

 Bahia, 1865

 (ALVES, Castro. Obra Completa.  Rio de Janeiro: 

 Aguilar, 1976. p. 415-416.)

Qual a característica romântica presente na última estrofe 3. 
do texto de Castro Alves? Retire um verso desse trecho 
que justifique sua resposta.

Explique a diferença entre a abordagem do amor nos textos 4. 
I e II.

Explique o objetivo da epígrafe do texto II.5. 

(U6. NIfENAS) Na frase “Lula se aborrece com a co-
brança sobre a sua ascensão social[...]” a preposição 
em destaque estabelece a relação semântica de: 

meio.a) 

companhia.b) 

modo.c) 

consequência.d) 

causa.e) 

(fuvest) “No final da Guerra Civil americana, o ex-7. 
coronel ianque[...] sai à caça do soldado desertor que 
realizou assalto a trem com confederados.”

(O Estado de São Paulo, 15/09/1995.)

Reescreva o texto acima de duas maneiras diver-a) 
sas, de modo que haja um sentido diferente em 
cada uma.

Indique, para cada uma das redações, a noção ex-b) 
pressa pela preposição com. 

(ITA) No texto abaixo, sobre as eleições em São Paulo, 8. 
há ambiguidade no último período, o que pode dificultar 
o entendimento.

“ Ao chegar à Liberdade, a candidata participou de 
uma cerimônia xintoísta (religião japonesa anterior ao 
budismo). Depois, fez um pedido: “ Quero paz e amor para 
todos”. Ganhou um presente de um ramo de bambu.“

(folha de São Paulo, 09/07/2000 – adaptado.)

A ambiguidade deve-se:

à inadequação na ordem das palavras.a) 

à ausência do sujeito verbal.b) 

ao emprego inadequado dos substantivos.c) 

ao emprego de palavras na ordem indireta.d) 

ao emprego inadequado de elementos coesivos.e) 

Texto III

Nada além

Cineas Santos

O amor bate à porta

e tudo é festa. 

O amor bate a porta

e nada resta.

A principal diferença entre os versos 01 e 03 no que se 9. 
refere aos seus significados decorre de uma questão:

fonológica.a) 

espacial.b) 
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gramatical.c) 

contextual.d) 

intertextual.e) 

Assinale a alternativa correta quanto à ocorrência ou 10. 
não da crase.

Juliana enviou os papéis à Secretaria, que os enca-a) 
minhou à gerência.

Devido a morte do pai, deixou de comparecer à so-b) 
lenidade.

Passaram-se três meses até que Lucas atendesse c) 
à qualquer cliente.

O médico costumava atender de segunda à sexta-d) 
feira, das 14 as 18h.

Trouxera a mão várias armas, que lançou as costas e) 
dos inimigos.

Assinale a alternativa em que seria perfeitamente ade-11. 
quado o sinal indicativo da crase.

“Mas corresponde a uma prática que parte da re-a) 
flexão produzida pelos alunos”/ “mas corresponde 
à uma prática que parte da reflexão produzida pe-
los alunos”.

“A fala de uma região é melhor do que a de outras”/ b) 
“a fala de uma região é melhor do que à de outras”.

“A fala que identifica o aluno a sua comunidade”/  c) 
“ a fala que identifica o aluno à sua comunidade”.

“A escrita de uma língua não corresponde a nenhu-d) 
ma de suas variedades”/ “a escrita de uma língua 
não corresponde à nenhuma de suas variedades”.

“Saber adequar os recursos expressivos, a varieda-e) 
de de língua”/ “saber adequar os recursos expres-
sivos, à variedade de língua”.

Assinale como verdadeiras as frases em que o sinal indi-12. 
cador de crase está corretamente empregado e como 
falsas aquelas em que isso não ocorre.

O trabalho do aluno foi feito à luz dos ensinamentos      )(
do mestre, bem como à força da solidariedade dos 
colegas.

É possível que ele se dirija à todas as entidades com      )(
a intenção de obter delas o apoio necessário.

O menino correspondeu à esperança do pai, uma      )(
vez que apresentou à comissão examinadora inteli-
gentes respostas.

Ele virá à qualquer hora, contanto que lhe sejam da-     )(
das à tempo todas as informações necessárias.

fizemos às escondidas o que era necessário à satis-     )(
fação de todos os participantes da comissão.

Escolha a alternativa que preencha corretamente as 13. 
lacunas a seguir.

Nunca vi um acidente igual ________.I. 

Sempre vou ________ loja para comprar roupas.II. 

________ hora, eu estava viajando para o Rio de III. 
Janeiro.

Na audiência, diga a verdade, mas limite-se ______ IV. 
que lhe perguntarem.

Quero uma moto igual _________ que estava V. 
_________ venda na exposição.

àquele, àquela, àquela, àquilo, à, à.a) 

aquele, aquela, aquela, aquilo, a, a.b) 

àquele, aquela, àquela, àquilo, a, à.c) 

aquele, àquela, aquela, àquilo, à, a.d) 

aquele, àquela, àquela, aquilo, a, à.e) 

Leia o texto seguinte:14. 

Antes de começar a aula – matéria e exercícios no quadro, 
como muita gente entende –, o mestre sempre declamava 
um poema e fazia vibrar sua alma de tanta empolgação 
e os alunos ficavam admirados. Com a sutileza de um 
sábio foi nos ensinando a linguagem poética mesclada 
ao ritmo, à melodia e a própria sensibilidade artística. 
Um verdadeiro deleite para o espírito, uma sensação 
de paz, harmonia. 

(Osório, T. Meu querido professor. Jornal Vale 

Paraibano, 15 out. 1999.)

Qual a interpretação que pode ser dada à ausência da a) 
crase no trecho “a própria sensibilidade artística”?

Qual seria a interpretação caso houvesse a crase?b) 

(PUC-Campinas) A frase em que o acento grave indica 15. 
incorretamente a ocorrência de crase é:

O século que chega à seus últimos anos presenciou a) 
fatos assustadores, como assinala o autor do texto.

Da energia eólica a humanidade passou, paulatina-b) 
mente, às outras formas de energia hoje conhecidas.

À beira do século XXI, o homem vive a angústia c) 
gerada por suas próprias conquistas.

O desconhecimento do processo total do trabalho d) 
permite que o indivíduo produza, à sua revelia, coi-
sas indesejáveis.

Deve-se à aceleração tecnológica e científica muito e) 
do que se entende como progresso, mas paga-se 
por ela um alto preço.
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(fGV) Complete com há, a, à. Enumere dentro dos pa-16. 
rênteses:

(1) noção temporal (passado)

(2) haver = existir

(3) noção espacial

(4) noção temporal (futuro)

(5) crase

Esse cachorro não come __________ três dias.     )(

Ela não sai de casa __________ muito tempo.     )(

Isso aconteceu __________ muitos e muitos      )(
anos.

Nada __________ contra você.     )(

As encomendas virão daqui __________ uns dois      )(
meses.

Ontem __________ tarde, escrevemos muito.     )(

(Uff) A respeito da crise energética, observe os trechos 17. 
da reflexão do professor Rogério C. Cerqueira Leite e da 
situação do agricultor Luiz Gonzaga da Silva da cidade 
de Boqueirão da Paraíba. 

Reflexão do professor:

“Para enfrentar as variações pluviométricas [...] faz com 
que haja uma diferença entre a potência instalada, que 
está ligada à capacidade máxima de reservatório, e a 
demanda de energia que depende do consumo. Essa 
relação, para usinas hidrelétricas, gira em torno de 50%, 
dependendo das variações pluviométricas históricas.

[...] No Brasil, com 65 milhões de kW instalados e demanda 
de 56 milhões de kW, o risco se tornou catastrófico.”

(Adaptado da folha de São Paulo, 3 jun. 2001.)

Situação do agricultor:

“Na casa de barro batido onde vive com a mulher e 12 
filhos, [...] o agricultor [...] explica o milagre de todos 
os dias para alimentar a família. [...] Mas o aperto 
vai aumentar para a vida daquela gente. Há uma 
semana, técnicos da recém-privatizada Companhia de 
Eletricidade da Paraíba instalaram relógios medidores 
de controle de luz no Boqueirão. [...]

‘Eles disseram que a gente tem que economizar 20%. 
Mas economizar mais o quê?, pergunta o agricultor [...] 
preocupado em baixar o consumo de três lâmpadas de 
60 watts que iluminam sua casa de taipa.”

(Adaptado da folha de São Paulo, 10 jun. 2001.)

A leitura dos dois textos permite apontar uma causa 
e uma consequência da crise energética, que são, 
respectivamente:

Nível baixo de água nas represas.a) 

fragilidade na estrutura de poder na esfera federal.

Crescimento da demanda sem compatível aumento b) 
da potência instalada.

Intensificação das condições de pauperização de 
parcela da população.

Variação pluviométrica como determinante da insu-c) 
ficiência do potencial energético.

Aumento da carência social nas áreas rurais.

Privatizações do setor de incentivo governamental d) 
na construção de novas usinas.

Resistência da população ao controle do consumo 
privado.

fragilidade do poder na esfera municipal.e) 

fragilidade do poder na esfera federal.

(UEL) Assinale a alternativa que preenche, adequada-18. 
mente, as lacunas do texto:

“Chegar cedo ____ repartição. Lá ____ de estar outra 
vez o Horácio conversando ____ uma das portas com 
Clementino.”

à, há, a.a) 

à, há, à.b) 

a, há, a.c) 

à, a, a.d) 

a, a, à.e) 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 19. 
lacunas das frases a seguir:

Enviei dois ofícios_______ Vossa Senhoria.I. 

Dirigiam-se______casa das máquinas.II. 

A entrada é vedada______toda pessoa estranha.III. 

A carreira______qual aspiro é almejada por mui-IV. 
tos.

Esta tapeçaria é semelhante ______ nossa.V. 

a, a, à, a, a.a) 

a, à, a, à, à.b) 

à, a, à, a, a.c) 

à, à, a, à, à.d) 

a, a, à, à, a.e) 

(fuvest) Assinale a opção que completa corretamente 20. 
as lacunas das frases a seguir.
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Saíram daqui______ pouco, mas voltarão da-I. 
qui______ pouco, pois moram apenas______dois 
quilômetros de distância.

_______foram suas amigas? _______ estarão agora?II. 

há, a, a, Aonde, Onde.a) 

há, há, à, Onde, Onde.b) 

há, a, a, Aonde, Aonde.c) 

a, a, à, Para onde, Por onde.d) 

a, há, há, Por onde, Aonde.e) 

(Mackenzie) Aponte a alternativa que completa ade-21. 
quadamente as lacunas:

foi ofendido, mas não conseguiu dar importância I. 
_____.

Quando ia _____ pé à cidade mais próxima, olhava II. 
demoradamente as pessoas cara _____ cara.

Como não damos ouvido _____ reclamações, a po-III. 
lícia fica _____ distância.

Pôs-se _____ falar _____ toda pessoa seus mais IV. 
íntimos segredos.

Sei _____ quem puxaste, pois temes lançar-te V. 
_____ novas conquistas.

aquilo, à, à, à, à, a, a, a, a.a) 

àquilo, a, a, a, à, a, a, à, a.b) 

àquilo, a, a, a, a, a, a, a, a.c) 

aquilo, à, a, à, a, à, a, a, à.d) 

àquilo, a, à, a, à, à, à, à, a.e) 

O texto abaixo refere-se às questões 22 a 26.

Infância interrompida
 Em vez de preparar as crianças mais cedo para a 
vida adulta, o excesso de atividades e o culto à erotização 
geram estresse e comprometem seu desenvolvimento.

 Ele tem apenas nove anos e muita pressa. Pela ma-
nhã, vai à natação, segue para a escola ao meio-dia, 
depois se envolve com o futebol às 17h30 e não perde 
as aulas de caratê após às 18h30. Com tantas atividades, 
o paulistano Jorge Henrique Camargo Lavagnoli também 
jamais perde uma oportunidade de fazer fotos para 
publicidade ou gravar um comercial, o que acontece 
pelo menos uma vez por mês. Dono do seu dinheiro, 
abriu uma conta bancária e saca no caixa eletrônico 
sempre que precisa. Sua senha é confidencial. Nem a 
mãe sabe. Cheio de personalidade, quis furar a orelha 
esquerda e nela usa um brin quinho. O pulso firme do 
menino ajudou a mãe a organizar o divórcio recente. foi 
ele quem sugeriu a pensão que o pai deveria dar. 

 Com lápis e papel na mão, fora os argumentos na 
ponta da língua, essa precocidade inclui uma sexualidade 
aguçada. Entre suas leituras prediletas estão as revistas 
masculinas. “Minha mãe comprou a Playboy da Carla 
Perez, porque o jornaleiro não me vendeu. Eu acho a 
bunda dela muito boa”, exalta. Seus amigos têm mais 
de 15 anos, porque, para ele, os da sua idade são muito 
bobinhos. O alvo de cobiça feminina, no entanto, é por 
volta dos dez anos. Sua mãe, a professora de caratê Sílvia 
Regina Camargo, conta que ele tem duas namoradas. 
“Outro dia ele levou uma delas lá em casa para assistir 
vídeo. Peguei uma conversa do tipo: ‘Quando a gente 
se casar, eu uso camisinha tá?’ Sílvia acha a rotina do 
filho estafante, mas diz que essa carreira faz parte do 
jeito dele. “Meu filho mais novo não aguentou o mesmo 
ritmo, só estuda e joga futebol.”

 Jorge Henrique é um exemplo de como a criança 
de hoje pode pular etapas e viver uma vida de adulto. 
Cada vez mais a garotada surpreende com compor-
tamentos quase maduros, muito longe da meninice 
descompromissada de outras gerações, quando o lema 
era apenas brincar para ser criança. A conduta inusi-
tada tem chances bem prováveis de ser o resultado de 
atividades intensas, exposições exageradas em frente 
à tevê, entrada precoce no mercado de trabalho e a 
reprodução de um modelo adulto de erotismo. Tanto 
bombardeio é capaz de levar a um estresse com 
sérias consequências somado a uma iniciação sexual 
antecipada e, muitas vezes, mal conduzida. Mas a criança 
não está sozinha nesse jogo. Às vezes, sem saber, os 
pais estimulam uma maratona rumo à matu ridade inútil 
e artificial. A precocidade é vista erroneamente como 
genialidade e deixa os pais extremamente orgulhosos.

(GULLO, Carfa; VITóRIA, Gisele. ISTOÈ, 26 ago. 1997.)

“Ele tem apenas nove anos e muita pressa.”22. 
Com essa afirmativa inicial a repórter resume a principal 
característica da vida do menino. Por quê?

Em que parte do texto fica claro que os pais de Jorge 23. 
deixavam que ele assumisse responsabilidades que 
caberiam a eles próprios?

Observe a afirmativa de Sílvia, mãe de Jorge Henrique: 24. 
“Meu filho mais novo não aguentou o mesmo tipo de 
ritmo e hoje só estuda e joga futebol”.

Que palavra da fala de Sílvia mostra que a mãe acha pouco 
o outro filho estudar e praticar um esporte, apoiando o 
excesso de atividades de JH?

“ Sua senha é, confidencial. Nem a mãe sabe.”25. 
Que características da personalidade de Jorge Henrique 
essa afirmativa pode demonstrar?

Retire do texto trechos que abordem situações que de-26. 
monstrem uma sexualidade precoce para uma criança de 
nove anos e comente a respeito, dando sua opinião.
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Extra: 

Lembre-se do texto “Meu guri” já considerado anterior-
mente e responda: 

Analisando a maneira como vive o menino do texto 
“Meu guri” e a maneira como vive Jorge Henrique, 
você percebe alguma semelhança entre elas? Alguma 
divergência? Quais?

(fuvest) Leia atentamente os três textos abaixo.

Texto I

Está no dicionário Houaiss:

Autoestima s.f. qualidade de quem se valoriza, se 
contenta com seu modo de ser e demonstra, consequen-
temente, confiança em seus atos e julgamentos.

A definição do dicionário parece limitar-se ao âmbito 
do indivíduo, mas a palavra autoestima já há algum 
tempo é associada a uma necessidade coletiva. Por 
exemplo: nós, brasileiros, precisamos fortalecer nossa 
autoestima. Neste caso, a satisfação com nosso modo 
de ser, como povo, nos levaria à confiança em nossos 
atos e julgamentos. Mas talvez seja o caso de perguntar: 
não são os nossos atos e julgamentos que acabam 
por fortalecer ou enfraquecer nossa autoestima, como 
indivíduos ou como povo?

Texto II

Estão num poema de Drummond, da década de vinte, 
os versos: 

“E a gente viajando na pátria sente saudades da pátria.
[...] Aqui ao menos a gente sabe que é tudo uma 
canalha só.”

Texto III

Está num artigo do jornalista Zuenir Ventura, de dois 
anos atrás:

“De um país em crise e cheio de mazelas, onde, segundo 
o IBGE, quase um quarto da população ganha R$4,00 
por dia, o que se esperaria? Que fosse a morada de um 
povo infeliz, cético e pessimista, não?

Não. Por incrível que pareça, não. Os brasileiros não só 
consideram seu país um lugar bom e ótimo para viver, 
como estão otimistas em relação a seu futuro e acreditam 
que ele se transformará numa superpotência econômica 
em cinco anos. Pelo menos essa é a conclusão de um 
levantamento sobre a ‘utopia brasileira’ realizado pelo 
Datafolha.”

Com o apoio dos três textos apresentados, escreva 1. 
uma dissertacão em prosa, na qual você deverá discutir 
manifestações concretas de afirmação ou de negação 
da autoestima entre os brasileiros.

Apresente argumentos que deem sustentação ao ponto 
de vista que você adotou.

(Unicamp)2. 

A palavra “evolução” tem sido usada em vários sentidos, 
especialmente de mudança e de progresso, seja no campo 
da biologia, seja nas ciências humanas. Tendo em mente 
esses diversos sentidos, e considerando a coletânea abaixo, 
escreva uma dissertação em torno da seguinte afirmação 
do filósofo Bertrand Russel:

“A mudança é indubitável, mas o progresso é uma questão 
controversa.” (Unpopular Essays, 1959.)

Evolução significa um desenvolvimento ordenado. a) 
Podemos dizer, por exemplo, que os automóveis 
modernos “evoluíram” a partir das carruagens. fre-
quentemente, os cientistas usam palavras num sen-
tido especial, mas quando falam de evolução de cli-
mas, continentes, planetas ou estrelas, estão falando 
de desenvolvimento ordenado. Na maioria dos livros 
científicos, entretanto, a palavra se refere à evolução 
orgânica, ou seja, à teoria da evolução aplicada a se-
res vivos. Essa teoria diz que as plantas e animais 
se modificaram geração após geração, e que ainda 
estão se modificando hoje em dia. Uma vez que essa 
mudança tem-se prolongado através das eras, tudo 
o que vive atualmente na Terra descende, com mui-
tas alterações, de outros seres que viveram há milha-
res e até milhões de anos atrás. 

(Enciclopédia Delta Universal, v. 6, p. 3.134.)

Quando se focalizou a língua, historicamente, no b) 
século XIX, as mudanças que ela sofre através do 
tempo foram concebidas dentro da ideia geral de 
evolução. A evolução, como sabemos, foi um con-
ceito típico daquela época. Surgiu ele nas ciências 
da natureza, e depois, por analogia, se estendeu 
às ciências do homem. [...] Do ponto de vista das 
ciências do homem em geral, a plenitude era enten-
dida como o advento de um estado de civilização 
superior, e os povos eram vistos como seguindo fa-
ses evolutivas até chegar a uma final, superior, que 
seria o ápice de sua evolução.

(Câmara Mattoso, Introdução às Línguas Indígenas 

Brasileiras. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1977, p. 66.)

Progresso, portanto, não é um acidente, mas uma c) 
necessidade [...] É uma parte da natureza. 

(SpENCEr, Herbert. Social Statics, 1850, cap. 2, seção 4.)

Ator 1 – Com o passar dos séculos — o homem d) 
sempre foi muito lento — tendo desgastado um qua-
drado de pedra e desenvolvido uma coisa que aca-
bou chamando de roda, o homem chegou, porém, 
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a uma conclusão decepcionante – a roda só servia 
para rodar. Portanto, deixemos claro que a roda não 
teve a menor importância na História. Que interessa 
uma roda rodando? A ideia verdadeiramente genial 
foi a de colocar uma carga em cima da roda e, na 
frente, puxando a carga, um homem pobre. Pois 
uma coisa é definitiva: a maior conquista do homem 
foi outro homem. O outro homem virou escravo e, 
durante séculos, foi usado como transporte (liteira), 
ar refrigerado (abano), lavanderia, e até esgoto, car-
regando os tonéis de cocô da gente fina.

(fERNANDES, Millôr. A História é uma História. 

Porto Alegre: LP&M, 1978.)

Na história evolucionária, relativamente curta, docu-e) 
mentada pelos restos fósseis, o homem não aper-
feiçoou seu equipamento hereditário através de mo-
dificações corporais perceptíveis em seu esqueleto. 
Não obstante, pôde ajustar-se a um número maior 
de ambientes do que qualquer outra criatura, mul-
tiplicar-se infinitamente mais depressa do que qual-
quer parente próximo entre os mamíferos superio-
res, e derrotar o urso polar, a lebre, o gavião, o tigre, 
em seus recursos especiais. Pelo controle do fogo e 
pela habilidade de fazer roupas e casas, o homem 
pode viver, e vive e viceja, desde o Círculo Ártico até 
o Equador. Nos trens e carros que constrói, pode 
superar a mais rápida lebre ou avestruz. Nos aviões, 
pode subir mais alto que a águia, e, com os teles-
cópios, ver mais longe que o gavião. Com armas de 
fogo, pode derrubar animais que nem o tigre ousa 
atacar. Mas fogo, roupas, casas, trens, aviões, teles-
cópios e revólveres não são, devemos repetir, parte 
do corpo do homem. Pode colocá-los de lado à sua 
vontade. Eles não são herdados no sentido biológi-
co, mas o conhecimento necessário para sua produ-
ção e uso é parte do nosso legado social, resultado 
de uma tradição acumulada por muitas gerações, e 
transmitida, não pelo sangue, mas através da fala e 
da escrita.

(fERNANDES, Gordon. A Evolução Cultural do Homem. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1966. p. 39-40.)

O homem pode ser desculpado por sentir algum f) 
orgulho por ter subido, ainda que não por seus pró-
prios esforços, ao topo da escala orgânica; e o fato 
de ter subido assim, em vez de ter sido primitiva-
mente colocado lá, pode dar-lhe esperanças de ter 
um destino ainda mais alto em um futuro distante. 

(DARWIN, Charles. A Descendência do Homem. 

Disponível em: www.gutenberg.net.)

Por causa de nossas ações, os ecossistemas do g) 
planeta estão visivelmente evoluindo de formas não 
previstas pelos seres humanos. Algumas vezes, as 
mudanças parecem pequenas. Tomemos o caso 
das rãs e das salamandras nas Ilhas Britânicas. Os 
invernos estão mais quentes nessa região, devido a 
mudanças de clima causadas pelos seres humanos. 
Isso significa que as lagoas onde aqueles animais 
se reproduzem estão mais quentes. Assim, as sa-
lamandras (Triturus) começaram a se acasalar mais 
cedo. Mas as rãs (Rana temporaria) não. De modo 
que a desova das rãs está virando almoço das sa-
lamandras. É possível que as lagoas britânicas em 
que há salamandras continuem por dezenas e de-
zenas de anos cada vez com menos rãs. E então, 
um dia, o ecossistema da lagoa desmorona.

(MITCHELL, Alanna. Bad Evolution. The Globe and Mail Saturday, 

4 mai. 2002. Adaptado.)

Em que consiste, em última análise, o progresso social? h) 
No desenvolvimento do melhor modo possível dos re-
cursos havidos da natureza, da qual tiramos a subsistên-
cia, e no apuro dos sentimentos altruísticos, que tornam 
a vida cada vez mais suave, permitindo uma cordiali-
dade maior entre os homens, uma solidariedade mais 
perfeita, um interesse maior pela felicidade comum, um 
horror crescente pelas injustiças e iniquidades.

(Bonfim, Manuel. A América Latina: males de origem. 

Rio de Janeiro: H. Garnier, s/d.)

(UfRJ) A leitura dos trechos relacionados a seguir de-3. 
monstra que um passeio no tempo permite a identificação 
de mudanças de toda ordem: nos comportamentos e 
valores sociais, nas relações humanas, no espaço urbano 
e na visão de mundo. Redija um texto dissertativo-argu-
mentativo sobre um dos tipos de mudança referidos.

Observações:

Redija seu texto em prosa, de acordo com a norma a) 
culta da língua.

Redija um texto de 25 a 30 linhas.b) 

Atribua um título ao texto.c) 

Escreva seu texto a caneta.d) 

Não assine ou identifique sua prova.e) 

Trecho I:

“Mesmo com as inúmeras mudanças que sofreu ao 
longo destes quatro séculos [...] o largo da Carioca 
nunca perdeu sua natureza popular. É, desde sempre, 
um espaço democrático. Ainda que não tenha sido 
palco de relevantes acontecimentos históricos e 
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políticos, acompanhar sua história permite uma análise 
do desenvolvimento da civilização que se estabeleceu 
nas terras da Guanabara. Por ali passaram homens que, 
atuando em um cenário de acontecimentos cotidianos, 
contribuíram para delinear o espírito do povo carioca”.

(PEREIRA, Carlos Gustavo Nunes. Largo da Carioca, 1608-1999.)

Trecho II:

“Eles foram modernos e viraram eternos. Cada um em 
sua seara e em seu tempo foi capaz de fazer uma 
ruptura modernizadora. Recusaram-se a aceitar o 
subdesenvolvimento como destino e acreditaram que o 
Brasil oferecia uma opção cultural diferente. Apostaram 
que tinham uma marca a imprimir e construíram uma 
obra original e inovadora. Será que no século XXI o Brasil 
vai produzir na arquitetura, na sociologia, na política e na 
poesia uma safra que chegue perto da categoria dessa? 
Alguém pensará o Brasil com a abrangência de Sérgio 
Buarque de Holanda? Ou terá as visões urbanas de 
Lucio Costa? Alguém impulsionará o Brasil à frente do 
seu tempo com a imaginação de JK? Quem observará 
o cotidiano com a inteligência, a liberdade e o lirismo 
de Carlos Drummond?”

(O Globo, 2.° Caderno, 14 jul. 2002.)

Trecho III:

“Neste momento de virada do século XX, [...] uma das 
finalidades da atual política educacional é a de qualificar 
a força de trabalho para o exercício das funções exigidas 
pelas diversas ocupações na produção, sendo que essa 
qualificação deve ser compatível com a complexidade 
tecnológica que caracteriza o mundo do trabalho nos 
dias atuais”.

(SANTOS, Jailson Alves dos. A Trajetória da Educação Profissional. In:  

LOPES, E. et al. 500 Anos de Educação no Brasil. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2000. p. 222.)

Trecho IV:

“Bem, eu coordeno tudo, meu filho foi criado também 
na mesma batida, mas uma batida diferente da minha, 
que nós tínhamos aquele respeito, papai era austero. 
Não, o meu garoto não, eu chego em casa está sempre 
brincando comigo, me gozando inclusive que ele está 
nessa idade, está com onze anos”.

(fala Carioca, inquérito 145. Homem de 40 Anos de Idade. 

Gravado em 10 de abril de 1973. UfRJ/Projeto NURC.)

Trecho V:

“A inspiração dos Jogos Olímpicos não tem registro 
histórico confiável. Sabe-se que a motivação original 
era de fundo religioso, corpo tomado como templo 
material do espírito, lanterna divina.[...] No tilintar do 

ouro de Los Angeles, a definição do esporte ganha um 
rabicho: ‘o que vale é vencer’ (para faturar a fama e, se 
possível, a grana)”.

 (Beting, Joelmir. Olympia, Olympia. O Globo. 

Caderno Economia, 11 ago. 1984.)
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1. 

Trata-se de uma exigência pessoal e política. a) Sem 
atendimento dessa exigência pessoal e política, 
não nos poremos a serviço, nem de nós mesmos, 
nem de ninguém. 

“Sem” causa / “de” posse.b) 

Valorização do sentimentalismo amoroso. “– Amar-te 2. 
ainda é melhor do que ser Deus!”

Sugestão: No texto I o amor é tratado de forma coletiva, 3. 
geral, é o amor ao próximo, independente de ser homem 
ou mulher. No texto II o amor é individual, entre duas 
pessoas. 

Evidenciar a correspondência semântica entre o texto de 4. 
Castro Alves e a poesia da segunda geração romântica.

E5. 

6. 

Há três sentidos:a) 

em companhia de confederados assaltou o trem; •

trem que conduzia confederados [...] no qual os  •
confederados iam;

em companhia de confederados saiu à caça do  •
soldado.

Na primeira e na terceira frase “com” exprime com-b) 
panhia. Na segunda indica conteúdo. 

E7. 

C8. 

A9. 

C10. 

V, f, V, f, V11. 

A12. 

13. 

A ausência da crase faz com que o termo “a própria a) 
sensibilidade artística” funcione como objeto direto 
do verbo “ensinar”.

A crase no termo “a própria sensibilidade artística” b) 
faz com que funcione como complemento nominal 
do adjetivo “mesclada”.

A14. 
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1, 1, 1, 2, 4, 5.15. 

B16. 

A17. 

B18. 

A19. 

C20. 

A vida do menino é atribulada como a de um adulto.21. 

No momento em que os pais deixam que o menino decida o 22. 
valor da pensão.

“Só”.23. 

Individualismo/precocidade.24. 

“Minha mãe comprou a Playboy da Carla Perez, porque o 25. 
jornaleiro não me vendeu. Eu acho a bunda dela muito boa”.
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Método Dedutivo 
e Método Indutivo

As provas de redação para ingresso no Ensino 
Superior abordam temas polêmicos, porque esperam 
avaliar, além de todas as questões gramaticais e es-
truturais, a capacidade argumentativa do candidato. 
Argumentar é a arte de convencer alguém de que a 
sua opinião, baseada em argumentos, está correta. 
A argumentação, segundo alguns autores, é apenas 
“uma parte da dissertação”, porque esta procura 
explanar, expor ou explicar ideias e aquela busca a 
persuasão do leitor. 

Através dos métodos dedutivo e indutivo, o alu-
no poderá melhorar sua argumentação para chegar 
melhor à conclusão correta.

Princípios lógicos devem nortear a argumenta-
ção para evitar discussões inúteis. É importante man-
ter a impessoalidade (e não a exaltação) e a evidência 
dos exemplos que venham a ser utilizados.

Argumentos são as razões apresentadas, de-
senvolvidas por enunciados, que levam o leitor à 
conclusão desejada pelo autor.

Há uma frase, utilizada nos meios acadêmicos, 
que contém um outro dado muito importante para 
que a argumentação atinja, de forma satisfatória, 
seu objetivo: “Contra fatos, não há argumentos”, 
ou seja, a dissertação não deve discutir eventos, mas 
opiniões. Os acontecimentos, por outro lado, podem 
exemplificar o que se discute.

Devemos utilizar um método para atingir à con-
clusão almejada. O método deve funcionar como um 
planejamento para que o tema seja desenvolvido da 
melhor maneira possível e registre de forma convin-
cente aquilo que pensamos.

A Lógica, ciência que tem por objeto o estudo 
das leis do raciocínio, indica-nos dois métodos fun-
damentais do raciocínio: a indução e a dedução.

Método indutivo
É aquele que parte do indivíduo ou unidade 

para  atingir a totalidade na conclusão ou, pelos 
menos, uma parte maior. Os resultados nem sempre 
são seguros ou trazem certeza. Daí a sua relativida-
de, ao menos em parte. Há um princípio: nem tudo 
que vale para as partes vale para a totalidade que 
as contém.

Apontam-se três modos de argumentos indu-
tivos:

pela observação direta dos fatos: •

Exemplo: `

O Curso Only You conseguiu a aprovação de 100 alunos, 
sendo reprovados apenas 25; conclui-se que os alunos 
desse curso têm grande chance de aprovação.

pela observação indireta dos fatos ou por  •
amostragem:

Exemplo: `

De um saco de feijão são retirados alguns grãos para 
análise, verificando-se que os grãos são do tipo A; daí 
conclui-se que todo grão é do tipo A. Esse método pode 
levar a enganos, pois só foram analisados alguns grãos.

observação comparativa ou por analogia: •

Exemplo: `

As condições de uma região permitiram a descoberta 
de pedras preciosas. Como a região desta área tem as 
mesmas características de uma outra, é provável que 
também se encontrem ali as pedras preciosas.

Método dedutivo
Parte-se de uma totalidade portadora de atri-

butos, tira-se uma verdade que é aplicada a todos 
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os seus componentes, para se afirmar ou negar que 
esta parte possui ou não as mesmas características 
ou qualidades inerentes ao todo. Vai-se do geral para 
o particular. Deve-se observar que:

o atributo ou qualidade da totalidade • , tanto 
pode ser negada como afirmada. Pode-se 
partir do exemplo: nenhum veículo automo-
tivo anda sem combustível; ou: todo cidadão 
que recebe X é obrigado a pagar imposto 
de renda;

sendo verdadeiras as  • premissas e sendo o 
argumento expresso de modo correto, ade-
quado, a conclusão será verdadeira;

a  • parcialidade fica implícita na totalidade; a 
conclusão dos argumentos dedutivos já está 
contida nas premissas;

a  • dedução, em si mesma, não elucida muita 
coisa, pois de modo apriorístico (quando as 
determinações preexistem aos fatos), as atri-
buições se devem a uma totalidade ou incluem 
uma generalidade.

Silogismo
É uma forma de se criar um raciocínio dedutivo. 

É constituído de três proposições:

Uma premissa geral: todo veículo automotivo 
(A) precisa de combustível (B).

Uma premissa particular: o fusca (C) é auto-
motivo (A).

Uma conclusão: então, o fusca (C) precisa de 
combustível (B).

A primeira premissa tem caráter universal e, 
a segunda, caráter particular; sempre no esquema 
A-B/C-A/C-B. Cada proposição contém dois termos 
ligados por um verbo. Cada termo ocorre duas vezes 
no silogismo. Logo, o conjunto contém três termos, 
cada um deles usado duas vezes. O silogismo só é 
verdadeiro se satisfaz algumas condições:

ter somente três termos • , cada um usado 
duas vezes, sendo que esses termos não 
podem ser ambíguos;

apresentar premissas verdadeiras • ;

ser válido • , ou seja, apresentar uma conclusão 
logicamente derivada das premissas.

Os erros de argumentação são denominados 
falácias e ocorrem, geralmente, quando (há outros 
casos de falácias que foram omitidos):

Uma premissa inicial, que deveria ser com- •
provada, passa a ser aceita como verdadeira, 
sem provas. 

Todo médico é sábio.

Rogério é médico.

Logo, Rogério é sábio.

A questão principal é abandonada, por di- •
gressão, tomando-se um argumento desim-
portante, fruto da desatenção ou do intuito 
deliberado de fugir do assunto. 

O prefeito X é inocente desse processo de corrupção. 
Ele sempre se preocupou com a merenda escolar das 
crianças e com a limpeza das ruas. 

Ocorre uma generalização excessiva, que pro- •
duz uma conclusão a partir de uma evidência 
insuficiente. 

Os alunos falam muito e, por isso, devem conhecer bem 
a Língua Portuguesa. 

Ocorre uma relação causa-efeito defeituosa.  •

A televisão é a causa de violência entre os jovens e, por 
isso, as leis devem cuidar de impor certos limites à sua 
programação. 

Se estabelece uma falsa analogia, em que  •
os elementos comparados são diferentes em 
algum ponto essencial para essa analogia. 

Os estudantes devem ser considerados soldados no 
quartel, já que a disciplina é fundamental e indispensável 
para o trabalho educativo. 

É feita uma dedução falsa, devido a alguma(s)  •
das condições estruturais do silogismo não 
terem sido respeitadas.

Todo carro barato (A) é raro (B).

Tudo que é raro (B) é caro (C).

Logo, todo carro barato (B) é caro (C).

(a estrutura precisa ser A-B/C-A/C-B)

Observações sobre os 
métodos e a redação

Imagine-se diante do seguinte tema: “Profissão: 
vocação ou influência do mercado?” e da proposta 
convencional de produção textual:

Texto dissertativo-argumentativo. •

Cerca de 20 linhas. •

Linguagem culta. •

No que os possíveis métodos de raciocínio po-
dem auxiliá-lo?

Os primeiros passos são os mesmos: •
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Que posição vou defender? •

Solução: `

Muitos jovens escolhem a profissão pela vocação. 

Como encontrar os argumentos?  •

Solução: `

Transformando o tema e a tomada de posição em uma 
pergunta:

Por que os jovens escolhem a profissão pela vocação? 

Primeira resposta: Todo jovem conhece pouco da reali-
dade das profissões.

Segunda resposta: Se conhece pouco, escolhe pelo 
emocional, pelo gosto.

Estrutura da redação: •

Introdução:

Apresentação do tema (reescritura) + ar-
gumento 1 + argumento 2 + recurso (ques-
tionamento ou frase pública ou divisão de 
assunto).

Ficaria assim:

Os jovens precisam definir sua profissão muito 
cedo. No Brasil, a idade de escolha de uma car-
reira no Ensino Superior ocorre, geralmente, 
antes dos dezoito anos. Nesse momento, eles 
conhecem pouco a realidade das profissões e, 
se não têm consciência real do que vão viver 
no dia a dia, como realizar uma opção com a 
qual conviverão para sempre?

Observe que a estrutura da introdução atende 
à seguinte lógica:

Muitos jovens escolhem sua profissão muito  •
cedo.

Eles não conhecem a realidade profissional  •
que vão viver.

Portanto, a escolha é feita pela vocação  •
(vide 1.ª).

É importante ressaltar que a redação já está 
pronta, em termos de ideia pelo menos:

os argumentos estão listados na introdução  •
e precisam ser convenientemente desen-
volvidos;

a conclusão já existe no item 1.ª    , definida  •
pelo candidato.

Lembre-se de que as experiências pessoais 
sempre partem do raciocínio indutivo (do particular 

para o geral). Não é incomum que o candidato te-
nha tendência a passar para o texto somente a sua 
vivência, procedimento que é considerado errado. É 
extremamente importante apresentar, em qualquer 
texto, uma visão crítica. Nesse exato momento é 
necessário analisar o texto e perceber se os argu-
mentos apresentados podem ser desenvolvidos e 
exemplificados convincentemente.

O exemplo criado parte do raciocínio dedutivo. 
Embora existam muitos jovens que já tenham expe-
riência profissional, quando da prova do vestibular, 
dificilmente essa experiência será na área que estão 
escolhendo. Portanto, é possível desenvolver satis-
fatoriamente a argumentação. 

O tema-exemplo permite uma mudança bem 
simples se a escolha do candidato for por “[...] influ-
ência do mercado”. Veja:

Os primeiros passos são os mesmos: •

Que posição vou defender? •

Solução: `

Muitos jovens escolhem a profissão pela influência do 
mercado. 

Como encontrar os argumentos? •

Solução: `

Transformando o tema e a tomada de posição em uma 
pergunta: 

Por que os jovens escolhem a profissão influenciados 
pelo mercado?

Primeira resposta: Todo jovem conhece pouco da realidade 
das profissões.

Segunda resposta: Se conhece pouco, escolhe pelo que 
ouve daqueles que estão no mercado ou pelo que lê.

Estrutura da redação: •

Introdução:

Apresentação do tema (reescritura) + argumen-
to 1 + argumento 2 + recurso (questionamento 
ou frase pública ou divisão de assunto).

Ficaria assim:

Os jovens precisam definir sua profissão 
muito cedo. No Brasil, a idade de escolha 
de uma carreira no Ensino Superior ocorre, 
geralmente, antes dos dezoito anos. Nesse 
momento, eles conhecem pouco a realidade 
das profissões e, se não têm consciência 
real do que vão viver no dia a dia, como 
realizar uma opção com a qual conviverão 
para sempre?
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Observe que a estrutura da introdução atende 
à seguinte lógica: 

Muitos jovens escolhem sua profissão muito  •
cedo.

Eles não conhecem a realidade profissional  •
que vão viver. 

Portanto, a escolha é feita pela  • influência do 
mercado (vide 1.ª           ).

(Fuvest – adap.) 1. 

Reduit é leite puro e saboroso
Reduit é saudável, pois nele quase toda gordura é 
retirada, permanecendo todas as outras qualidades 
nutricionais. Reduit é bom para jovens, adultos e dietas 
de baixas calorias.

(Texto em uma embalagem de leite em pó.)

No texto acima, a gordura pode ser entendida também 
como uma qualidade nutricional? Justifique sua resposta, 
transcrevendo do texto a expressão mais pertinente.

Solução: `

Sim, pois o pronome “outras” inclui a gordura entre 
as qualidades nutricionais.

Entre outros defeitos, esse texto apresenta falta de pa-2. 
ralelismo semântico, que consiste em se coordenarem 
ou confrontarem elementos que “aparentemente não 
têm nenhuma relação lógica entre si”. No texto acima, 
tais elementos são:

gordura e qualia) dades nutricionais.

jovens e adultos e dietas de baixa calorias.b) 

puro e saboroso.c) 

jovens e adultod) s.

Solução: `  B

A justificativa é dada no próprio enunciado: não há relação 
lógica entre “jovens e adultos e dietas de baixas calorias”.

(UERJ) Em 1648, um químico holandês, chamado Jean 3. 
Baptist von Helmont, argumentando indutivamente, rela-
tou a seguinte experiência, para provar a tese da geração 
espontânea: “Faça um buraco num tijolo, ponha ali erva 
de manjericão bem triturada. Aplique um segundo tijolo 
sobre o primeiro e exponha tudo ao sol. Alguns dias mais 
tarde, tendo o manjericão agido como fermento, você 
verá nascer pequenos escorpiões.” Hoje, sabemos que 
os escorpiões não nascem assim.

A conclusão do químico pode ser refutada logicamente 
pelo argumento indicado em:

A experiência não resistiu à passagem do tempo.a) 

Uma hipótese alternativa para o fenômeno não foi b) 
lembrada.

O químico não tinha competência para a realização c) 
do evento.

A geração espontânea não pode ser comprovada d) 
com experimentos.

Solução:  ` B

De fato, a argumentação do químico não considerou a 
hipótese de não haver geração espontânea a partir dos 
tijolos e do manjericão. A letra A extrapola a questão 
porque não houve sequer comprovação, quanto mais 
resistência à passagem do tempo. A letra C não deve ser 
marcada porque não é a competência do químico que 
deve ser discutida, mas a validade do experimento. A letra 
D nega o princípio das verdades científicas: precisam ser 
comprovadas por experimentos.

(UERJ)

Silogismo
Um salário-mínimo maior do que o que vão dar de-
sarrumaria as contas públicas, comprometeria o 
programa de estabilização do Governo, quebraria 
a Previdência, inviabilizaria o país e provavelmente 
desmancharia o penteado do Malan. Quem prega um  
salário-mínimo maior o faz por demagogia, oportunismo 
político ou desinformação. Sérios, sensatos, adultos e 
responsáveis são os que defendem o reajuste possível, 
nas circunstâncias, mesmo reconhecendo que é 
pouco.

Como boa parte da população brasileira vive de um 
mínimo que não dá para viver e as circunstâncias que 
o impedem de ser maior não vão mudar tão cedo, eis-
nos num silogismo bárbaro: se o país só sobrevive com 
mais da metade da população condenada a uma subvida 
perpétua, estamos todos condenados a uma lógica do 
absurdo. Aqui o sério é temerário, o sensato é insensato, 
o adulto é irreal e o responsável é criminoso. A nossa 
estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade 
financeira internacional se devem à tenacidade com 
que os homens honrados e capazes, resistindo a 
apelos emocionais, mantêm uma política econômica 
solidamente fundada na miséria alheia e uma admirável 
coerência baseada na fome dos outros. O país só é viável 
se metade da sua população não for. [...]

(VERISSIMO, L.F. O Globo, 24 mar. 2000.)
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Silogismo. S.m. Lóg. Dedução formal tal que, postas 
duas proposições, chamadas premissas, delas se tira 
uma terceira, nelas logicamente implicada, chamada 
conclusão.

 (FERREIRA, A. B. de Holanda. Novo Dicionário Aurélio 

de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1986.)

Considerando essa definição, pode-se concluir que o silo-1. 
gismo a que se refere o título do texto é encontrado em:

boa parte da população sobrevive com apenas um a) 
salário-mínimo e o salário-mínimo não dá para vi-
ver; então, há circunstâncias que impedem o salário 
de ser maior.

precisamos manter nosso prestígio com a comuni-b) 
dade financeira internacional: temos homens hon-
rados e capazes; então, é preciso resistir a apelos 
emocionais da sociedade.

um salário-mínimo maior prejudicaria o país; salá-c) 
rio-mínimo impõe miséria a grande parte da popu-
lação; então, o país necessita da miséria de grande 
parte da sua população.

o salário-mínimo não garante vida digna para a maio-d) 
ria da população; o salário não aumenta mais por 
exigência do mercado internacional; então, é preciso 
alterar esse modelo econômico.

O texto apresenta um ponto de vista crítico, construído, 2. 
dentre outros, pelo recurso da ironia. A qualidade que 
constitui uma ironia, no texto é:

político.a) 

perpétua. b) 

emocionais.c) 

admirável.d) 

O encadeamento entre parágrafos – um dos aspectos a 3. 
serem observados na construção de textos argumenta-
tivos – pode se fazer de maneiras diversas. No texto de 
Luis Fernando Verissimo, o segundo parágrafo liga-se 
ao primeiro por meio do seguinte mecanismo:

retomada, por oposição, dos argumentos já apre-a) 
sentados.

sequenciação, pelo emprego de conectivo, das ideias b) 
discutidas.

reafirmação, por uma ótica diferenciada, das infor-c) 
mações já levantadas.

extensão, por referência a novos exemplos, das afir-d) 
mações da introdução.

O analfabeto político

Bertold Brecht

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, 
não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. 
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do 
peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, 
dependem das decisões políticas. O analfabeto político 
é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que 
odeia política. Não sabe o imbecil, que da sua ignorância 
política, nasce a prostituta, o menor abandonado, o 
assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político 
vigarista, o corrupto e o lacaio das empresas nacionais 
e multinacionais.

Os elementos responsáveis pela textualidade são: 4. coe-
são, coerência, informatividade, situacionalidade, intertex-
tualidade e aceitabilidade. Coesão referencial é aquela 
que se estabelece entre dois ou mais componentes da 
superfície textual que remetem ou permitem recuperar 
um mesmo referente. Considerando a leitura do texto “O 
analfabeto político”, identifique a alternativa que melhor 
apresenta um exemplo de coesão referencial.

“Analfabeto”.a) 

“Político”.b) 

“Ele”.c) 

“Assaltante”.d) 

“Corrupto”.e) 

Percebe-se, ao longo do texto, uma oração que expressa 5. 
uma circunstância de consequência. Assinale-a.

“[...] nem participa dos acontecimentos políticos.”a) 

“Não sabe o imbecil, que da sua ignorância polí-b) 
tica, [...]”.

“[...] o lacaio das empresas nacionais e multina-c) 
cionais.”

“[...] que se orgulha e estufa o peito dizendo [...]”.d) 

“[...] que da sua ignorância política, [...]”.e) 

De acordo com o texto, ocorrem vários problemas na 6. 
sociedade. Essas questões têm como causa principal 
o(a):

analfabetismo.a) 

corrupção.b) 

banditismo.c) 

prostituição.d) 

alienação.e) 
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A palavra 7. “analfabeto” no título do texto pode ser subs-
tituída por:

vigarista.a) 

emergente.b) 

lacaio.c) 

ignorante.d) 

golpista.e) 

(UFPR) Elabore um resumo de até 10 linhas do texto 1. 
a seguir.

Para que Filosofia?
É uma pergunta interessante. Não vemos nem ouvimos 
ninguém perguntar, por exemplo, para que Matemática 
ou Física? Para que Geografia ou Geologia? Para que 
História ou Sociologia? Para que Biologia ou Psicologia? 
Para que Astronomia ou Química? Para que pintura, 
literatura, música ou dança? Mas todo mundo acha 
muito natural perguntar: para que Filosofia?

Em geral, essa pergunta costuma receber uma resposta 
irônica, conhecida dos estudantes de Filosofia: “A 
Filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo 
permanece tal e qual”. Ou seja, a Filosofia não serve 
para nada. Por isso, se costuma chamar de “filósofo” 
alguém sempre distraído, com a cabeça no mundo da 
lua, pensando e dizendo coisas que ninguém entende 
e que são perfeitamente inúteis.

Essa pergunta, “Para que Filosofia?”, tem a sua razão 
de ser.

Em nossa cultura e em nossa sociedade, costumamos 
considerar que alguma coisa só tem o direito de existir 
se tiver alguma finalidade prática, muito visível e de 
utilidade imediata.

Por isso, ninguém pergunta para que as ciências, pois 
todo mundo imagina ver a utilidade das ciências nos 
produtos da técnica, isto é, na aplicação científica à 
realidade.

Todo mundo também imagina ver a utilidade das artes, 
tanto por causa da compra e venda das obras de 
arte, quanto porque nossa cultura vê os artistas como 
gênios que merecem ser valorizados para o elogio da 
humanidade. Ninguém, todavia, consegue ver para 
que serviria a Filosofia, donde dizer-se: não serve para 
coisa alguma.

Parece, porém, que o senso comum não enxerga algo que 
os cientistas sabem muito bem. As ciências pretendem 
ser conhecimentos verdadeiros, obtidos graças a 
procedimentos rigorosos de pensamento; pretendem 
agir sobre a realidade, através de instrumentos e 

objetos técnicos; pretendem fazer progressos nos 
conhecimentos, corrigindo-os e aumentando-os.

Ora, todas essas pretensões das ciências pressupõem 
que elas acreditam na existência da verdade, de 
procedimentos corretos para bem usar o pensamento, 
na tecnologia como aplicação prática de teorias, na 
racionalidade dos conhecimentos, porque podem ser 
corrigidos e aperfeiçoados.

Verdade, pensamento, procedimentos especiais para 
conhecer fatos, relação entre teoria e prática, correção 
e acúmulo de saberes: tudo isso não é ciência, são ques-
tões filosóficas. O cientista parte delas como questões já 
respondidas, mas é a Filosofia quem as formula e busca 
respostas para elas.

Assim, o trabalho das ciências pressupõe, como 
condição, o trabalho da Filosofia, mesmo que o cientista 
não seja filósofo.

(CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1994, p. 12-13.)
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C1. 

D2. 

A3. 

C4. 

D5. 

E6. 

D7. 

Resumo:1. 

Muito se discute a praticidade das coisas e muitos 
não entendem qual é o papel da Filosofia. Como 
perceber os conhecimentos, o agir sobre a realidade, 
reconhecendo erros e aprimorando-se não por meio da 
ciência, ou melhor, responder a isso é por intermédio 
da Filosofia. Mesmo que o cientista não seja filósofo, é 
condição sene qua non a contribuição da Filosofia.
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