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QUEM SOMOS 

O Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina foi criado em 1996 para oferecer à 
comunidade um preparo de qualidade e sem custos para o Concurso Vestibular da UEL. Atualmente são oferecidas 
450 vagas, sendo 200 para o período vespertino e outras 250 para o período noturno.  

 
O cursinho da UEL é gerenciado por uma equipe composta pela coordenação geral, equipe pedagógica e 

administração e pelos instrutores (professores), que desempenham juntos funções administrativas e pedagógicas. 

Os instrutores são todos alunos da Universidade, classificados em um processo de seleção constituído por três 
etapas: uma prova de conteúdos específicos, de acordo com a disciplina, uma prova didática e uma entrevista. 
 

Selecionados, os instrutores se preparam para as aulas com formações periódicas e acompanhamento da Equipe 
Pedagógica. 

 

 
 

NOSSA MISSÃO 
 

O Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina tem como MISSÃO Preparar discentes da 
Instituição e pessoas da comunidade local e região para: 

- a conquista de instrumentos necessários à autonomia profissional, ética e aplicação prática da cidadania; 

- a assimilação de conhecimentos para vestibulares e concursos; 

- o comprometimento social, político e familiar. 

 

EVENTOS 
 

- Aula Inaugural: Reencontro dos alunos que passaram no vestibular, com os novos alunos, quando os calouros 
relatam suas experiências no cursinho. 

- Aulas de segunda a sexta.  

- Simulados 

- Plantões interaulas: Revisão e aprofundamento de conteúdos abordados em sala de aula 

- Educação intra e interdisciplinar. 

- Encontros de Orientação Profissional: são trazidos profissionais de várias áreas para falar com os alunos. 

- Semana Inter: Uma semana de aulas com temas importantes e atuais por meio de discussões interdisciplinares. 

- Interdebate: Debate entre alguns professores do CEPV de áreas diferentes sobre um determinado tema. 

- CINECLUB CEPV: Esse projeto tem como objetivo promover debates construtivos e educativos com base em 
obras cinematográficas de forma interdisciplinar; 

- Edmate: Encontro de Discussão de Matemática no ENEM. 

- Construindo o Gênero: Um evento da área de redação que discute e dá dicas de redação; 

- SEMARTE - Semana de Arte Moderna: Palestras, oficinas e exposições de Arte. 
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ESPANHOL 

Unidade 1 
 

INTRODUCCIÓN AL ESPAÑOL 
 

1.1 LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA 
La colonización española de América fue parte de 

un proceso histórico más amplio, denominado 
posteriormente colonialismo, mediante el cual diversas 
potencias europeas se lanzaron a explorar regiones 
desconocidas para ellos que no figuraban en ninguna 
cartografía; descubrieron tierras y pueblos que 
cambiaron su visión del mundo entre los siglos XVI y XX. 
Con la transformación de España en un estado liberal, 
se inicia el desmembramiento del Imperio español en 
América, trasladando de España, y mezclando con 
América, muchos de los aspectos socio-culturales, 
lingüísticos, religiosos... Así, fue criado en esas tierras, 
un nuevo pueblo con una nueva identidad: la identidad 
hispanoamericana. 
 

¿CASTELLANO O ESPAÑOL? 
El español nació en el reino de Castilla, por este 

motivo se denominó “castellano”. Cuando el castellano 
se expandió por otros reinos peninsulares y fue traído a 
América, pasó a denominarse “español”, aunque aún 
hoy, especialmente en Sudamérica, el nombre 
“castellano” alterna con “español” por motivos políticos. 
 

1.2 IMPORTÂNCIA MUNDIAL 
Es la segunda lengua del mundo por el número de 

personas que la hablan como lengua materna tras el 
chino mandarín, con 437 millones de hablantes nativos, 
y lo hablan como primera y segunda lengua con dominio 
nativo 477 millones, alcanzando los 572 millones de 
personas si contamos a hablantes con competencia 
limitada, de modo que puede ser considerada la 
segunda lengua del mundo por el total de hablantes tras 
el mandarín, con más de 21 millones de estudiantes, y la 
tercera en comunicación internacional tras el inglés y 
francés. El español posee la tercera población 
alfabetizada del mundo (un 5,47 % del total), siendo la 
tercera lengua más utilizada para la producción de 
información en los medios de comunicación, y también 
la tercera lengua con más usuarios de Internet, después 
del chino y el inglés, con 256 millones de usuarios 
aproximadamente, lo que representa el 7,6 % del total. 
Es uno de los idiomas oficiales de la ONU, UNESCO, 
UNIÓN EUROPEA y del MERCOSUR. Su importancia 
se debe, no solamente al número de hablantes, sino 
también a su extensión y a su difusión internacional. 
 

1.3 GRAMÁTICA  
  

1.3.1 EL ALFABETO 
Sólo hay una letra en el alfabeto español que no existe 
en el portugués, la letra “ñ”; ella sustituye, en casi todos 

los casos, la “nh” del portugués, ejemplo: compañía 
(esp.) - companhia (port.). 
Existe también, en algunos casos, diferencias de 
pronunciación en las siguientes letras: d, e, g, j, l, o, r, s, 
t, v, x, z. 
 

A = a G = ge M = 
eme 

R = erre X = 
equis 

B  = be H = 
hache 

N = ene S = ese Y = ye 

C = ce I = i ñ= eñe T = te Z = zeta 

D = de J = jota O = o U = u  

E = e K = ka P = pe V = uve  

F = efe L = ele Q = cu W = 
doble 
uve 

 

 
DIGRAFOS 

    

LL RR    

CH     
 

A pesar de la cercanía entre el español y el portugués, 
existen muchas diferencias en la escrita, ¡ojo! No todo 
que parece lo es. 
 

1.3.2 LOS ARTÍCULOS 
 

DETERMINANTES INDETERMINANTES 

Masc. Fem. Masc. Fem. 

EL LA UN UNA 

LOS LAS UNOS UNAS 

ARTÍCULO NEUTRO LO 
El artículo neutro LO normalmente se antepone a 
adjetivos y adverbios. Nunca se usa antes de 
sustantivos. 
Ejemplo: Lo bueno de la vida son los amigos. 

 

1.3.3 CONTRACCIONES 
Diferentemente del portugués, en español solo hay 
dos casos de contracción de preposición con artículo: 
 

A + EL = AL 

DE + EL = DEL 
 

1.4 EXERCÍCIOS 
01. La crisis actual en el mundo atinge ____  economía, 
___ gobierno, ___ cultural y ____ social. 
a) la- el-el-el 
b) la-la-el-lo 
c) el-el-lo-el 
d) la-lo-lo-lo 
e) la-lo-el-lo 
 

02. Las contracciones en negrito están correctas en las 
frase (s): 
01) A el primer escalador la gran cima se le antojaba 

doblemente remota. 
02) Sir John Hunt consiguió llegar a los altos picos del 

Himalaya. 
04) El Everest es el más alto punto dela tierra. 
08) La expedición da Gran Bretaña tuvo éxito en 1953. 
16) Sir George Everest fue unos dos topógrafos da Ìndia. 
32) En 1953, la expedición logró llegar al pico por la ruta 

sur. 
Soma: ______ 
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03. Indique las palabras para rellenar los espacios en 
blanco, en la frase: 
“Las obras _______ artistas notables no siempre son 
apreciadas, mientras que los trabajos ______ artista 
mediocre a veces tienen más éxito.” 
a) de los - de el 
b) de los - de lo 
c) de ellos - de el 
d) de ellos - de lo 
e) de los - del  
 

04. "__________ águila vuela _________________ 
césped." 
La alternativa que completa la frase abajo es: 
a) un - de lo 
b) un - en la 
c) una - de la 
d) una – del 
e) un – del  
 

1.5 COMPRENSIÓN DE TEXTO  
 

EL DÍA DEL ESPAÑOL EN TODOS LOS RINCONES DEL 
MUNDO 
 

El 20 de junio de 2009 se celebró en 43 países de todo 
el mundo el Día del Español, con el objetivo de mostrar la 
importancia de este idioma hablado por 450 millones  de  
personas  y  oficial  en  21  países. Se realizaron jornadas 
de puertas abiertas en centros de enseñanza de español, a 
fin de incrementar la visibilidad de la lengua española en el 
mundo y crear un punto de encuentro para todos los 
hablantes de español. Se lanzó una lluvia de palabras en 
español propuestas por los internautas, quienes prefirieron 
las relacionadas con la memoria y la añoranza. 

Por otro lado, también se presentó el informe sobre el 
estado de la lengua española en el mundo, donde se puso 
de manifiesto que dentro de tres generaciones el idioma  
español  será  entendido  por  el  10%  de  la población  
mundial  y  que,  en  el  año  2050,  Estados Unidos será el 
primer país hispanohablante del mundo.  

Esta celebración nació con vocación de continuidad en 
el tiempo y sirve para conmemorar el valor del español 
como lengua de comunicación internacional. Su proyección 
internacional, su vitalidad y potencial en esta sociedad del 
conocimiento quedan patentes en el hecho de haberse 
convertido en la segunda lengua más estudiada en el 
planeta.  

Unidad y diversidad forman la expresión americana. 
Tanto la lengua española como la portuguesa se han 
originado en Hispania. Arrancadas de su suelo natal, fueron 
plantadas en las tierras nuevas, se juntaron a otras  
culturas  y  se  transformaron  en  las  modernas lenguas 
española y portuguesa. 
 

05. La lectura del texto permite concluir correctamente que 
a) el Día del Español es una conmemoración con 
vistas a permanecer. 
b) la lengua española será dominada por un 10% de los 
habitantes de todo el planeta. 
c) los internautas prefirieron elegir las palabras 
memoria y añoranza. 
d) la celebración consiguió reunir españoles de todo el 
mundo. 
e) en menos de veinte años Estados Unidos será el primero 
de los países hispanohablantes. 
 

06. La única pregunta que encuentra respuesta en el texto 
es 
a) ¿Qué promedio de palabras fueron las preferidas por los 
internautas? 
b) ¿Cuántos países están estudiando el español hoy en 
día? 
c) ¿Cuándo   el   español   y   el   portugués   fueron 
desarraigados de su propio entorno? 
D) ¿Qué  datos   estadísticos   expuestos   están 

vinculados a la celebración? 
e) ¿En  qué  países  la  lengua  española  ha  sido 
consagrada idioma oficial? 
 

07. Basado en la alternativa correcta del ejercicio anterior, 
conteste esta pregunta con informaciones extraídas del 
texto: 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

08. Encuentre palabras del portugués que correspondan a 
“rincones” y “añoranza” del español: 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

1.6 GABARITO 
1- A     2- 2+32 = 34   3- E    4- E     5- A   6- A 
7- Palabras relacionadas com la memoria y la añoranza. 
8- Rincones = cantos;       Añoranza = lembranças 

 

UNIDADe 2 
 

LA PINTURA HISPÁNICA 
 

La historia ha proporcionado a la pintura gran 
cantidad de episodios susceptibles de ser plasmados en 
un lienzo. De hecho, el género histórico ha sido en 
ciertas épocas, equiparable al religioso, mitológico, 
paisajístico o retratístico. Además de otras fuentes 
(arqueología, textos, etc.). La pintura puede servirnos 
para ver en imágenes los sucesos que sucedieron 
antaño y que no pudieron ser registrados en fotografía, 
vídeo o película por no existir semejantes medios 
audiovisuales. Muchos nombres hispánicos tuvieron 
reconocimiento mundial por obtener éxito en el arte de la 
pintura, como los españoles: Diego Velázquez, El Greco, 
Francisco Goya, Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador 
Dalí y los mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera. 
 

2.1 GRAMÁTICA 
 

2.1.1 LOS HETEROGENÉRICOS 
Los heterogenéricos son sustantivos que cambian el 

género de un idioma al outro, o sea, poseen géneros 
distintos en português y español. 

En español existen algunos tipos que pueden ayudar 
en la determinación del género del substantivo, pero eso 
no indica que la palabra sea heterogenérica.  
 

Ejemplos 
 

Las letras son femeninas:  
La a, la be, la ce, etc... 
Los colores, los días de la semana, meses y 
números son masculinos:  
El verde / el martes / el enero / el uno. 
La terminación em “-aje” es masculina:  
El viaje, el equipaje, el paisaje, etc... 
La terminación “-umbre” es femenina: 
La costumbre, la cumbre, etc... 
 

ATENCIÓN: 
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Delante de sustantivos femeninos que empiezan con 
“a” o “Ha” tónicas, se usan artículos masculinos, para 
que la construcción sea eufónica. Ejemplo: El agua  /  
El hacha 
 

EJEMPLOS GENERALES 
 

 

 

2.2 EXERCÍCIOS 
01. completa con los artículos y sus contracciones 
adecuados el texto sobre Frida Kahlo: 
 

Marcada por ____ trágico accidente a ____ 18 años y por 
____ vida entera de sufrimientos físicos, Frida consiguió 
ser, aún así, ____ gran pintora mexicana ____ siglo XX. 
Trágica, apasionada y genial, sintetiza ____ alma femenina 
de América Latina con ____ arte sobre lienzos. 
 

 
Las dos Fridas – Frida Kahlo 
 

02. Llene los vacíos de las sentencias con las formas 
correctas de los artículos definidos:  
a) No entiendo por qué hay tan pocos alumnos en ___ aula 
hoy. 
b) La dignidad es ___ arma más importante que tiene ___ 
hombre para vencer sus batallas. 
c) Dicen que ___ acciones son más importantes que  ___ 
palabras. 
d) ___ hacha es una herramienta muy importante para ___ 
leñador. 
e) Sería muy bueno si ___ amistad valiera siempre más que 
___ dinero 
 

2.3 COMPRENSIÓN DE TEXTO 
 

03. (UFF)      
“Los tubos de pintura limpios y brillantes contienen un 
montón de experiencias para mí... los acaricio con mis 
manos temblantes de emoción, como deben hacerlo los 
enamorados... me veo ya gozar la pintura...”.  
In:http://perso.wanadoo.fr/art-deco.france/daliesp.htm   

En el fragmento, Dalí reconoce, ya a los 15 años, que su 
labor artística está llena de  
a) sensualidad  
b) nacionalidad 
c) racionalidad  
d) inseguridad  
e) insatisfacción 
 

04. (UFF) -  FRAGMENTO 1 
 

“El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar 
escenas extraordinarias en medio de un desierto vacío. El 
verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar 
pacientemente una pera rodeada de los tumultos de la 
historia” 
DALI, S. La vida secreta de Salvador Dalí, apud DESCHARNES, R. y 
NERET, G. Salvador Dalí. 1904 – 1989. Barcelona: Tashen, 1993. 
 

Al decir eso, Dalí resalta que el verdadero pintor 
a) sabe inventar un mundo no importa donde, pintando sus 
flores y sus frutos; 
b) necesita vivir en el desierto u ocuparse de los 
movimientos de la historia; 
c) vive pacientemente en el ambiente que le toca vivir, 
aunque prefiere pintar la natureza muerta; 
d) se concentra en su arte sin prenderse a lo que le rodea; 
e) no puede alejarse de su historia y del mundo para que su 
arte sea extraordinaria. 
 

05. “Del mismo modo que me asombro de que un empleado 
de banco no se coma un cheque me asombro también de 
que nunca a un pintor se le ocurriera pintar un reloj blando”  
DALI, S. La vida secreta de Salvador Dalí, apud DESCHARNES, R. 
y NERET, G. Salvador Dalí. 1904 – 1989. Barcelona: Taschen, 
1993.   
 

No sólo la tela en sí misma, sino la frase que la acompaña, 
confirman que para el pintor:   
a) el mundo andaba a la inversa y por eso se comían 
cheques;  
b) los funcionarios de banco y los pintores son raros porque 
ven el mundo al revés; 
 c) todo en el mundo le parecía natural, expontáneo y 
pasible de ocurrir; 
 d) el arte está en la producción de pinturas que 
representan relojes blandos;  
e) los hombres no saben lo que es el arte porque la 
consideran subversiva.   
 

06. (UFF)     FRAGMENTO 7   
“Cada mañana, al despertarme, experimento un placer 
supremo del que hasta hoy no me he dado del todo cuenta: 
el de ser Salvador Dalí, y me pregunto, maravillado, qué 
cosa maravillosa le reserva el día a Salvador Dalí. Y se me 
hace siempre más difícil comprender cómo los demás 
pueden vivir sin ser Gala o Salvador Dalí.”   
DALI, S. La vida secreta de Salvador Dalí, apud DESCHARNES, R. y 
NERET, G. Salvador Dalí. 1904 – 1989. Barcelona: Taschen, 1993.   

En este fragmento, Dalí se refiere a su mujer, Gala, a quién 
pintó em muchas de sus telas y nos damos cuenta que para 
él :  
a) lo maravilloso de la vida consiste en ser Dalí y Gala; 
 b) el mundo sigue su curso sin Gala o Dalí;  
c) la suerte podría permitirles la vida eterna;  
d) Gala significó la alegría para la gente;  
e) La pintura de Gala es maravillosa. 
 

2.4 GABARITO 
1 el – los – la – una – del – el – el  
2 el – el – un/el – las – las – el 
3 A   4 E     5 C   6 A 
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UNIDADe 3 
 

LA MÚSICA HISPANOAMERICANA 
 

Hay diversos estilos musicales en latinoamérica, 
nacidos de la mezcla de elementos musicales europeus, 
africanos e indígenas. Hoy en día, generalmente se 
acepta que los ritmos latinos son sincréticos. 
Específicamente, las formas espanholas de composición 
de cancinones, los ritmos africanos y la harmonia 
europea son partes fundamentales de la música tropical 
latina, así como los géneros más modernos como el 
rock, el heavy metal, el punk, el hip hop, el jazz y el 
reggae. 

La riqueza sonora desarrolla la variedad de danzas 
típicas, abajo podrás conferir danzas españolas y 
hispanoamericanas: 
 

3.1 FLAMENCO 
Forma de expresión artística originada en Andalucía, 

que a lo largo de los años se ha convertido en la más 
conocida expresión de cultura española. Las tres 
principales herramientas del flamenco son: el canto, la 
guitarra y la danza. Sin embargo, más importante que su 
historia y sus técnicas, el flamenco es una actitud, es la 
manifestación del alma de una persona. 
 

3.2 TANGO 
Alrededor de 1880, en Buenos Aires, capital de la 

Argentina, inmigrantes de Europa y África se reunían en 
los bares y burdeles en busca de unas copas y algo de 
compañía, y de sus dificultades nació el tango. La 
música y el baile se inspiran fuertemente en muchas 
naciones de inmigrantes. El tango habla de una 
existencia fatal, en la que el dolor y la pena son el 
destino esperado. Fue Carlos Gardel el máximo 
exponente del tango argentino en el mundo.  
 

3.3 REGGAETON 
El reggaeton es un género musical procedente del 

reggae con influencias del hip hop, que se desarrolló por 
primera vez en Panamá hacia mediados de los años 
1980 y a comienzos de los años 1990 en Puerto Rico, 
tiene como raíz la comunidad jamaiquina junto a 
inmigrantes antillanos. El reggaetón pasó de ser género 
clandestino, a ser uno de los principales géneros más 
populares en América Latina. 
 

3.4 GRAMÁTICA 
 

3.4.1 LOS PRONOMBRES SUJETOS 
 

Yo 

Tú  

Él / Ella / Usted 

Nosotros (as) 

Vosotros (as) 

Ellos / Ellas / Ustedes 
 

EL USO DEL VOS – 2ª p.s.: 
El voseo se da en la mayor parte de Hispanoamérica, 
aunque en diferente grado. Su consideración social 
también varía de unas regiones a otras. Alternan con el 
tuteo. Son áreas de voseo generalizado la Argentina, 
el Uruguay y el Paraguay. Ej.: Vos sós divertido. 
 

EL USO INFORMAL – TUTEO – 2ªp.s.:  
Se usa, generalmente, entre amigos, familiares y 
conocidos. Para tutear es necesario que haya intimidad 

entre los hablantes. Es considerado un tratamiento 
informal. Ej.: Tú eres mi amigo. 
 

EL USO FORMAL - USTED (Ud.) – 3ªp.s.:  
En Hispanoamérica y en España se usa para el 
tratamiento formal, cuando hay poca intimidad o cuando 
el hablante se encuentra en una situación comunicativa 
que exige formalidad. Es considerado un tratamiento 
formal. Ej.: Usted es gentil. 
 

3.5 EXERCÍCIOS 
01. Abajo, identifica con una F las frases que contengan un 
grado de formalidad y con una I las frases que posean 
elementos informales. 
¿Dónde vive usted? (   ) 
Vivo en Barcelona y tú ¿dónde vives? (   ) 
¿Cómo se llama? (   ) 
¿En qué trabajas? (   ) 
¿Cuál es tu dirección? (   ) 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTO 
LOCO ENAMORADO- ABRAHAM MATEO 
Te confieso llevo un rato idealizándote  
Toda una vida yo buscándote  
No sé que hacer, te ves muy bien  
Me acercaré 
Te confieso que lo mío no es realmente hablar  
Soy algo tímido como verás  
Pero esta vez, me atreveré  
Te lo diré 
Ya me tienes como un loco enamorado  
Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado  
Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando  
Pégate 
Y es que ahora ya no sales de mi mente  
Ando por aqui pensando en ti frecuentemente  
Será que lo que siento por ti tu también lo sientes  
Pégate 
Sabes que soy yo quien te da calor  
Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor  
Sabes que soy yo quien te hace perder el control  
Quiero bailar contigo hasta la última canción 
Si tú eres para mí  
También soy para ti  
Por pasar otra noche contigo  
Hago lo que sea 
Si tú eres para mí  
También soy para ti  
Si te dejas llevar  
Yo te doy todo lo que quieras 
No sé bebé que es lo que tú tienes  
Que cuando tú me bailas  
Me pones bien nervioso a mí 
Cuando te mueves así 
De manera provocativa  
Eso me motiva  
Bailando un reggaeton de los de antes que te activa  
De esos que se bailan lento  
Bien pegado, afincao (Díselo Farru) 
Ya me tienes como un loco enamorado  
Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado  
Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando  
Pégate 
Y es que ahora ya no sales de mi mente  
Ando por aqui pensando en ti frecuentemente  
Será que lo que siento tú por mí también lo sientes  
Pégate 
Sabes que soy yo quien te da calor  
Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor  
Sabes que soy yo quien te hace perder el control  
Quiero bailar contigo hasta la última canción 
Si tú eres para mí  
También soy para ti  
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Por pasar otra noche contigo  
Hago lo que sea (lo que sea) 
Si tú eres para mí  
Y yo soy para ti  
Por pasar otra noche contigo  
Yo hago lo que sea, yo hago lo que sea 
Tu sabes que me gustas  
Sabes que me encantas  
Báilalo lento que eso a mí me mata  
Dale mamacita que no tengo prisa  
Hagamos de esta noche una noche infinita 
No digas que te vas  
Busquemos un lugar  
Que no haya nadie solo haya oscuridad  
Y besame lento, paremos el tiempo 
Oye, tú tienes como un loco enamorado  
Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado  
Ven que lo demás yo te lo digo bailando  
Pégate, yeah yeah 
Y es que ahora ya no sales de mi mente  
Ando por aqui pensando en ti frecuentemente  
Será que lo que siento tú por mí también lo sientes  
Pégate 
Sabes que soy yo quien te da calor  
Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor  
Sabes que soy yo quien te hace perder el control  
Quiero bailar contigo hasta la última canción 
Tú me tienes como un loco enamorado (Farru) 
Enamorado de ti 
Abraham Mateo 
Solo de ti 
Yo creo que quedó claro que 
Christian Daniel 
Tú eres para mí 
También soy para ti 
Hago lo que sea, lo que sea por ti 
 

02. No fragmento abaixo, identifique a pessoa e a forma de 
tratamento que o autor da música utiliza. 
‘Ya me tienes como un loco enamorado  
Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado  
Tú ven que lo demás yo te lo digo’ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

03.  De acordo com o fragmento abaixo, qual a mensagem 
que o autor da música quer passar ao público? 
“Si tú eres para mí  
También soy para ti” 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

04. Assinale a alternativa que contenha a pessoa verbal 
correspondente a frase abaixo: 
 

Andás siempre por los mismos caminos. 
 

(   ) Tú  (   ) Vos  (   ) Usted 
 

05. Identifique nas frases abaixo as pessoas  verbais: 
 

Cuando me levanté aún no eran las siete. 

___________________________________________ 
 

Nadie os dijo que no lo contaseis. 

___________________________________________ 
 

Fuimos a comer con ellos; lo demás no es asunto tuyo. 
___________________________________________ 
 

Cuando te acuestas tarde, estás insoportable. 

___________________________________________ 
 

Alguno de mis amigos no acudió a la cita para no 

molestaros. _________________________________ 
 

06. Existe diferença de formalidade entre “vosotros” e 
“ustedes”? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

3.6 GABARITO 
1- F/ I / F / I / I;                
2- 2º persona del singular(TÚ);    Tratamento informal 
3- Reciprocidade, se a outra pessoa  também o ama, ele a amará. 
4- Vos;   5- YO;   ÉL- INDEFINIDO;   NOSOTROS;     TÚ;     ÉL – INDEFINIDO 
6. Vosotros é uma forma de tratamento informal, utilizado geralmente na 
Espanha. Ustedes é uma forma de tratamento formal na Espanha, e na 
América, é utilizado tanto no tratamento formal, como no tratamento 
informal. 
 
 

UNIDADe 4 
 

LITERATURA ESPAÑOLA E 
HISPANOAMERICANA 

 

4.1 GRAMÁTICA 

PRONOMBRES POSESIVOS 
 

 Masculino 

Persona SINGULAR PLURAL 

1ª p.sg mi mío mis míos 

2ª p.sg tu tuyo tus tuyos 

3ª p.sg. su suyo sus suyos 

1ª p.pl nuestro Nuestros 

2ª p.pl vuestro Vuestros 
 

3ª p.pl 
 

su 
 

suyo 
 

sus 
 

suyos 

 

 FEMENINO 

Persona SINGULAR PLURAL 

1ª p.sg mi mía mis mías 

2ª p.sg tu tuya tus tuyas 

3ª p.sg. su suya sus suyas 

1ª p.pl nuestra Nuestras 

2ª p.pl vuestra vuestras 

3ª p.pl su suya sus suyas 
 

Observações: 
I. Os possessivos são formas da língua que indicam 
posse. Eles concordam em gênero e número com o 
elemento possuído, além disso, podem ser colocados à 
esquerda ou à direita de um substantivo, o que faz com 
que existam diferentes formas sintáticas para um 
mesmo possessivo: 
 

Mis hermanos / hermanos míos 
Tu bolígrafo / bolígrafo tuyo 
 

II. As formas possessivas de 1ª e 2ª pessoas do plural 
(nuestro/vuestro) não se alteram  quando colocadas 
antes ou depois de um substantivo: 
 

nuestra casa / casa nuestra 
vuestros libros / libros vuestros 
 

III.Os possessivos podem exercer as funções sintáticas 
de pronombres ou de adjetivos. Serão pronomes 
quando não estiverem ao lado de um substantivo e 
serão adjetivos quando estiverem ao lado de um 
substantivo: 
Mi casa es aquélla. adjetivo 
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La casa mía es aquélla. adjetivo 
 

La casa aquella es mía. pronombre 
 

4.2 EXERCÍCIOS 
 

01. Leia cuidadosamente o texto que e sublinhe os 
pronomes possessivos: 
 

Y sentí la descarga eléctrica del primer tacto levísimo de 
sus dedos acariciándome la frente y los ojos y después sus 
manos recorriéndome los párpados, las mejillas, mi bigote, 
mi barba, sus manos en mi nuca, sus dedos metidos bajo 
mi pelo y bajando de nuevo hasta la nuca, el cuello y los 
hombros, y deshaciendo rigideces y nudos, luego el rápido 
y diestro frotamiento del cuero cabelludo que hizo que toda 
mi cabeza se repletara de sangre nueva y picante. 
(…) y junto con tu pelo y con tus ojos descansados que ya 
no puedas abrir, y con tu nariz y tus orejas recortadas lo voy 
guardando todo en este maletín, junto con tu traje de 
terciopelo verde, tus zapatos, tus calcetines y todos los 
detalles de tu vestimenta para esta noche; y mira, ahora te 
abro y te quito la bata; pero, claro, no puedes mirar, y te 
hago ejercicios para que relajes tus brazos, más y más, 
suéltalos bien, que así descansarás, mi amor, suéltalos 
bien, que ahora los pliego y los guardo, y ahora las 
piernas… 
DONOSO, José. Nueve novelas breves. Santiago de Chile: Editorial 
Antártica, 1996. p. 75-6 
 

02. Faça uma análise da charge, refletindo sobre 
programas televisivos e revistas infantis. Além disso, 
observe a posição dos possessivos, destacando-os. 

 

 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

03. Complete com os possessivos: 
 

1 - ____ manuscrito habla sobre las antiguas culturas del 
oriente; el _____, en cambio, trata sobre la Grecia antigua 
2 - Nunca más disfrutaria de los _________. 
3 – Lo ______ había empezado a desmoronarse. 
4 - El tiempo es un naufragio donde uno puede reconocer a 
los ________. 
5 - Quiero lo ______ en este instante. 

 

a) tu; mi; tuyos; nuestros; míos; suyo. 
b) tu; mío; suyos; nuestro; suyos; mío.  
c) su; mi; míos; suyo; tuyo; mi. 
d) mi; su; nuestro; míos; suyos; tuya. 
e) tuyo; mío; míos; tuya; sus; tu. 
 

04. Escribe los pronombres posesivos adecuados de 
acuerdo con el ejemplo: 

Yo tengo un libro.  El libro es mío  

a) Tú conduces un coche azul. El coche es _________  
 

b) vive en un piso. El piso es _________  
  
c) Ana y yo hicimos una tarta.     La tarta es  ___________  
 

d) Vosotros tenéis una casa. La casa es  ___________  
 

e) Juan y Rosa tienen un perro. El perro es __________  
 

 f) Tú cogiste las setas. Las setas son  __________ 
 

g) El gato afiló las garras. Las garras son  __________ 
 

h) Yo llevé los pasteles. Los pasteles son  __________ 
 

i) Ellos encargaron una pizza.     La pizza es ___________ 
 

j) La gallina puso dos huevos. Los huevos son 
____________ 
 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTO 
 

Gabriel García Márquez 
 

Nacimiento: 6 de marzo de 1927 en Colombia 
Fallecimiento: 17 de abril de 2014 (87 años) Género: 
Novela, cuento, crónica, reportaje Movimientos: Boom 
latinoamericano, realismo mágico. 
Obras notables: Cien años de soledad; Crónica de una 
muerte anunciada  
Premios: Premio Nobel de Literatura (1982) 
 

leia o texto da autobiografia de Gabriel García Márquez: 
 

Mi método de entonces era distinto del que adopté 
después como escritor profesional. Escribía sólo con los 
índices – como sigo haciéndolo – pero no rompía cada 
párrafo hasta dejarlo a gusto – como ahora –, sino que 
soltaba todo lo que llevaba en bruto dentro de mí. Pienso 
que el sistema estaba impuesto por las medidas del papel, 
que eran bandas verticales recortadas de las bobinas para 
imprenta, y que bien podían tener cinco metros. 

El resultado eran unos originales largos y angostos 
como papiros que salían en cascada de la máquina de 
escribir y se extendían en el piso a medida que uno 
escribía. El jefe de redacción no encargaba los artículos por 
cuartillas, ni por palabras o letras, sino por centímetros de 
papel. “Un reportaje de metro y medio”, se decía. Volví a 
añorar este formato en plena madurez, cuando caí en la 
cuenta de que en la práctica era igual a la pantalla de la 
computadora. 
(GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Vivir para contarla. 8. ed. Buenos 

Aires:Sudamericana, 2003. p. 123-124.) 
 

05. Observe as seguintes afirmações. 
I. O formato do papel que o autor utilizava acabava 
influenciando sua forma de escrever. 
II. O autor reconhece que na juventude tinha mais 
imaginação. 
III. Em virtude das características do papel utilizado, o chefe 
de redação pedia os artigos por centímetros de papel. 
IV. Desde o início de sua carreira o autor separava e 
corrigia cuidadosamente cada parágrafo que escrevia. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e IV.                    b) I, III e IV. 
c) II, III e IV.                  d) I e III. 
e) II e III. 
 

06.Completa el texto “La trama”, del escritor argentino 
Jorge Luis Borges, con las formas adecuadas de los 
posesivos: 
 

Para que _____ horror sea perfecto, César,  acosado al pie 
de la estatua por lo impacientes puñales de _____ amigos, 
descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, 
______ protegido, acaso _____ hijo, y ya no se defiende y 
exclama: ¡Tú también, hijo ______ ! Shakespeare y 
Quevedo recogen el patético grito. 
Al destino le agradan las repeticiones, las variantes,  las 
simetrías; diecinueve siglos después, en el sur de  la 
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provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros 
gauchos y, al caer, reconoce a un ahijado ______  y le dice 
con mansa reconvención y lenta sorpresa (estas palabras 
hay que oírlas, no leerlas): ¡Pero, che! Lo matan y no sabe 
que muere para que se repita una escena. 
BORGES, Jorge Luis. Obras Completas II (1952-1972). Barcelona: 
Emecé Editores España, 1996.  p. 171. 

Señale la alternativa correcta: 
a) su – sus – su – su – mío – suyo  
b) su – suyos – su – su – mi – suyo  
c) tu – tus – suyo – su – tuyo – suyo  
d) mí – míos – su – vuestro – mi – mío  
e) su – sus – tuyo – nuestro – mío – su 
 

4.3 GABARITO 
 

1- Y sentí la descarga eléctrica del primer tacto levísimo de sus dedos 
acariciándome la frente y los ojos y después sus manos recorriéndome 
los párpados, las mejillas, mi bigote, mi barba, sus manos en mi nuca, 
sus dedos metidos bajo mi pelo y bajando de nuevo hasta la nuca, el 
cuello y los hombros, y deshaciendo rigideces y nudos, luego el rápido y 
diestro frotamiento del cuero cabelludo que hizo que toda mi cabeza se 
repletara de sangre nueva y picante. 
(…) y junto con tu pelo y con tus ojos descansados que ya no puedas 
abrir, y con tu nariz y tus orejas recortadas lo voy guardando todo en 
este maletín, junto con tu traje de terciopelo verde, tus zapatos, tus 
calcetines y todos los detalles de tu vestimenta para esta noche; y mira, 
ahora te abro y te quito la bata; pero, claro, no puedes mirar, y te hago 
ejercicios para que relajes tus brazos, más y más, suéltalos bien, que 
así descansarás, mi amor, suéltalos bien, que ahora los pliego y los 
guardo, y ahora las piernas… 
2- Respuesta personal, los pronombres sirven para destacar la opinión 
de Mafalda. 
3-B 
4- a) tuyo  b) suyo  c) nuestra  d) vuestra  e) suyos f) tuyas  g) suyas 
h) míos  i) suyas j) suyos 
5- D         6- A 
 

 

UNIDADe 5 
 

TEATRO HISPANOAMERICANO 
 

El teatro fue cultivado en América con no poca 
intensidad en la época hispánica, desde el primer 
momento. Recuérdense las vivas descripciones trazadas 
por el Padre Motolinia sobre las representaciones 
hechas en Tlaxcala con motivo de las festividades del 
Corpus en 1538, correspondientes al interesante teatro 
misional, incomparablemente sugestivo y original en su 
hibridismo, que fue extinguiéndose en forma lamentable, 
vencido por el teatro religioso escolar, de extracción 
culta, y por el teatro profano de vena satírica. De 
ninguna de estas corrientes nos han llegado sino muy 
reducidas muestras. Un gran naufragio ha hundido la 
mayor parte de la creación dramático hispanoamericana 
de la etapa virreinal. De él se han salvado obras tan 
valiosas como las de Fernán González de Eslava, Juan 
Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz y el incaico-
hispánico Ollantay. 

El neoclasicismo pasó sin pena ni gloria por 
Hispanoamérica -Lavardén, Juan Cruz Varela-. El 
romanticismo produjo una extraordinaria floración de 
piezas irrelevantes basadas en temas europeos o en 
asuntos de la historia americana. Aparte de los nombres 
de Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Jacinto 
Milanés y Fernando Calderón, no hay muchos más que 
valga la pena recordar. En cuanto al realismo 
costumbrista que hunde sus raíces en el didactismo 
neoclásico, cabe mencionar al mejicano Manuel 
Eduardo de Gorostiza y a los peruanos Felipe Pardo 

Aliaga y Manuel Ascensio Segura. 
De hecho, hasta la aparición del teatro gauchesco, 

con una pieza modesta que resultó revolucionaria, Juan 
Moreira (1884), no encontrará la creación dramática 
hispanoamericana una vía de autenticidad que sólo tiene 
precedentes en la etapa de los orígenes. La larga 
influencia del sainete español, adaptado a las 
modalidades de los diversos países, constituye otra 
poderosa corriente en medio de la cual irrumpe la 
colosal figura de quien representa el indiscutible punto 
de arranque del teatro hispanoamericano 
contemporáneo: Florencio Sánchez. 

La influencia de este uruguayo radicado en la 
Argentina fue enorme en todo el continente, pero la 
adhesión a las formas del realismo pintoresco, que él 
había superado, permaneció durante largos años. 
Nuevos movimientos renovadores producidos en torno a 
los años 30 depurarán logros anteriores y abrirán paso 
al gran torrente de la modernidad en el teatro 
hispanoamericano. 
 

5.2 GRAMÁTICA 
 

5.2.1 PRONOMBRES INDEFINIDOS 
Os Pronomes Indefinidos são palavras que se 

referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido 
vago (impreciso) ou expressando quantidade 
indeterminada. Tem um substantivo (antecedente) ao 
que fazem referência de forma imprecisa ou genérica. O 
pronome indefinido não acompanha o substantivo. 
 

 
 

ATENCIÓN:  
Os pronomes "alguno" e "ninguno" perdem a letra "o" 
final quando vão ANTES de substantivos masculinos 
singulares, mas esta forma não tem função de pronome 
e sim de adjetivo. 
 

Ejemplos: 
¿Puedes prestarme algún libro? 
No, no puedo prestarte ningún libro 
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ADJETIVO INDEFINIDOS 
São aqueles que se referem a pessoas ou coisas de 
maneira vaga ou indefinida. O adjetivo indefinido 
acompanha o substantivo. 
 

INDEFINIDOS MÁS COMUNES 
- NADIE (ninguém) NADA (nada)  
- NINGUNO (nenhum) ALGUNO (algum) 
- ALGUIEN (alguém) ALGO (algo) 
- NINGÚN (nenhum) ALGÚN (algum) 
- UNO (a gente) VARIOS (vários) 
- CADA (cada) CUALQUIERA (qualquer)  
- CUALESQUIERA (quaisquer)  
- TODO(S), TODA (S) = tudo, toda(s) 
 

5.3 EXERCÍCIOS 
 

01. Si la frase “Yo a tu edad ya estaba explotando a 
alguien” fuera colocada en negativa, la forma correcta sería: 
a) yo a tu edad no estaba explotando nada. 
b) yo a tu edad aún estaba explotando a algunos. 
c) yo a tu edad no estaba explotando nadie. 
d) yo a tu edad no estaba explotando a cualquiera. 
e) yo a tu edad aún estaba explotando a ninguno. 
 

02. Siempre tiene ........ que hacer. 
a) alguno b) algo 
c) alguien d) nada 
e) todo 
 

03. (PUC) El pronombre indefinido está correctamente 
empleado en: 
a) Te daré uno en cambio. 
b) Nadie dijo nada. 
c) Algún abrió la puerta. 
d) Ella no estudió casi nadie. 
e) Te prestaré algún libro 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTO 
 

04.Encontre no texto pronomes e adjetivos indefinidos: 
Valor de una sonrisa 
No cuesta nada y rinde mucho. 
Enriquece quien lo recibe, sin 
empobrecer quien lo da. 
Dura solamente un instante, mas sus 
efectos perduran para siempre. 
Nadie es tan rico que de él no precise; 
ni tan pobre que no lo merezca. 
Lleva la felicidad a todos y a toda parte. 
Es el símbolo de la amistad y de la buena voluntad. 
Es aliento para los desanimados, reposo para los 
cansados; rayo de sol para los tristes; 
resurrección para los desesperados, 
No se compra ni se presta. 
Ninguna moneda del mundo puede pagar su valor. Como 
aquel que no sabe sonreír, 
No hay nadie que precise tanto de una sonrisa. 
 

05. Em sua opinião, qual palavra substituiria a palavra 
“sorriso” citada no texto. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

06. Segundo o texto, qual a pessoa que mais necessita de 
um sorriso? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

07. No vino ________ a visitarme cuando estaba enfermo. 
A) Alguien 
B) Nadie 
C) Alguno 
 

08. Necesito ir a una farmacia. ¿Hay ________ cerca de 
aquí? 
A) Alguna 
B) Nada 
C) Ninguna 
 

09. No, no hay __________, tendrás que ir en autobús. 
A) Alguna 
B) Algunas 
C) Ninguna 
 

5.5 GABARITO 
 

1- C     2-  B   3- B 
4- No cuesta nada y rinde mucho. 
Enriquece quien lo recibe, sin 
empobrecer quien lo da. 
Dura solamente un instante, mas sus 
efectos perduran para siempre. 
Nadie es tan rico que de él no precise; 
ni tan pobre que no lo merezca. 
Lleva la felicidad a todos y a toda parte. 
Es el símbolo de la amistad y de la buena voluntad. 
Es aliento para los desanimados, reposo para los cansados; rayo de sol para 
los tristes; 
resurrección para los desesperados, 
No se compra ni se presta. 
Ninguna moneda del mundo puede pagar su valor. Como aquel que no sabe 
sonreír, 
No hay nadie que precise tanto de una sonrisa. 
5- Sonrisa    6-Todos necesitan de una sonrisa.   7-B   8-A  9-C 
 
 

UNIDADe 6 
 

FIESTAS Y MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

 

 
La fiesta popular no es solamente jolgorio, sino una parte 
de la historia de un pueblo que se manifiesta en cantos, 
danzas, procesiones, comidas, creencias y ritos. España es 
un país especialmente conocido por sus fiestas y 
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tradiciones populares. Um ejemplo, son Los Sanfermines, 
celebrado en julio. Se trata de unas fiestas en las que 
participa gente de todo el mundo y en las que durante más 
de una semana a cualquier hora del día o de la noche las 
calles rebosan de gente y alegría. Su momento álgido del 
día se da todas las mañanas a las 8 cuando se celebran los 
populares encierros, en los que los toros corren por las 
calles de la ciudad rodeadas de mozos que demuestran su 
valor en esta peligrosa y pintoresca tradición. Abajo es el 
calendário festivo de España: 
 

Enero: la celebración de Los Reyes Magos. 

Febrero: los Carnavales. 

Marzo: Las Fallas de Valencia. 

Abril: se celebra la Semana Santa. 

Mayo: mes de Romerías. 

Junio: fiestas relacionadas con el fuego, la más conocida 
es la de la noche de San Juan. 

Julio: Los Sanfermines. 

Agosto: 15 Asunción de la Virgen. En Buñol (Valencia), se 
desarrolla la Tomatina. 

Septiembre: la fiesta nacional de Cataluña. 

Octubre: 12 se celebra la fiesta de la Virgen del Pilar, 
patrona de España. 

Noviembre: 1 día de Todos los Santos. 

Diciembre: las Navidades; Nochevieja, que se despide el 
año y se da la bienvenida al Nuevo Año 
 

6.1 GRAMÁTICA 

LOS NUMERALES CARDINALES 
0 – cero  1 – uno (un); una 
2 – dos   3 – tres 
4 – cuatro  5 – cinco 
6 – seis   7 – siete 
8 – ocho  9 – nueve 
10 – diez  11 – once 
12 – doce  13 – trece 
14 – catorce  15 – quince 
16 – dieciséis  17 – diecisiete 
18 – dieciocho  19 – diecinueve 
20 – veinte  21 – veintiuno 
22 – veintidós  23 – veintitrés 
24 – veinticuatro 25 – veinticinco 
26 – veintiséis  27 – veintisiete 
28 – veintiocho  29 – veintinueve 
30 – treinta  31 – treinta y uno(un) 
32 – treinta y dos 40 – cuarenta 
50 – cincuenta  60 – sesenta 
70 – setenta  80 – ochenta 
90 – noventa  100 – cien/ciento 
200 – docientos 300 – trescientos  
400 – cuatrocientos  500 – quinientos 
600 – seiscientos  700 – setecientos  
800 – ochocientos  900 – novecientos / as 
1.000 – mil  2.000 – dos mil 
100.000 – cien mil 1.000.000 – un millón 
 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Pronombre 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 

Yo escucho como vivo 

Tú escuchas comes vives 

Él escucha come vive 

Nosotros escuchamos comemos vivimos 

Vosotros escucháis coméis vivís 

Ellos escuchan comen viven 

 

Algunos verbos irregulares:  
Ser: soy, eres, es, somos, sois, son; 
Ir: voy, vas, va, vamos, vais, van; 

Hacer: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen; 
Salir: salgo, sales, sale, salimos, salís, salen; 
Saber: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben; 
Ver: veo, ves, ve, vemos, veis, ven; 
Dar: doy, das, da, damos, dais, dan; 
Estar: estoy, estás, estamos, estáis, están; 
Caber: quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben; 
Oír: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen; 
Tener:tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen; 
Venir: vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. 
 

6.2 EXERCÍCIOS 
 

01. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente y 
señalar la alternativa correcta: 
I- Hoy Luis y María (comer)______________ con nosotros. 
II- ¿Desde cuando (cantar/tú) _______________ en el 
coro? 
III- Rodrigo (comer/el) _____________ la carne en el 
almuerzo. 
IV- (patinar/nosotros) _______________ como 
profesionales. 
V- Estos niños (estudiar) _________________ en la 
escuela por la tarde. 

 

a) Comen – Cantas – Come – Patinamos – Estudian  
b) Coman – Cantas – Come – Patinan – Estudian 
c) Comen – Canta – Comen – Patinamos – Estudian 
d) Comen – Cantas – Come – Patinamos – Estudiamos 
e) Come – Cantas – Comen – Patinamos – Estudia 
 

COMPRENSION DE TEXTO 
 

SER Y TENER 
Para estar bien, a veces debemos aligerar nuestra vida 

en vez de sobrecargarla. Nuestra cultura gira alrededor de 
tres “p”: poder, prestigio y posición. Nos deslumbra la fama 
y le rendimos pleitesía al éxito. Tener es un valor que nos 
define, fundamentalmente porque no queremos formar 
parte del grupo de los perdedores. Según erich Fromm, el 
“modelo del ser” –o valorarse por lo que uno es– se 
diferencia del “modelo de tener” –valorar a la gente por lo 
que tiene– en que el primero nos hace crecer porque está a 
favor de la vida, mientras que el segundo está al servicio 
del egocentrismo y del yo acaparador. El primero es 
progresista; el segundo, definitivamente regresivo. 

En el modo de ser no competimos, no necesitamos 
mostrar ningún récord, ni pavonearnos con nada. Hay 
alegría esencial, una forma de satisfacción que se basta a 
sí misma: somos auténticos. 

Aceptarse incondicionalmente y poder decir: “soy como 
soy” nos pone en contacto con nuestra singularidad sin 
pretensiones ególatras. Maese eckhart dice : “si en 
cualquier momento estoy dispuesto a renunciar a lo que me 
pertenece, el tener no se contradice con el ser: no aferrarse 
a nada, dormir cuando se tiene sueño y comer cuando se 
tiene hambre, disfrutar de lo que tengo de una manera 
libre...”. concretamente, eckhart dice elogiándolo: “un 
hombre pobre es aquel que no quiere nada, no sabe nada y 
no tiene nada”. esto es no querer nada, no codiciar. No 
desear con ansias. 

Vaciarse de uno mismo es no esperar nada o muy poco, 
cosa difícil para quienes hemos sido educados en una 
cultura en la que el dinero y el intercambio es el valor más 
importante. ¿Qué alternativa tenemos? no codiciar en 
absoluto no depende de lo que se posee. Lo que defi ne el 
desapego no es la ausencia del deseo sino la capacidad de 
renunciar a él cuando debe hacerse. 

La segunda demanda del desapego es no saber nada, 
en el sentido de no aferrarse al conocimiento como una 
forma de exacerbar el ego. Lo importante no son los datos 
almacenados en la memoria sino el acto de conocer como 
proceso. Muchos “intelectuales” y adictos a los sistemas de 
información hacen de la erudición un valor y se recrean en 
un falso saber que no les pertenece. no digo que haya que 



16        ESPANHOL 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL 
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

exaltar la ignorancia o el oscurantismo: lo que propongo es 
estar dispuesto a desechar cualquier idea si debiera 
hacerse. 

El sabio no sabe que es sabio, no saber que se sabe 
nos aproxima a la sabiduría. Jamás podría hacerse una 
reunión de sabiduría porque si alguien asistiera al evento, 
por definición, no sería sabio. 

Otra exigencia del desapego es no tener nada, en el 
sentido de estar libre de las cosas y disminuir las 
necesidades que tenemos. Una anécdota de la filosofía 
antigua muestra lo anterior. se dice que un amigo de 
Sócrates le ofreció un terreno muy espacioso para que 
construyera una casa, a lo cual este respondió: “si yo 
tuviera necesidad de zapatos, ¿me darías todo un cuero 
para que me los hiciese? Luego ridículo sería si aceptase 
yo tu regalo”. 

La máxima es no encadenarse a nada material, 
entendiendo que lo que somos nada tiene que ver con lo 
que tenemos. La actitud que acompaña la “pobreza interior” 
no es otra cosa que la independencia radical de las 
posesiones, sean estas materiales, intelectuales o 
espirituales, no su negación sino la autonomía psicológica 
respecto a ellas.rior 

Querer obtener y querer ser son cosas distintas. es 
indudable que la vida buena está más cerca del placer 
saludable que del sufrimiento inútil, y sería estúpido 
renunciar a ello, pero si la alegría de vivir es proporcional a 
nuestros bienes, la cosa se complica: estaremos viviendo 
en la lógica del tener. 
 

02. En el texto se afirma que nuestra cultura actual… 
a) nos hace sentirnos perdedores fácilmente. 
b) fomenta el apego a las posesiones. 
c) nos permite crecer como personas. 
 

03. Según el texto, una persona sabia… 
a) sabe que es sabia, pero no lo dice. 
b) no exterioriza que es sabia. 
c) desconoce que lo es. 
 

04. El texto afirma que lo que tenemos… 
a) debe servir para proporcionarnos placer. 
b) nos convierte en egoístas. 
c) no debería atarnos de una manera total. 
 

05. Em sua opinião, é melhor  ser o ter? Justifique sua 
resposta. 

___________________________________________
___________________________________________      
___________________________________________ 
 

06. A partir do texto, no que podemos diferenciar o “modelo 
de ser” e o “modelo de tener”? 

___________________________________________
___________________________________________      
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________      
___________________________________________ 
 

6.3 GABARITO 
 

1 A  2 B  3 C 
4 – A  
5 - Respuesta Personal 
6 - El modelo de ser es relacionado al desapego de los bienes materiales y 
como la persona vive sin tener vicios en poseer algo. El modelo de tener está 
relacionado al estatus social de la persona, todos los bienes materiales que 
uno posee. 
 
 

UNIDADe 7 
 

LA FAMILIA 
 
 

 

MIEMBROS DE LA FAMILIA   
El padre / la madre 
El hijo / la hija 
El marido / la mujer 
El abuelo / la abuela 
El nieto / la nieta 
El sobrino / la sobrina 
El tío / /a tía 
El hermano / la hermana 
El cuñado / la cuñada 
El primo / la prima 
El bisnieto / la bisnieta 
El suegro / la suegra 
El yerno / La nuera 

 

7.1 GRAMATICA 

7.1.1 EUFONIA: HARMONIA DE LOS 
SONIDOS 
a) El uso de E (en vez de Y) 
En general se usa la conjunción y. Ejemplos: 
Pan y vino 
Pedro y María 
 

Pero se usa e en vez de y antes de palabras que 
empiezan con i o hi. Ejemplos: 
Verano e invierno 
Madre e hijo 
 

* Antes de palabras que empiezan con el diptongo hie 
se usa y. Ejemplos:  
Agua y hielo 
Lobos y hienas 
 

* En el inicio de frases interrogativas y exclamativas se 
usa y. Ejemplos: 
¿Y Inacio, no vino? 
¿Y Higinio, dónde está? 
 

b) El uso de U (en vez de O) 
En general se usa la conjunción o. Ejemplos: 
Hombre o mujer 
Hoy o mañana 
 

Pero se emplea u en vez de o antes de palabras que 
empiezan por o y ho. Ejemplos: 
Diez u once 
Mañana u hoy 
Mujer u hombre 
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7.3 EXERCÍCIOS 
 

01. Lee las descripciones y escribe el grado de parentesco 
a que se refiere: 
a)  El padre de mi marido es mi: ______________ 
b) La esposa de mi hijo es mi: ________________ 
c) Los hijos de mi hermano son mis: ___________ 
d) La madre de mi madre es mi: ______________ 
e) El marido de mi hija es mi: _______________ 
 

02. Paloma estudia filosofía ______ ingeniería a la vez. No 
sé si hablo _____ escucho. 
Le duelen conjuntamente músculos ____ huesos. 
 

a) e, o, u 
b) y, u, o 
c) o, y, y 
d) u, e, e 
e) e, o, y 
 

03. (PUC) Pollo ___ oveja, pez ___ hígado, cualquier 
tipo de carne me gusta. 
 

a) o - e 
b) u - y 
c) o - y 
d) e - u 
e) u - e 
 

04. (UFRGS) La alternativa, por eufonía, es obligatorio el 
uso de “e” en lugar de “y”, igual a lo que ocurre en 
“planificación e investigación” es:  
 

a) padre – madre 
b) agua – hielo 
c) escritorio – oficina 
d) magias – ilusiones 
e) tú – yo 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTO  

 
05. (UNISC RS) La lectura de la historieta de Quino permite 
afirmar que   
a) Adán está encantado con el regalo que le hace Diós.  
b) Diós está satisfecho con la alegría de Adán al lado de su 
Eva. 
c) Adán está desilusionado porque deseaba una Eva rubia.  
d) Eva está enamorada de Adán.  
e) Adán le hace ver a Diós que su real deseo era de tener a 
su lado a una mamá.   
 
006. (UNISC RS)     Sería incorrecto decir que  
a) Eva no participa lo más mínimo en lahistorieta,es casi 
una figura de adorno en la historia 
b) Adán se siente defraudado con el regalo que Diós le 
hace.  
c) a Diós le parece que Adán es un poco tonto en sus 
exigencias.  
d) Adán prefiere tener una madre antes de tener a Eva. 
e) Eva está contentísima con la elección de Adán 
 

No es necesario ser instruido para educar   
 

El premio Nobel de Literatura José Saramago reclamó 
anoche una nueva pedagogía, capaz de recuperar la 
disciplina en el aula y restañar los principios de autoridad, 
responsabilidad en la familia y en la sociedad, en 
reemplazo de la actual, que se ciñe a los contenidos de la 
currícula y a los textos escolares. Ayer, durante poco más 
de una hora, el narrador dejó claro que “instruir no es 
educar y que educar no necesariamente es instruir”, ¡al 
tiempo que puso énfasis en destacar que la escuela “no 
puede ni sabe educar; su función es instruir”. Saramago 
adjudicó a la familia y a la sociedad la ineludible tarea de 
educar y llamó “héroes” a los docentes y profesores que 
imparten clases en aulas donde abundan el acoso y la 
violencia escolar.  
Para Saramago, el sistema educativo ha demostrado con 
sucesivas reformas “su impotencia para resolver el 
problema que tiene tres claves: la familia, la escuela y la 
sociedad”. El premio Nobel recordó su propia historia al 
decir que “es autodidacta” y que se formó para “ser un 
obrero mecánico”. Tras lo cual puso de relieve que “no es 
necesario ser instruido para educar. En el pasado había 
analfabetos que transmitían de generación en generación 
un sistema de valores y una visión del mundo, aunque fuera 
incompleta y errónea. También tuvo conceptos críticos para 
la TV (“es un medio antieducativo”) y la familia que se 
desentiende de la educación de sus hijos. Dijo: “El tiempo 
de la familia tradicional está muerto para siempre. Pero 
peor que esto es la no familia”.  
 

(Fuente: La Nación de 25 de octubre de 2005)   
 

07. (UNIUBE MG) Lee las afirmativas y en seguida elige la 
alternativa que indica cual/cuales NO están conforme el 
texto. José Saramago dice que:   

I. es necesario cambiar y restañar los contenidos de 
la currícula y a los textos escolares.  

II.  es necesario exigir la vuelta de una nueva 
pedagogía que reemplace la actual.  

III. la familia y la sociedad son las claves de omisión 
cuanto a la tarea de educar.  

IV.  el sistema educativo ha demostrado su debilidad 
para resolver los problemas de la educación.  

V.  el tiempo de la familia murió, pero peor que eso 
es la ausencia de ella.   
 

a) Afirmativas 1 y 3  
b) Afirmativas 1 y 5  
c)  Afirmativas 2 y 5  
d)  Afirmativas 3 y 4  
e)  Afirmativas 4 y 1  

 
8. (UFF) FRAGMENTO 1   
“A seis años quería ser cocina. A siete años, quería ser 
Napoleón. Desde entonces, mi ambición no dejó de crecer 
como mi delirio de grandeza”.   
Leído el fragmento, se percibe que: 
   

a) su delirio consistió en querer ser cocina, ya que no 
hay grandeza en ello;  
b)  querer ser Napoleón fue su delirio de grandeza, 
aunque no fue su ambición;  
c) su ambición ha crecido en la misma proporción 
que su delirio de grandeza;  
d) crecer como Napoleón consistió en su delirio de 
grandeza;  
e)  ambición y delirio de grandeza son sentimientos 
antagónicos para Dalí.  

 
 
 

7.4 GABARITO 
1. a) suegro b) nuera  c) sobrinos d) abuela e) yerno 
2. E  3. E  4. D  5. E  6. B  7. A  8. C 
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UNIDADe 8 
 

LOS SENTIMIENTOS 
 

El sentimiento es el resultado de una emoción, a través 
del cual, la persona que es consciente tiene acceso al 
estado anímico propio. El cauce por el cual se solventa 
puede ser físico y/o espiritual. Forma parte de la 
dinámica cerebral del ser humano, que le capacita para 
reaccionar a los eventos de la vida diaria al drenarse 
una sustancia producida en el cerebro, al mismo.  
 

  
 

ALGUNOS SENTIMIENTOS: 
Agonía, asombro; molestia, orgullo; rencor, despecho, 
celos; felicidad, alegría, diversión; desprecio, rechazo, 
asco, repulsión; deseo, anhelo, afán; desesperación, 
depresión, desilusión; vergüenza, bochorno; envidia, 
odio, rabia; miedo, inseguridad, nostalgia; tristeza, 
frustración, lástima; pena, culpa; encaprichamiento; 
soledad, aislamiento; amor, cariño. 
 

8.1 GRAMATICA 

CONJUNCIONES MÁS COMUNES 

AUNQUE (embora; ainda que; se bem que) 
PERO (mas; porém) 
MAS (mas) - Não confundir com más (mais) 
SINO (mas; sim) após uma oração negativa. 
SINO QUE (mas que; sim que) após oração negativa. 
SIN EMBARGO (no entanto, entretanto; todavia; 
contudo) 
CON TAL que (contanto que) 
SI BIEN (se bem que) 
PUES (pois) 
A PESAR DE QUE (apesar que  
LUEGO (logo; depois) 
Y (e) 
O (ou) 
TODAVÍA (ainda, mesmo assim) 
 

EJEMPLOS: 
5- Aunque sea viejo, trabaja mucho. 
6- No deseamos que te enfades, sino que te 
alegres. 
7- Mi primo estudia mucho. Sin embargo, no 
aprueba el curso. 
8- Quisiera ser un ruiseñor, mas era un pobre 
gorrión. 
9- Aquella chica es muy guapa, pero no es 
orgullosa. 
 

8.2 EJERCICIOS 
 

01. (PUC-PR) Señale la traducción literal de la siguiente 
frase: 
“El hombre no sólo destruye la naturaleza, sino también se 
destruye a sí mismo”.  
a) O homem, uma vez que destrói a natureza, destrói 
também a si mesmo. 
b) O homem não só destrói a natureza, como também 
destrói a si mesmo. 
c) O homem não destrói a si próprio se não destrói a 
natureza. 
d) O homem que destrói a natureza destrói também a si 
próprio. 
e) O homem destrói o solo e natureza, e também destrói a 
si mesmo. 
 

02. (PUC-PR) La expresión sin, en portugués, debe ser 
entendida como, por ejemplo: 
a) sem dificuldade, facilmente. 
b) sem possibilidade, impossível. 
c) sem nenhum, impossível. 
d) com certeza, certamente. 
e) no entanto, todavia. 
 

03. A palavra pero pode ser substituída, sem alteração de 
sentido, por: 
a) pues 
b) sin embargo 
c) sin duda 
d) mientras 
e) sino 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTO 
 

VIVIR PARA CONTARLA  
Mi madre era enfermiza. Había crecido en una 
infancia incierta de fiebres tercianas, pero cuando se 
curó de la última fue del todo y para siempre, con una 
salud que le permitió celebrar los noventa y siete 
años con once hijos suyos y cuatro más de su 
esposo, y con sesenta y cinco nietos, ochenta y ocho 
bisnietos y catorce tataranietos. Sin contar los que 
nunca se supieron. Murió de muerte natural el 9 de 
junio de 2002 a las ocho y media de la noche, cuando 
ya estábamos preparándonos para celebrar su primer 
siglo de vida, y el mismo día y casi a la misma hora 
en que puse el punto final de estas memorias. Había 
nacido en Barrancas el 25 de julio de 1905, cuando la 
familia empezaba a reponerse apenas del desastre 
de las guerras. El primer nombre se lo pusieron en 
memoria de Luisa Mejía Vidal, la madre del coronel, 
que aquel día cumplía un mes de muerta. El segundo 
le cayó en suerte por ser el día del apóstol Santiago, 
el Mayor, decapitado en Jerusalén. Ella ocultó este 
nombre durante media vida, porque le parecía 
masculino y aparatoso, hasta que un hijo infidente la 
delató en una novela. Fue una alumna aplicada salvo 
en la clase de piano, que su madre le impuso porque 
no podía concebir una señorita decente que no fuera 
una pianista virtuosa. Sin embargo, la única virtud 
que le sirvió en la flor de sus veinte años fue la fuerza 
de su carácter, cuando la familia descubrió que 
estaba arrebatada de amor por el joven y altivo 
telegrafista de Aracataca. La historia de esos amores 
contrariados fue otro de los asombros de mi juventud. 
De tanto oírla contada por mis padres, juntos y 
separados, la tenía casi completa cuando escribí La 
hojarasca, mi primera novela, a los veintisiete años, 
pero también era consciente de que todavía me 
faltaba mucho que aprender sobre el arte de novelar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoción
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatomía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad_(psicología)
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Ambos eran narradores excelentes, con la memoria 
feliz del amor, pero llegaron a apasionarse tanto en 
sus relatos que cuando al fin me decidí a usarla en El 
amor en los tiempos del cólera, con más de cincuenta 
años, no pude distinguir los límites entre la vida y la 
poesía.  
 

GARCIA MÁRQUEZ, Gabriel. Vivir para contarla. Buenos pude 
distinguir los límites entre la vida y la poesía. Aires: Sudamericana, 
202, p. 57-59 (Adaptado) 
 

04. El título de la obra de Gabriel García Márquez, Vivir 
para contarla,se tradujo al portugués, por Eric 
Nepomuceno, como Viver para contar. Comparando los dos 
títulos, se nota un cambio respecto a la estructurade la 
frase que interfiere en el sentido. Coméntalo.  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
05. En sus memorias, García Márquez nos dice que viola la 
confianza de su madre. ¿Cuándo lo hace? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

06. El epígrafe de vivir para contarla: “La vida no es la que 
uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para 
contarla”, dialoga con el último párrafo del texto. ¿Qué hay 
de común entre ellos? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

8.3 GABARITO 
1. B     2. E    3. B 
 4. Por cuenta del pronombre complemento (la), la frase en español 
define el sentido de “contar” (contar la vida), mientras la frase en 
portugués, por la ausencia del pronombre complemento, deja en abierto 
el sentido de la forma verbal.  
ou 
El pronombre la precisa el sentido de contar: contar la vida. Ya su 
ausencia, en portugués, deja en abierto el significado de contar 
5. Cuando cuenta, en una de sus novelas, el verdadero nombre de su 
madre. 
 6. En ambos se establece una relación entre la vida y cómo contarla, 
porque la memoria al hacerse relato borra los límites entre la realidad y 
la poesía. 
 
 

UNIDAD 9 
 

NUESTRO  HOGAR 
 

 
   
 

la casa la habitación 

el apartamento la ventana 

el piso la chimenea 

el primer piso el sofá 

el segundo piso el sillón 

el desván la alfombra 

el sótano el almohadón 

la cochera la cortina 

la piscina la lámpara 

la tapia la televisión 

el jardín la rádio 

el balcón  

la escalera el despacho 

el pasamano la estanteria 

el pasillo el teléfono 

la puerta el cuadro 

 

 

el baño el lavadero 

el cuarto de baño el lavaropa 

el grifo la plancha 

la bañera la pinza de ropa 

el inodoro el jabón (en polvo) 

la ducha la tabla de planchar 

el dormitório  la cocina 

la cama el fogón 

la almohada la nevera 

el ropero el lavavajillas 

la percha el microondas 

la cómoda la licuadora 

el escritorio el fregadero 
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la silla los cubiertos 

 el cuchillo 

 la cuchara 

 el tenedor 

 el vaso 

 la olla 

 la sartén 

 

9.1 APÓCOPE  

É a eliminação da letra final ou da última sílaba de 
certas palavras em alguns casos. 
 

Antes de substantivo masculino singular: 
 

Alguno => Algún   (chico) 
Bueno => Buen   (amigo) 
Malo => Mal   (alumno) 
Ninguno => Ningún   coche) 
Postrero => Postrer   (viaje) 
Primero => Primer   (año) 
Santo => San   (Diego) 
Tercero => Tercer  (párrafo) 
Uno => Un  (niño) 
 

Antes de substantivo masculino/feminino singular: 
Grande => Gran   (amigO/amigA) 
Cualquiera => Cualquier  (alumnO/alumnA) 
 

Antes de substantivo masculino/feminino plural: 
Cualesquiera => Cualesquier  (alunos/alumnas) 

 

* Exceções: Santo Tomé, Santo Tomás, Santo Toribio, 
Santo Domingo, Santo Tobias. 
 

9.2 MUY / MUCHO 
Se usa  mucho antes ou depois de verbos: 
 

Juan trabaja mucho. 
 

Também se usa mucho antes de substantivos. Neste 
caso, a palavra MUCHO concordará em gênero e 
número com o substantivo. 
 

Mucho dinero 
Mucha gente 
Muchos estudiantes 
Muchas chicas 
 

Se usa MUY : 
ANTES DE ADJETIVOS: 
muy lindo 
muy caro 
muy elegante 
 

ANTES DE ADVÉRBIO: 
muy temprano 
muy cerca 
muy lejos 
 

ANTES DE PARTICÍPIO: 
muy  amado 
muy conocido 
 

ANTES DE SUBSTANTIVOS ADJETIVADOS: 
Ella es muy mujer 
 

Exceção: se usa MUCHO ao invés de MUY: 
 
1. ANTES DOS ADJETIVOS:  mejor/ peor, 
mayor/menor 
2. ANTES DOS ADVÉRBIOS: menos/más, 
antes/después 
 

USOS DE “TAN Y TANTO” 
"Tan" e "Tanto" seguem a mesma regra de "Muy" e 
"Mucho". 
 

Exemplos: 
Beto es tan aburrido que ya nadie quiere salir con él. 
Hay tantos museos en esta ciudad que no sabemos por 
cuál comenzar 
 

9.4 EXERCÍCIOS 
 

01. Encuentra en el texto siguiente palabras apocopadas o 
que pueden sufrir apócope: 
 

La Bebida 
 

Beber un poco de vino puede ser bueno, pues un buen vino 
es agradable y no está mal que ustedes beban un poquito 
especialmente con las comidas. Pero beber mucho siempre 
es malo. Y además, quien bebe muchísimo es borracho. 
Cuando una persona está borracha no puede pensar bien y 
ni sabe lo que dice. 
 

02. Completa con MUY o MUCHO: 
 

a) Hay que estudiar _______ para aprobar los exámenes. 
b) María es _______ estudiosa. 
c) Pablo canta_______ mejor que su hermano. 
d) Mi abuelo camina _______ despacio. 
e) Aquella corbata es _______ más preciosa que ésta. 
Lola camina _______ deprisa 
 

03. Completa con las palabras entre paréntesis, 
apocopadas cuando necesario. 
a) Fernando Alonso es un  __________ piloto español.  ( 
Grande ) 
b) Le deseamos a todos un__________ viaje de regreso. ( 
Bueno ) 
c) Tengo una ________noticia para daros. ( Malo) 
d)  ___________de sus amigas les gusta el tango. ( 
Ninguno ) 
e) ¿Quién será el __________ alumno a sacar un 
sobresaliente este año?  ( Primero ) 
f) ¿Dónde puedo encontrar ___________quiosco abierto 
ahora?  ( Alguno ) 
 

CALIDEZ EN EL PIRINEO 
 

  Si estuviéramos aún en los tiempos de las conquistas y 
las reconquistas, este alto en el Valle de la Cerdaña – mitad 
en  España, mitad en Francia – hubiera merecido más de 
una batalla. La luz y la visión desde semejante otero de los 
Pirineos es digna de reyes, y saber apreciarlo fue el primer 
acierto de los propietarios de esta casa. 
       El segundo acierto fue lograr que, desde el arquitecto 
al constructor, pasando por la decoradora, el pintor y el 
carpintero, todos trabajaran al unísono desde el primer día. 
Así lo cuenta una de sus protagonistas destacadas, la 
interiorista Belén Campos. “El trabajo en equipo fue 
fundamental para crear los espacios tal como los 
deseábamos. Los propietarios querían tenerlo todo en una 
sola planta, aunque al final hicimos una buhardilla para 
agregar una habitación de invitados.” Aunque las normas 
de construcción son muy estrictas en la Cerdaña, esta casa 
tiene alguna singularidad respecto de las vecinas. La más 
evidente es esa vertiginosa pendiente de pizarra del tejado. 
“Hacer la buhardilla era casi obligado – continúa Belén – 
porque la pendiente del tejado es tan acentuada que 
hubiera sido una verdadera pena desperdiciar esos metros. 
   También las ventanas se han hecho más grandes de lo 
que es habitual en una casa de montaña”. Tan grandes que 
algunas se han convertido directamente en puertas 
correderas, facilitando así la fluidez entre interior, porche y 
jardín. El trabajo en equipo también se aprecia en la belleza 
de los artesonados del techo, de las molduras, cornisas y 
zócalos altos, del parquet, del gran oficio del carpintero que 
guarneció el salón y el comedor. “La madera juega un papel 
preponderante en la decoración – dice Belén Campos -. Es 
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pino tratado y barnizado para darle un tono roble, el mismo 
en toda la casa, incluso en los ambientes más funcionales, 
como la cocina”. El carpintero de confianza de Belén 
Campos, Joseph Font, observó rigurosamente este criterio 
de uniformidad, extendiéndolo a zócalos, armarios y 
molduras. La buhardilla se ha convertido en un cuarto de 
huéspedes dotado de baño propio y de una salita de estar. 
“Pero no es un espacio exclusivo para las visitas – aclara 
Belén -. El propietario es un gran aficionado al dominó y 
éste es el rincón de las partidas”. Volvemos a la planta baja 
para visitar el dormitorio principal, con su cabecero de 
cuero y un espacioso vestidor entre la habitación y su baño. 
“Hemos buscado un cierto aire que recuerda las casas 
suizas de montaña – precisa la decoradora -; en este 
dormitorio se hace más evidente”.  
     Terminada la visita, parece que fuera la casa misma, con 
su equilibrado carácter de nobleza de montaña, la que nos 
hablara de la estrecha colaboración entre todos los que le 
dieron vida: sus propietarios, el arquitecto, la interiorista, el 
constructor, el carpintero. Es una armonía que no se 
improvisa ni se crea sólo a base de detalles aislados. Sólo 
se consigue con un serio e inspirado trabajo en equipo. 
Fonte: Adaptado de MIGUEIZ, H. El mueble, ano XLI, n. 526, p. 
208-218. 
 

04. De acordo com o texto, é correto afirmar que: 
a) Algumas janelas não eram tão grandes para se 
converterem em portas corrediças como previa o projeto 
original. 
b) Algumas janelas foram transformadas em portas de 
correr para facilitar o acesso entre o interior, a garagem e o 
jardim da casa. 
c) O conjunto arquitetônico tem sua uniformidade rompida, 
devido ao trabalho desenvolvido com a madeira. 
d) A madeira teve um papel fundamental na decoração da 
casa, menos em ambientes funcionais como a cozinha. 
e) O carpinteiro Josep Font observou o critério de 
uniformidade no tratamento da madeira, estendendo-o a 
cada um dos trabalhos realizados com esse material. 
 

05. Com base no texto, é correto afirmar que: 
a) A casa é tão singular em sua construção quanto às 
demais casas da região. 
b) Foi feito um sótão para abrigar um quarto de hóspedes, 
como queriam os proprietários. 
c) A inclinação do telhado não permitia que fosse criado um 
sótão. 
d) O sótão, convertido num quarto de hóspedes, também 
abriga um banheiro e uma pequena sala de estar. 
e) Como os proprietários queriam que o sótão tivesse a 
função de quarto de hóspedes, não houve espaço para a 
criação de um ambiente para partidas de dominó. 
 

06. Segundo o texto, é correto afirmar que: 
a) O lugar é tão fascinante que os proprietários 
enfrentaram, durante muito tempo, mais de uma batalha por 
sua posse. 
b) O primeiro acerto dos proprietários foi apreciar a beleza 
da região e o segundo foi ter reunido uma equipe que 
trabalhou em uníssono no projeto da casa. 
c) No dormitório principal, paira um ar de casa suíça de 
subúrbio. 
d) A harmonia da construção da casa foi o resultado de uma 
certa dose de improvisação e do uso de materiais 
alternativos existentes na região. 
e) O sucesso do trabalho realizado pela equipe da 
decoradora Belén, se deve às discrepâncias de idéias do 
grupo. 
 

07. Qual foi a importância do trabalho em equipe realizado 
na casa? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

08. Para que servirá a “buhardilla” da casa? Qual sería a 
tradução desta palavra? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

9.3 GABARITO 
1.   un / bueno / buen / mal / mucho / malo / 
2.   a) mucho b) muy c) mucho d) muy e) mucho f) muy  
3.   a) gran b) buen c) mala d)ninguna e) primer f) algún  
4. E    5. D   6. B 
7. Para criar os espaços como desejados, com harmonia que não se criaria 
com detalhes soltos.  
8. Se transformou em um quarto de hóspedes com banheiro próprio, 
também será o cantinho para seu dono jogar partidas de dominó. A tradução 
é sótão. 

 
 
 

UNIDADe 10 
 

PARTES DE LA CIUDAD 
 

 
 

 

¡Entérate! 
 

Los españoles, argentinos, chilenos y uruguayos van 
al mercado central, los mexicanos van a la central de 
abastos o al mercado, ya los venezolanos van al 
mercado de mayoristas. Los argentinos compran 
cigarrillos en el quiosco y estampillas en el correo. Los 
españoles compran cigarrillos y sellos en el estanco. 

 

10.2 EXERCÍCIOS 
 

01. ¿Hay algún establecimiento comercial cerca de tu 
casa? ¿Cuál? 
___________________________________________
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___________________________________________ 
 

02. Señala con qué frecuencia vas a los siguientes 
establecimientos comerciales: 

 

 Librería Panadería Carnicería 

Siempre    

A menudo    

Casi nunca    

Nunca    

 
3. ¿Cuáles de estas palabras usarías para describir la 
ciudad en la que vives? 

Atascos(    ) Tranquilidad(  ) Ruidosa(  ) 

Violenta(   ) Montañosa(   ) Pequeña(   ) 

Arbolada(  ) Playa(   ) Metro(   ) 

Cine(   ) Artesanía(  ) Moderna(  ) 
 

TEXTO COMPLEMENTAR 
EL VIAJE 
         En los estantes de la biblioteca paterna, y a 
escondidas, porque no le permitían su uso, halló el niño 
unos tomos en folio de encuadernación rojo y oro, por 
cuyas páginas se ahondaban los grabados con encanto 
indecible. Ellos fueron quizá los que primero llamaron su 
atención, más que los nombres de las ciudades 
desconocidas que llevaban en el lomo: Roma, París, Berlín. 
Luego, en otros rincones de la biblioteca y no tan a la vista, 
le aparecieron pliegos sin encuadernar de libros idénticos; 
pero esta vez los países y las comarcas de que hablaban 
eran más remotos: India, Japón, regiones vastas del 
continente africano y americano. Luego supo que algunas 
de aquellas obras eran famosas en la literatura de viajes, 
como la del capitán Cook o las exploraciones de Stanley en 
busca de Livingstone. El niño entonces sólo sabía 
contemplar largamente los grabados e ir de ellos al texto, 
saturándose de la variedad, de la vastedad, de la maravilla 
del mundo.                                         

    Ningún deseo despertaba en él todavía de ver en la 
realidad aquellas ciudades, aquellos países de que los 
libros le hablaban. Tan feliz era, tan plenamente feliz 
hojeando y leyendo sus libros: le bastaba entonces la 
imaginación, la visión interior, cuya riqueza en él no 
conocía, aunque la poseyera. Y con su libro voluminoso 
bajo la lámpara de invierno o sobre uno de los peldaños (lo 
fresco del mármol era otro aliciente durante la lectura 
estival) de la escalera que bajaba al patio, a la luz dulce 
tamizada por el toldo, leía y leía, veía y veía, atesorando en 
la mente ríos y mares, paisajes y ciudades, calles y plazas, 
edificios y monumentos. (Tan bien que, años más tarde, 
cuando la visita primera a una de las ciudades de sus 
libros, fue reconociéndola toda como si en una existencia 
anterior la hubiese habitado). 

Mas con esas y otras lecturas iba aprendiendo que ni la 
vida ni el mundo eran, o al menos no eran sólo, aquel 
rincón nativo, aquellas paredes que velaban sobre su existir 
infantil; y sembrando así para la curiosidad adolescente la 
semilla, el germen de una dolencia terrible (terrible en el 
caso, que precisamente era el suyo, de quien, privado de 
fortuna debiera afincar en un sitio y pasar allí la vida, 
ganando en un trabajo ingrato lo suficiente para llegar de un 
día al 
otro): la dolencia que consiste en un afán de ver mundo, de 
mirar cuanto se nos antoja necesario, o simplemente 
placentero, para formación o satisfacción de nuestro 
espíritu. 

Y poco a poco, exacerbado el mal con las crisis del 
crecimiento juvenil, la sirena de un buque en el puerto o el 
silbato de un tren en el campo le herían como una 
puñalada, al provocar a su imaginación siempre dispuesta 
al periplo. Mucho más si se cree, como creía él, que lo que 
nuestro deseo no halla al lado va a hallarlo a la distancia. 

Viejo es aquello que dijo alguno: quien corre allende los 
mares muda de cielo, pero no muda de corazón; lo cual 
acaso sea verdad (no en este caso particular de que 
hablamos), mas nunca sabremos que no mudaríamos de 
corazón, de no correr allende los mares. Lo cual de por sí 
sería ya razón suficiente para ir de un lugar a otro, 
manteniendo al menos así, viva y despierta hasta bien 
tarde, la curiosidad, la juventud del alma. 

In: CERNUDA, Luis. Ocnos, seguido de Variaciones 

sobre tema mexicano. Sevilla: Edición conmemorativa 
del centenario del nacimiento de Luis Cernuda, 2002, 
 

Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S). 
04. El cuento El viaje, de Luis Cernuda, habla de: 
01. un niño a quien se le había prohibido leer en la 
biblioteca de su padre. 
02. un niño que descubre en los libros ciudades y países 
maravillosos. 
04. un adolescente que quiere conocer los sitios sobre los 
que ha leído y no puede. 
08. un joven que cree poder encontrar a la distancia lo que 
no encuentra en su entorno. 
16. un guía turístico y su historia familiar. 
Total: _____ 
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S). 
 
05. En el primer párrafo se dice que: 
01. había en la biblioteca algunos libros sobre ciudades y 
regiones del mundo. 
02. el libro preferido del niño era el que trataba de España. 
04. los primeros libros que al niño le llaman la atención son 
los que tratan de ciudades conocidas. 
08. al niño le encantaban más que nada los grabados. 
16. en los libros descubrió el niño la inmensidad del mundo. 
Total:_____ 
 

Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S). 
 

06. Sobre el segundo párrafo se puede afirmar que: 
01. el niño primero no deseaba viajar en la  realidad. 
02. cierta vez, el personaje principal reconoció a personas 
de una existencia anterior suya. 
04. lector apasionado, leía siempre, hiciera frío o calor. 
08. porque tenía imaginación, al niño le bastaban los libros 
para ser feliz. 
16. el niño se olvidaba rápidamente de todo lo que leía. 
 

Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S). 
07. A causa de la lectura de los libros de su padre, el 
personaje principal: 
01. pierde la curiosidad natural de la adolescencia por el 
mundo. 
02. descubre que lo más importante en la vida es ganar 
dinero para poder viajar. 
04. nota que su tierra natal no difiere fundamentalmente de 
las grandes ciudades del mundo. 
08. reconoce que la vida y el mundo son mucho 
más que el rincón en el cual vive su infancia. 
16. cree poder realizar mejor sus deseos en otro sitio. 
Total: _____ 
 

Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S). 
08. En la oración Sembrar el germen de una dolencia 
terrible (tercer párrafo), el sintagma dolencia terrible (línea 
48), manteniendo el mismo sentido, podría ser sustituido 
por: 
01. envidia monstruosa. 
02. odio mortal. 
04. maldad execrable. 
08. dolor enorme.  
16. pereza horrible.            Total:____ 
 

10.4. GABARITO 
1. Respuesta personal.   2. Respuesta personal.    3. Respuesta personal.  
4. 30  (02+04+08+16)   5. 26  (02 + 08 + 16)   6. 13  (01 + 04 + 08)  
7. 18  (02 + 16)    8. 16  (16) 
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UNIDADE 11 
 

FALSOS COGNATOS I 
 

Em português e em espanhol existem muitos 
vocábulos que à primeira vista são idênticos ou 
similares, tanto na ortografia quanto na fonética, mas 
que não têm o mesmo significado. São denominados 
falsos cognatos ou falsos amigos.  

Os casos mais comuns são: 
 

I. Termos que apresentam forma igual ou semelhante 
em ambos os idiomas, mas cujas acepções são 
completamente diferentes; 

II. Termos que apresentam forma igual ou 
semelhante em ambos os idiomas, tendo algumas 
acepções coincidentes e outras não. 
 

11.1 SUSTANTIVOS 
 

Abrigo = agasalho 
Ala = asa de pássaro 
Ano = ânus 
Apellido = sobrenome 
Aula = sala de aula 
Berro = agrião 
Pastel= bolo confeitado 
Botiquín= caixa de 
remédios 
Cac = ladrão 
Cacho/Trozo = pedaço 
Calzada = leito da rua 
Cometa = pipa 
Carro = carroça 
Cartel = cartaz 
Cena = jantar 
Cerca = perto 
Cigarro = charuto 
Cimiento=concreto 
Clausura = formatura 
Coche = automóvel 
Cola = fila/rabo 
 Comedor=sala de jantar 
Copa = taça 
Copo = floco de neve 
Crianza = criação 
Cubiertos = talheres 
Cubo = balde 
Cuello = pescoço 
Dado = peça de jogo 
Embarazada = grávida 
Escoba = vassoura 
Escritorio= escrivaninha 
Esposas = algemas 

Estafa=fraude,negócio mal  
intencionado. 
Estofado = refogado 
Expediente = pasta  
de documentos 
Experto = especialista 
Firma = assinatura 
Funda = fronha 
Ganancia = lucro 
Intereses = juros 
Jubilación= aposentadoria 
Judía = vagem 
Jugo = suco 
Ladrillo = tijolo 
Logro = conquista 
Oso = urso 
Padre = pai 
Palco = camarote 
Pipa = cachimbo 
Polvo = pó 
Rato = tempo 
Salsa = molho 
Sitio = lugar 
Sobre = envelope 
Suciedad = sujeira 
Taller = oficina 
Tapa = petisco/tampa 
Taza = xícara 
Tela = tecido 
Vaso = copo 
Vuelta = troco 
ZURDO = CANHOTO 

 

11.2 EXERCÍCIOS 
 

01. Leia o seguinte texto e associe a palavra da primeira 
coluna com seu significado em português na segunda 
coluna: 
 

 Un hombre pelado salió temprano de casa 
cargando un botiquín. Caminó algunos metros y tomó 
el metro. Cuando se sentó, se dio cuenta que en el 
asiento delantero estaba un hombre idéntico a él, 
trajeando un saco no muy aseado. Además de la ropa, 
lo único que los distinguía era que ese otro señor tenía 
canas, lo que le daba la apariencia de ser mayor. Los 
dos empezaron a mirarse. 
 Todos los movimientos que hacía el primer hombre 
los hacía también el segundo. Si, por ejemplo, uno 
miraba a la derecha, el otro miraba a la izquierda, como 
si fuera un espejo. 
 El hombre entonces empezó a molestarse y 

decidió tirar un cigarro al suelo para ver si también lo 
hacía el otro. Éste no se movió, pero siguió observando 
y reproduciendo los demás movimientos del primero. 
Cuando se trataba de un gesto simple como cruzar los 
brazos o rascar la mano izquierda con la derecha, la 
reproducción del movimiento no tardaba nada. Cuando 
se trataba de agarrar algo o de mover algún objeto del 
botiquín o incluso vestirse un jersey, el segundo 
hombre se paraba y sólo miraba al otro sin parpadeos. 
 Por fin, cuando el primero bajó del metro, el otro lo 
siguió, engarrafó sus brazos con fuerza y le dijo: 
- Perdóneme, usted. No lo quiero estorbar, pero es que 
nos parecemos muchísimo con una distinción y nada 
más. Es que yo estoy sin trabajo, mi hijito está en el 
hospicio y mi mujer embarazada. Como somos 
idénticos, me imaginé que usted se molestaría de ver a 
alguien tan semejante a usted en una situación como la 
mía. Entonces.... 
- No, usted no me da lástima. Tiene verba, va a 
solucionar sus problemas. Puedo ayudar contribuyendo 
con lo que no tiene si me da usted lo que no tengo yo. 
- Y ¿Qué es? 
- La peluca. La suya es perfecta. ¿Dónde la compró, 
usted? 

 

a) Pelado                (  ) Cabelo grisalho 
b) Cargar                (   ) Grávida 
c) Botiquín              (   ) Estojo de primeiros socorros                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
d) Canas                 (   ) Careca 
e) Mayor        (   ) Carregar 
f) Saco        (   ) Paletó 
g) Apenas        (   ) Lábia 
h) Tirar                     (   ) Coçar 
i) Cigarro                 (   ) Charuto 
j) Rascar        (   ) Orfanato 
k) Colar                    (   ) Malha de lã 
l) Jersey        (   ) Velho 
m) Bajar        (   ) Pegar 
n) Engarrafar        (   ) Atirar 
o) Embarazada       (   ) Assim que 
p) Hospício        (   ) Descer 
q) Verba                  (   ) Agarrar 

 
02. Explique com suas palavras o que significa “falsos 
cognatos”. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Voto caro pero nulo 
 

Abrumados por la perplejidad se sintieron, a la hora del 
recuento, Francisco González del Puerto, presidente de una 
mesa electoral en San Vicente de la Barquera (Cantabria), 
y sus auxiliares al aparecer un sobre conteniendo 55.000 
pesetas en vez de la candidatura para designar diputado en 
el Congreso. Pensando que el desconocido votante podía 
no estar en sus cabales, comunicaron el hecho a la Junta 
Electoral de zona que decretó la invalidez del sobre y se 
hizo cargo de la pasta a primeras horas del lunes, mientras 
los vecinos de la hermosa villa no encontraban explicación 
a lo ocurrido que animaba el runrún de la calle. Rosa M. 
Ibáñez de Dios, de unos 50 años, trabajadora en una 
pastelería, se personó en el juzgado a dar cuenta de su 
negligencia. Podía acreditar haber votado en la mesa del 
colegio público Mata Linares por figurar en la lista de 
electores. Antes de recuperar los ahorros que 
indebidamente introdujo en el sobre deberá dar tiempo a 
que ningún otro votante se atribuya también el descuido. - 
Jesús Delgado, Santander. 
 (El País digital, 15/03/2000). 
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03. El texto trata sobre: 
 

a) el caso de una señora que se equivocó a la hora de 
votar. 

b) la candidatura de Francisco González Puerto para 
diputado en las últimas elecciones. 

c) el robo de 55.000 pesetas durante las elecciones para 
diputado, planeado por Rosa M. Ibáñez de Dios. 

d) la constatación de fraude en las elecciones para 
diputado y la implicación de la mesa electoral de San 
Vicente de la Barquera. 

e) la negligencia de Rosa M. Ibáñez de Dios que se negó 
a votar en las últimas elecciones. 

 
4. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar: 
 
a) Es posible que Rosa M. Ibáñez de Dios ni siquiera 

haya votado en Mata Linares. 
b) Rosa M. Ibáñez de Dios se presentó en el juzgado 

animada por los rumores de la calle. 
c) En el juzgado consideraron que Rosa M. Ibáñez no 

tenía cómo comprobar que había votado en Mata 
Linares. 

d) Rosa M. Ibáñez se presentó como la persona que 
introdujo 55.000 pesetas en lugar del voto. 

e) Rosa M. Ibáñez de Dios pudo recuperar el dinero 
inmediatamente. 

 
05. Con relación a las medidas tomadas por la Junta 
Electoral, es correcto afirmar: 
 

a) Se responsabilizó por el dinero hasta que no se 
averiguara quién era el verdadero dueño. 

b) Se hizo cargo del dinero encontrado en el sobre, pero 
no anuló el voto. 

c) Abrió un proceso para averiguar si Rosa M. Ibáñez 
estaba en su juicio. 

d) Consideró que Rosa M. Ibáñez no era normal del todo 
y, por tanto, determinó que algún familiar recogiese el 
dinero en su lugar. 

e) Determinó que Rosa M. Ibáñez comprobase su 
sanidad mental. 

 
06.“Abrumados por la perplejidad se sintieron,  a la hora del 
recuento, Franscisco Gonzáles del Puerto, presidente de 
una mesa electoral en San Vicente de la Barquera 
(Cantábria), y sus auxiliares al parecer un sobre 
conteniendo 55.000 pesetas en vez de la candidatura para 
designar diputado en el Congreso.” 
 

La frase que contiene las informaciones de acuerdo 
con párrafo anterior es: 

a) Francisco González del Puerto y sus auxiliares se 
quedaron perplejos al comprobar que alguien pagaba 
55.000 pesetas para invalidar el voto. 

b) Lejos de sentirse perplejos, Francisco González del 
Puerto y sus auxiliares recibieron un sobre conteniendo 
dinero durante el recuento del voto. 

c) Lo que les asombró a Francisco González del Puerbo y 
sus auxiliares fue que alguien hubiese puesto dinero en 
el vez de la papeleta con el nombre del candidato. 

d) La perplejidad de F.G. del Puerto y sus auxiliares se 
debía a que alguien quisiese pagarle 55.000 pesetas al 
candidato. 

e) F.G. del Puerto y sus auxiliares se quedaron 
asombrados al descubrir que alguien quisiese pagar 
55.000 pesetas para candidatarse al Congreso. 

 
07.“Rosa M. Ibáñez de Dios, de unos cincuenta años, fue al 
juzgado a dar cuenta de su negligencia”. 
La alternativa que está de acuerdo con la frase anterior 
es: 

a) Rosa M. Ibáñez de Dios, de hasta cincuenta años, fue 
hasta el juzgado por dar cuenta de su negligencia. 

b) Rosa M. Ibáñez de Dios, de entre cincuenta años, fue 
al juzgado por dar cuenta de su negligencia. 

c) Rosa M. Ibáñez de Dios, de menos de cincuenta años, 
fue para el juzgado para dar cuenta de su negligencia. 

d) Rosa M. Ibáñez de Dios, de hacia cincuenta años, fue 
hacia el juzgado para dar cuenta de su negligencia. 

Rosa M. Ibáñez de Dios, de aproximadamente cincuenta 
años, fue al juzgado para dar cuenta de su negligencia 
 
08. “El juez tomó una serie de medidas mientras los vecinos 
de la villa rumoreaban.” 
La frase anterior significa lo mismo que: 

a) El juez tomó una serie de medidas tras escuchar a los 
vecinos de la villa que rumoreaban. 

b) El juez tomó una serie de medidas a la vez que los 
vecinos de la villa rumoreaban. 

c) Los vecinos de la villa rumoreaban, por consiguiente el 
juez tomó una serie de medidas. 

d) Los vecinos de la villa rumoreaban, así que el juez 
tomó una serie de medidas.  

e) En cuanto los vecinos de la villa empezaron a 
rumorear, el juez tomó una serie de medidas 
 

09. TEXTO (questão 9) 
 

 EN EL DESVÁN DE LA ABUELA 
Algunos sábados, Ana visita a su abuela. Vive en una vieja 
casa de adobes encalados. Es una casa campesina de las 
que tienen en la parte alta un desván. Se sube a él por una 
escalera que cruje con extraño sonido a madera seca. (…) 
Parece la tienda de un anticuário. Apoyados sobre las 
paredes, hay unos cuadros con paisajes de algún 
desconocido o inventado país, y un gran espejo que 
deforma la imagen. Encima, colgado en un oxidado clavo2, 
un candil de aceite. 
Allí pasa Ana largos ratos1 sin cansarse. Aunque ahora es 
invierno, no hace frío; el tiro de la chimenea desprende un 
agradable calorcillo. (…) 
(Cuentos del Arco Iris, Carlos Reviejo, Editorial Vicens, 
Barcelona, 1980.) 
 
 (UFLA PAS) Según el texto, ¿cúal es el significado 
correcto de RATOS (ref.1) en el texto? 
a) Las ropas de Ana 
b) Un animal mamífero 
c) El piso del desván 
d) Los esfuerzos de Ana 
e) Un espacio de tiempo 

 

11.3. GABARITO 
 

1. D; O; C; A; B; F; Q; J; I; P; L; E; K; H; G; M; N.  
2. Respuesta personal.  3. A  4.D   5.A   6.C   7.E  8.B  9. E 

 

Anotações 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
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UNIDADE 12 
 

FALSOS COGNATOS II 
 

12.1 ADJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.2 VERBOS 
 

Creditar = dar crédito 
Aperrear = trazer preso como um cão 
Apurar = aperfeiçoar 
Asignar = assinalar 
Aterrar = aterrorizar 
Avalar = avalizar 
Borrar = apagar 
Botar = jogar fora 
Brincar = pular 
Colar = coar/entrar sem autorização 
Contestar = responder 
Escobar = varrer 
Explorar = examinar 
Fechar = datar 
Firmar = assinar 
Halagar = elogiar 
Jugar = brincar 
Latir = bater/palpitar 
Lograr = conseguir 
Mirar = olhar 
Pegar = colar 
Quitar = tirar 
Sumir = afundar/submergir 
Tirar = lançar 
 

12.3 TEXTO COMPLEMENTAR 
 

Ayer, en una cafetería, descubrí un señor bebiendo un 
vaso de agua y de repente quedé horrorizado ante esa 
visión. Probablemente aquella figura sentada en el 
taburete de la barra era eso que ahora se llama un ser 
humano y yo lo contemplaba por primera vez  sin 
prejuicios, en absoluta virginidad en los ojos. Parecía un 
monstruo gratuito e inocente. Actuaba de una forma 
extraña. A veces extendía en el aire una de las 
alargaderas que le brotaban del costado y con un garfio 
de cinco apéndices agarraba el recipiente de cristal, lo 
elevaba a la altura de un agujero abierto en la parte 
superior y por allí vertía el líquido hacia el interior del 
organismo con objeto de encharcarlo. 
(Manuel Vicente) 

 

12.4 EXERCÍCIOS  
 

01. Segundo o narrador do texto, aquela figura sentada. 
 

a) No banquinho do balcão era o que hoje se entende por 
um ser humano, que ele contemplava pela primeira vez 
sem preconceitos, com olhos absolutamente virgens. 

b) No tamborete da turma se parecia ao que hoje se 
entende por um ser humano, que ele via pela primeira vez 
sem prejuízos à virgindade dos seus olhos. 
c) Na tábua do corrimão era um ser humano atual, 
que ele observava pela primeira vez sem medo, com os 
olhos de virgem. 
d) Na barra da madeira era isso que se chama um 
homem nos dias de hoje, sem premeditação e com olhos 
absolutamente virginais. 
e) Na mesa de um bar era isso que se chama hoje de 
homem, cujos olhos virgens ele contemplava pela primeira 
vez sem preconceito. 
 

02. O narrador se refere metaforicamente, nessa ordem, às 
seguintes partes do corpo: 
a) Los hombres, el costado, los brazos, los dedos y la 
garganta. 
b) El costado, los brazos, las manos, los dedos y la boca. 
c) Los hombros, los brazos, las manos, los dedos y la 
garganta. 
d) Los brazos, el costado, las manos, los dedos y la boca. 
e) Los brazos, las manos, el costado, los dedos y la boca. 

 

03. (PUC-PR) Para darse el sentido contrario de “larga 
entrevista”, debería decirse: 
 

a) ancha entrevista 
b) corta entrevista 
c) amplia entrevista 
d) estrecha entrevista 
e) mala entrevista 
 

PROFESIONES 
 

 
04. Relaciona las columnas y descubre las actividades de 
cada profesional: 
 

1. La peluquera 11. El camarero/mozo 
2. El botones 12. El panadero 
3.El carnicero 13. El portero/conserje 
4. El sastre 14. El oficinista 
5.El escaparatista 15. El arquitecto 
6.El fontanero 16.La modista 
7. El electricista 17. El dibujante 
8. El ingeniero 18. El albañil 
9. El conductor 19. La azafata 
10. El contable  
 

(  ) Es un obrero que trabaja en la construcción de casas. 
(  ) Tiene por oficio arreglar y cortar el pelo. 
(  ) Hace o vende pan. 
(  ) Dispone decorativamente los objetos que se muestran 
en el escaparate. 
(  ) Sirve en hoteles o empresas para llevar recados. 
(  ) Conduce automóvil, autobús o camión. 
(  ) Dirige la construcción de puentes, ferrocarriles, edificios, 
etc. 
(  ) Hace trajes y abrigos de hombres. 
(  ) Es acomodadora y camarera en los aviones de 
pasajeros. 
(  ) Es encargado de vigilar la entrada y salida de personas 
o coches en los edificios. 
(  ) Se dedica al arte de proyectar y construir edificios. 
(  ) Lleva la contabilidad de los negocios. 

Borracho (a) = bêbado (a) 
Capichoso (a) = teimoso (a) 
Charlatán = conversador/falador 
Distinto (a) = diferente 
Encapotado = nublado 
Enojado (a) = zangado (a) 
General = geral 
Gracioso (a) = engraçado (a) 
Mala = femenino de mal 
Ligero = leve 
Presunto = suposto 
Apurado (a) = refinado (a) 
Tonto (a) = bobo (a) 
Torpe = burro (a) 
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(  ) Arregla las fuentes o grifos. 
(  ) Hace vestidos y adornos para señoras 
(  ) Tiene por oficio dibujar. 
(  ) Trabaja con electricidad. 
(  ) Atiende a los clientes en cafés, bares, restaurantes y 
hoteles. 
(  ) Prepara y vende carnes. 
(  ) Es empleado de una oficina. 
 

TEXTO COMPLEMENTAR 
 

Consejos de Martín Fierro a sus hijos 
 

Debe trabajar, el hombre, 
para ganarse su pan, 
pues la miseria, en su afán, 
de perseguir de mil modos, 
llama en la puerta de todos, 
y entra en la del haragán. 

 

Muchas cosas pierde el hombre 
que a veces las vuelve a hallar; 
pero les debo enseñar, 
– y es bueno que lo recuerden- 
 

Los hermanos sean unidos, 
porque ésa es la ley primera; 
tengan unión verdadera 
en cualquier tiempo que sea, 
porque si entre ellos pelean 
los devoran los de afuera. 

 

05. Basándose en el texto, se puede inferir que el autor 
 

a) encamina el ser humano a la fraternidad. 
b) sufre una persecución social atroz. 
c) persiste en pelear con sus hijos. 
d) vive por mucho tiempo en la miseria. 
e) rechaza reglas para el convivio familiar. 
 

06. En la última estrofa, la sentencia “los devoran los de 
afuera” se refiere 
 

a) a la ambición de los jóvenes. 
b) a la haraganería de los hermanos. 
c) al orden inflexible de la ley. 
d) a la ferocidad del mundo. 
e) al remordimiento de los personajes. 
 

07. De acuerdo con el texto, identifique las afirmativas 
verdaderas con V y las falsas con F. 
 

(   )El trabajo exige sacrificios. 
(   ) La miseria es fruto de la pereza. 
(   )La razón enseña a los sabios. 
La secuencia correcta es 
a) VFV c) FVF e) FFV 
b)VVF d) FVV 
 

08. La palabra “haragán” que aparece en el texto puede 
ser sustituida, manteniendo el mismo sentido,  por: 
 

a) andrajoso d) hablador 
b) chismoso e) perezoso 
c) trabajador 
 

12.5 GABARITO 
 

1. A   2. D   3. B  
4. 18; 01; 12; 05; 02; 09; 08; 04; 19; 19; 13; 15; 10; 06;  16; 17; 07; 11; 
03; 14 ;         5. A      6. D      7. C      8. E 
 
 
 
 
 
 

UNIDADe 13 
 

POLÍTICA 
 

 
 

13.1 PARTICIPIO 
El participio en español se forma con el sufijo  -ado/ -

ido:  
Cantado/ terminado reído /vivido 
 

Verbos de la 1º conjugación (AR) se forman com –
ADO 
Ejemplos: 

Amado, cantado,  
hablado, pensado 
 

Verbos de la 2º y 3º conjugación (AR) se forman 
com –IDO 

Ejemplos: 
      Vivido, bebido,  
      aprendido, leído 

 

13.2 PARTICIPIOS IRREGULARES 
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13.3 EXERCÍCIOS 
 

01. (FM Petrópolis RJ/2015) El fragmento del texto que 
presenta una forma verbal que indica acción iniciada en un 
tiempo pasado que no necesariamente se ha terminado es: 
 

a) “En los últimos meses se han registrado casi una decena 
de casos por discriminación y violencia contra la comunidad 
indígena en el país.” 
b) “El experto alertó que la discriminación racial está ligada 
por completo a los prejuicios que sufren las personas por su 
tono de piel” 
c) “El problema no es que los procesos sean 
discriminatorios, sino que la discriminación tiene lugar 
desde antes.” 
d) “Si no hay acceso a la educación y a otros bienes 
básicos, no la hay para los espacios de poder” 
e) “Los indígenas, añadió, no han accedido a los sistemas 
de salud, educación y vivienda, así como no han visto 
resueltos sus problemas de alimentacion. 
 

02. Completa: 
 

a) El sábado ______________(pasar) jugamos la última 
jornada de la liga de fútbol. Estando 
_________________(Lesionar) trés jugadores importantes, 
comenzamos el partido con desventaja. Aún sabiendo que 
sería difícil, lamentándonos sólo habríamos 
_________________ (Conseguir) perder. 
 

b) Comenzamos el partido con la portería mirando hacia el 
sur. Los asistentes al partido estaban 
__________________(emocionar). 
________________(Deber) a la abundante lluvia, el partido 
quedó suspendido tras el descanso alrededor de 20 
minutos. 
 

Leia o texto a seguir e responda as questões. 
 

 A última hora, Hugo Chávez dio un paso atrás. El 
presidente venezolano rechazó el viernes por la noche la 
invitación a debatir sobre liberalismo y socialismo con el 
escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien desde el pasado 
miércoles se encuentra en Caracas, acompañado de un 
importante grupo de intelectuales latinoamericanos, que 
participaron en un foro sobre libertad y democracia el 
jueves y el viernes.  
 La idea de abrir un debate de esta naturaleza fue 
del propio presidente Chávez. El jueves, durante la 
maratoniana retransmisión de cuatro días de su programa 
Aló, Presidente, Chávez tuvo la ocurrencia de que podría 
ser interesante invitar a este grupo de intelectuales “de la 
derecha” a participar en un debate televisado contra 
intelectuales “progresistas”. El mismo día, Mario Vargas 
Llosa y los escritores mexicanos Enrique Krauze y Jorge 
Castañeda aceptaron El ofrecimiento, a condición de que 
fuese el propio presidente quien mantuviese un cara a cara 

con Vargas Llosa, en quien delegaron los otros dos 
intelectuales. “Estamos a favor del diálogo como uno de los 
principios básicos que nosotros defendemos”, dijo Vargas 
Llosa. Pero este viernes, Chávez prefirió no aceptar las 
condiciones de sus contrincantes, a pesar de que él mismo 
ya había puesto hora y fecha a la reunión -Palacio de 
Miraflores, ayer sábado, a las 11:00 de la mañana-. “Yo 
puedo ayudar moderando, pero el debate es entre 
intelectuales. Yo soy presidente”, alegó el mandatario 
venezolano, con la excusa de que para aceptar esa clase 
de debate Vargas Llosa debe “primero llegar a presidente”. 
“Yo estoy en las grandes ligas. Usted en AAA [ligas 
menores de béisbol]”, le dijo.  
 Para Vargas Llosa, el cambio de opinión del 
presidente no fue más que un pretexto, al sentirse 
“intimidado, consciente de la fragilidad de sus ideas”. “La 
conclusión es que él  jamás se propuso seriamente tener 
um intercambio, jamás ha aceptado debatir con nadie. 
Siempre ha sido um monólogo autista. Los caudillos no 
saben dialogar. Nosotros estamos por el diálogo (...) Si el 
presidente sólo puede debatir con presidentes, ¿para qué 
nos invita a debatir o a discutir?”, se preguntó el escritor.  
 Éste ha sido, al menos hasta ayer, el último 
capítulo del culebrón en que se ha convertido la visita de 
este grupo de intelectuales liberales a Caracas. Cuando se 
anunció que Vargas Llosa, Castañeda, Krauze y Plinio 
Apuleyo Mendoza, entre otros, iban a acudir a Caracas, 
representantes del Gobierno y del Partido Socialista Unido 
de Venezuela amenazaron con expulsarlos del país si 
acaso criticaban al presidente Chávez. Al llegar al 
aeropuerto internacional de Maiquetía, tanto Mario Vargas 
Llosa como su hijo, el también escritor Álvaro Vargas Llosa, 
fueron detenidos durante un par de horas por funcionarios 
de seguridad del Estado. Y a outro invitado, el político 
dominicano Víctor Bisonó, ni siquiera le dejaron entrar al 
país. 
 

03. É correto afirmar que o texto trata do cancelamento: 
a) de uma palestra que o presidente venezuelano Hugo 
Chávez faria a convite do escritor Mario Vargas Llosa. 
b) de um debate entre o presidente venezuelano Hugo 
Chávez e o escritor peruano Mario Vargas Llosa. 
c) de uma entrevista do presidente Hugo Chávez ao 
programa de rádio venezuelano Aló, Presidente. 
d) de um Fórum sobre Liberdade e Democracia que seria 
realizado na cidade de Caracas. 
e) da visita do escritor Mario Vargas Llosa a Caracas para 
participar de um Fórum sobre Liberdade e Democracia. 
 

04. De acordo com o texto, é correto afirmar: 
a) O presidente venezuelano Hugo Chávez recusou-se a 
ser moderador do debate sobre liberalismo e socialismo em 
Fórum sobre Liberdade e Democracia. 
b) Escritores convidados a participar do Fórum sobre 
Liberdade e Democracia se negaram a participar do debate 
com Hugo Chávez, presidente da Venezuela. 
c) O presidente venezuelano Hugo Chávez negou-se a 
participar do debate sobre liberalismo e socialismo, 
moderado pelo escritor Mario Vargas Llosa. 
d) O presidente venezuelano Hugo Chávez negou-se a 
debater frente a frente com o escritor Mario Vargas Llosa 
por não ser este um presidente. 
e) Intelectuais participantes do Fórum sobre Liberalismo e 
Socialismo recusaram-se a indicar o escritor Mario Vargas 
 

05. Llosa como moderador do debate com Hugo Chávez. 
Com base no texto, considere as afirmativas a seguir: 
I. Os escritores Enrique Krauze e Jorge Castañeda 
assumiram o compromisso de participar de um debate com 
Hugo Chávez. 
II. Ao chegar à Venezuela, Mario Vargas Llosa e seu filho, 
Álvaro Vargas Llosa, foram impedidos de entrar no país. 
III. Intelectuais liberais estrangeiros foram ameaçados de 
serem expulsos do país se fizessem críticas ao governo do 
presidente Hugo Chávez. 
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IV. Mario Vargas Llosa chegou à Caracas na quarta-feira 
anterior ao dia marcado para o debate com Hugo Chávez. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

13.4. GABARITO 
 

1. A 2. A) pasado / lesionado/ conseguido    B) emocionados / debido 
3. B  4. D  5. C 
 

 

UNIDADe 14 
 

SOCIEDAD 
  

La SOCIEDAD es un CONJUNTO DE INDIVIDUOS 
que comparten una cultura con sus conductas y fines, y 
que interactúan entre sí para formar una COMUNIDAD. 
Aunque las sociedades más desarrolladas son las 
HUMANAS (de cuyo estudio se encargan CIENCIAS 
SOCIALES como la SOCIOLOGÍA y la 
ANTROPOLOGÍA), también existen las SOCIEDADES 
ANIMALES (estudiadas por la SOCIOBIOLOGÍA o la 
ETOLOGÍA SOCIAL). 

 

 
 

 

14.1 ADVERBIOS DE TIEMPO 
 

São aqueles que indicam o momento em que é 
realizada a ação do verbo. Para reconhecer o advérbio 
temporal (de tempo) perguntamos ao verbo “quando?” a 
ação é realizada 

 

Hoy - Hoy es cumpleaños de Ana. 
Mañana - Mañana a las cuatro  
Ayer - Ayer fue lunes  
Todavía - Ella todavía tiene fiebre. 
Aún - Ella aún tiene fiebre  
Ya - Ya estoy listo 
Pronto - Es muy pronto para... 
Tarde - Es muy tarde para. 
Temprano - Él va a la escuela temprano. 
Anoche - Anoche fuimos al cine 
Anteayer - Anteayer vi al profesor. 
Antaño - Antaño las familias eran más numerosas. 
Hogaño - Hogaño las familias no son muy numerosas. 
 

 

14.2 EXERCÍCIOS 
 

LOS PRISIONEROS 
Somos todos prisioneros. Quien no está preso de la 
necesidad, está preso del miedo. Y los niños son los más 
prisioneros de todos: la sociedad, que prefiere el orden a la 
justicia, trata a los niños ricos como si fueran dinero, a los 
niños pobres como si fueran basura, y a los del medio los 
tiene atados a la pata del televisor. 
 

01. Com base no texto, assinale a afirmativa correta: 
a) Os meninos ricos e pobres são tratados igualmente pela 
sociedade. 
b) Na sociedade atual, somente as crianças pobres são 
prisioneiras da violência. 
c) As crianças da classe média são prisioneiras da 
televisão. 
d) O sistema social cuida de todas as crianças porque elas 
têm medo. 
e) A sociedade, por ser prisioneira do medo, tenta proteger 
as crianças. 
 

02. A expressão el orden gramaticalmente pode ser 
considerada 
a) heterosemântica. 
b) heterotônica. 
c) homófona. 
d) heterogênea. 
e) heterogenérica. 
 

ESPEJOS BLANCOS PARA CARAS NEGRAS 
 

«Parece negro» o «parece indio» son insultos frecuentes en 
América Latina; y «parece blanco» es un frecuente 
homenaje. La mezcla con sangre negra o india «atrasa la 
raza»; la mezcla con sangre blanca «mejora la especie». La 
llamada democracia racial se reduce, en los hechos, a una 
pirámide social: la cúspide es blanca, o se cree blanca y la 
base tiene color oscuro. 

(GALEANO, E. Crônicas. /www.patriagrande.net/uruguay/htm. 

Acesso em 25/06/2007.) 
 

03. Da leitura do texto, pode-se afirmar: 
a) Na América Latina, inexistem preconceitos contra povos 
nativos. 
b) Chavões racistas contribuem para dissipar posturas 
discriminatórias. 
c) A miscigenação tem contribuído para a diminuição dos 
preconceitos raciais. 
d) O uso de aspas sugere uma crítica do autor à sociedade 
etnicamente preconceituosa. 
e) Nas sociedades democráticas, o preconceito racial se 
reduz a meras expressões lingüísticas. 
 

04. A expressão en los hechos significa: 
a) por acaso. 
b) ou seja. 
c) porém. 
d) de fato. 
e) no entanto. 
 

Leia a charge a seguir e responda às questões: 

 
 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/sociologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropología
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociobiología
http://es.wikipedia.org/wiki/Etología
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05. Com base nas informações apresentadas na charge, é 
correto afirmar: 
a) As personagens principais estão reivindicando mais 
vagas no mercado de trabalho. 
b) O mercado de trabalho apresenta maior oferta de 
emprego para as mulheres mais jovens. 
c) A reivindicação da mulher reflete que os afazeres 
domésticos e o cuidado com os filhos são tarefas árduas. 
d) O atual panorama de empregos reflete a compatibilidade 
entre colaboradores especializados e oferta de vagas. 
e) Há indícios, de acordo com a charge, de maior oferta de 
emprego para os homens do que para as mulheres. 
 

06. Sobre a charge, considere as afirmativas a seguir. 
I. A charge sugere uma sociedade na qual o homem é 
responsável pela subsistência familiar e a mulher é 
encarregada das funções domésticas. 
II. A personagem feminina luta pelo reconhecimento dos 
direitos trabalhistas das empregadas domésticas. 
III. O objetivo da personagem feminina é destacar que o 
trabalho doméstico demanda esforço e dedicação, 
por isso exige descanso. 
IV. Ambas as personagens da charge estão insatisfeitas 
com as condições de trabalho. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 

07. Nesta unidade vimos algumas debilidades de nossa 
sociedade, em sua opinião, quais problemáticas existem 
hogaño que não existiam antaño? 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

Leia o texto e responda a questão que segue: 
 

¿ES POSIBLE PINTAR LA ESPERANZA? 
 

 
 

 Para Romero Britto, la respuesta es un rotundo 
“sí”. Sólo hay que mirar sus obras, en las que los colores 
estallan en una risueña danza, para empezar a sentir un 
cosquilleo. Es la alegría, que pugna detrás de cada trazo 
vibrante. Porque para este artista nacido en Recife, Brasil, 
en el seno de una modestia familia de 8 hermanos, el arte 
es algo demasiado importante, que debe ser compartido. 
Sobre todo si se es uno de los referentes del arte latino más 
importante de su generación. “No creo para la elite, ¡lo hago 
para todo el mundo!”, asegura Britto, cuya imaginería de 
parejas de baile, estrellas, corazones, animales, flores y 
plantas ha conquistado los cinco continentes y se puede ver 
desde Singapur hasta Dubai, desde Londres hasta Nueva 
York. El desparpajo del pop art y el espíritu neocubista 
palpitan en sus obras, celebraciones optimistas de la 
existencia. “Mis referentes son Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein y Pablo Picasso”, dice el artista, que saltó a la 
fama con sus acrílicos 
sobre tela y sus trabajos esculpidos en aluminio y madera. 
Su afán por el arte empezó a los ocho años, cuando 
pintaba sobre todo cartón y papel que cayera en sus 

manos. “Crear era una manera de controlar el caos de mi 
vida. Espiaba las enciclopedias que vendía uno de mis 
hermanos. En ellas conocí a los artistas maravillosos del 
mundo, fue mi primer contacto con el arte”, cuenta. 
 Con una primera exposición a los 14, Britto casi 
tuerce su rumbo al obtener una beca para estudiar 
diplomacia. Pero el destino tenía otros planes para él, y por 
fortuna los escuchó. Tras años de formación y viajes por 
Europa y los Estados Unidos, se asentó en Miami. Allí abrió 
su propia galería, que pronto se convirtió en un boom. Al 
poco tiempo, fue convocado por las grandes marcas para 
sus campañas y sus obras llamaron la 
atención de Roger Federer, Michael Jordan y Michael 
Jackson, entre otros coleccionistas. Hoy, trabaja en sus 
cuadros, instalaciones y esculturas inspirándose en sus 
experiencias y memorias. 
 

08. Como o autor responde à pergunta proposta no título do 
texto? Apresente elementos explicitados no texto que 
comprovem a sua resposta. 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

14.3. GABARITO 
 

1. C     2. E   3. D    4. D    5. C   6. E 

 

 

UNIDADe 15 
 

PREJUICIO 

 
Del latim: praejudicium, ‘juzgado de antemano’, es el 

proceso de formación de un concepto o juicio sobre 
alguna cosa de forma anticipada, es decir, antes del 
tiempo; implica la elaboración de un juicio antes de 
determinar la preponderancia de la evidencia, o la 
elaboración de un juicio sin antes ninguna experiencia 
directa o real.  
 

No confundas: PREJUICIO con PERJUICIO 
Perjuicio: Efecto de perjudicar. Detrimento patrimonial 
que debe ser indemnizado por quien lo causa. Daño. 
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15.2 TILDE DIACRÍTICA 
 

La tilde diacrítica es la que permite 
distinguir palabras que se escriben igual, pero que 
tienen significados distintos y presentan diferente 
pronunciación. 

En este sentido, la Ortografía de la lengua 
española señala que la tilde diacrítica se utiliza «a fin de 
diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual 
forma, pero distinto significado, que se oponen entre sí 
por ser una de ellas tónica y la otra átona» y que 
generalmente pertenecen a categorías gramaticales 
distintas. 
Hay casos en los que la tilde se usa para diferenciar 
categorías morfológicas de una misma palabra: Ej: sólo 
(solamente – adverbio) de solo (sin compañía – 
adjetivo). Forman parte de este grupo: 

 

De (preposición) – Dulce 
de chocolate. 

Dé (verbo) – No dé 
importancia a eso. 

El (artículo) – Voy a leer el 
periódico 

Él (pronombre) – Esto es 
para él. 

Mi (adjetivo) – Su bicicleta 
está en mi casa. 

Mí (pronombre) – A mí me 
gusta esquiar 

Si (conjunción) - ¿Sabes si 
habrá clase? 

Si (pronombre) – Piensa 
en si mismo. 

Sí (adverbio) – Ella dice 
que sí. 

Te (pronombre) – Te 
amo. 

Té (sustantivo) – 
¿Prefieres té o café? 

Se (pronombre) – Ellos 
se conocen. 

Sé (verbo) – Yo sé 
hablar español. 

Tu (adj. posesivo) - 
¿Vas al cine con tu amiga? 

Tú (pronombre) Tú eres 
nuestro amigo. 

Mas (pero) – Es loco, mas 
inteligente. 

Más (adverbio) – Quiero 
más zumo de uva. 

Aun (siquiera, incluso) – 
Aun siendo su amigo, ella 
lo trató como una persona 

desconocida. 

Aún (todavía) – Él no sabe 
porque aún está enfermo 

 

 

15.3 EXERCÍCIOS 
 

LOS GAYS PUEDEN CASARSE, PERO LA 
DISCRIMINACIÓN SIGUE 

La CHA (comunidad homosexual Argentina) recibe 
hasta 1.900 denuncias por año. Los homosexuales todavía 
no pueden donar sangre. Y en la Provincia, una ordenanza 
impide que las parejas del mismo sexo ingresen a los 
hoteles alojamiento. A un año del matrimonio homosexual. 
 Naum Politi soñaba con que la del jueves 9 de 
junio fuese una noche romántica. David, su pareja, cumplía 
30 años y de regalo reservó la mejor habitación del hotel 
General Paz, una suite de $ 608. Pensó en todo: compró 
una botella de buen vino y se puso la camisa más linda que 
tenía. Había llamado por teléfono al hotel una semana 
antes del festejo y le dijeron que debía llevar una seña 
personalmente. Se tomó dos colectivos para llegar. Una 
señora le mostró las habitaciones y él eligió la mejor: 
parecida a un loft de dos pisos, tenía una mesa larga en la 
planta baja donde pensaba prender las velas mientras 
cenaban algún plato exquisito. Antes de irse le dieron una 
tarjeta que acreditaba la reserva. Llamó a su pareja y le dijo 
que no haga planes para la noche de su cumpleaños. El 
jueves Naum terminó de trabajar y se fue en remis a buscar 
a David. Cuando llegaron a la puerta del hotel un conserje 
se acercó al auto y Naum bajó la ventanilla: –Tengo una 
habitación reservada– dijo, mientras mostraba la tarjeta. El 
hombre de traje gris los miró y respondió: –Todo bien 
chicos, pero acá no dejamos entrar a parejas del mismo 
sexo. 
–¿Me estás haciendo una broma? – contestó Naum. 
– No. Te hablo en serio. 

– ¿Puedo entrar a un registro civil pero no a un telo? ¡Es 
una locura! – gritó Naum,  
 Pedro Paradiso Sottile, secretario y coordinador 
del Area Jurídica de la CHA, explicó a Clarín que “estas 
ordenanzas lesionan, restringen, alteran y amenazan con 
arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos 
contemplados en la Constitución y tratados internacionales 
de Derechos Humanos”. 
 La noche de Naum se desmoronaba y luego de 
aquel violento episodio sólo tenía ganas de regresar a su 
casa. “Se arruinó todo, ya está”, le dijo a su novio David, 
que enseguida le contestó: “Vamos a otro lado”. Y eso 
hicieron. Fueron a otro hotel y Naum, temeroso, preguntó 
fue si dejaban entrar a parejas del mismo sexo. El conserje 
se rió y contestó que por supuesto. Tomaron una habitación 
y al fin pudieron brindar. 
 

01. Encontre o tema principal do texto e em seguida, com 
suas palavras, faça um pequeno resumo. 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

02. O título da reportagem declara que os casais gays 
podem casar-se, mas a discriminação continua, esse título 
foi justificado no texto por quais atitudes? 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

03. Señala las opciones correctas: 
 

a) La raqueta que traes es para _______. 
(   ) mi (   ) mí 
b) Me acercaré a comprar _______ periódico. 
(   ) el (   ) él 
c) Dijo que llegaría a la fiesta con _______ primo. 
(   ) tú (   ) tu 
d) No invertiré _______ dinero. 
(   ) mas (   ) más 
e) _______ que ella lo había pedido. 
(   ) Sé (   ) Se 
 

04. Subraya las palabras que están con la tilde diacrítica 
erradas o que la necesitan pero no la tengan. 
 

a) Lleva un reloj dé oro. 
b) Té lo dije. 
c) Dijo que sí. 
d) Juan se fue a las diez. 
e) El viaje es mas largo que lo crees. 
 

15.4 GABARITO 
1. Respueta Personal 
2. Os casais homoafetivos não podem doar sangue. O casal não consegue 
entrar no hotel por serem gays. 
3. A. Mí  B. El  C. Tu  D. Más  E. Sé 
4. A. Dé  B. Té  C. Correto  D. Correto  E. Mas 
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UNIDADe 16 
 

PROBLEMÁTICAS DE LA JUVENTUD 

 
En esta unidad eres tú que escribirás sobre el tema 

principal, entonces, en las líneas abajo escribe cuáles 
son las problemáticas de la juventud, de los días de hoy, 
en tu opinión: 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

16.2 CONECTORES 
Los conectores son elementos que sirven para 

conectar y organizar las ideas del discurso. Los aditivos 
además, encima, incluso unen dos partes del discurso. 
Los contra argumentativos en cambio, por el contrario, 
sin embargo presentan una objeción o contraste con 
relación a la información anterior. 
 

16.3 EXERCÍCIOS 
 

01. En las siguientes oraciones identificar los conectores e 
indicar su tipo (adición, de causa, adversativos o de 
contraste, de inicio, de fin, etc.): 
 

1. Érase una vez un lobo bueno al que maltrataban 
todos los corderos... 
2. El problema de la pobreza, en resumen, se 
combate con una mejor educación de los niños 
3. Estamos en invierno, ahora bien, hace muchísimo 
calor para esta época del año 
4. Las ilusiones nos hacen perder el tiempo además 
de convertirnos en seres infelices 
5. Aprobó puesto que hizo un buen examen 
6. Vamos a volver sobre lo que estábamos tratando 
7. Es de suma importancia que os esforcéis en 
vuestros estudios 
 

02. Completar con los conectores: 
 

Ayer fue un día desastroso.  
 

……………………………….no sonó el despertador y llegué 
tarde a la oficina. ……………………………….el jefe estaba 
de mal humor y me advirtió de que esto no podía repetirse. 
………………………………., fui al sacar dinero y me di 
cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito; solo 
llevaba 10 euros en mi cartera, 
……………………………….tuve que pedir dinero prestado a 

un compañero. ……………………………….cuando iba a 
coger el coche para volver a casa, vi que una rueda estaba 
pinchada. ………………………………., ayer fue un día 
desastroso. 
 

3. Elige el conector correcto que completa las oraciones: 
• A).Yo trabajo porque me gusta lo que hago; 
ellos,……………………………….solo quieren ganar dinero 
lo más rápido posible. 
 

    En cambio, en conclusión, así que 
 

• B).Hace mucho frío;……………………………….no 
te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. 
         Por otra parte, aun así, así que 
 

• C).No podemos aceptar tus nuevas 
condiciones;……………………………prescindimos de tus 
servicios. 
 

            Aun así, por lo tanto, por el contrario 
 
4.Observe o anúncio e leia a seguir a transcrição do texto 
nele contido.  
 
“Iliana tiene 7 años, ojos miel y pelo negro. Fue vista por 
última vez en la Bahía de Jiquilisco, El Salvador, donde 
recoge conchas por la noche para venderlas de día. Pero 
mañana estará ahí de nuevo. Y pasado también. Iliana es 
una niña perdida porque no tendrá una oportunidad. ¿Se la 
puedes dar tú? 902 402 404 - Apadrina un niño.”  
 
 

 
  
É correto afirmar que o anúncio trata:  
a) Da situação das crianças desaparecidas em El Salvador.  
b) Do tráfico de crianças destinadas à adoção ilegal em El 
Salvador.  
c) Da falta de perspectivas para o futuro de muitas crianças 
em El Salvador.  
d) De uma rede de pedofilia que atua em El Salvador.  
e) Do tráfico de crianças destinadas à prostituição em El 
Salvador. 
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16.3 GABARITO 
1. Érase una vez  → conector de inicio que introduce una narración o cuento. 
En resumen → conector de cierre para terminar o establecer la conclusión de 
un discurso. 
Ahora bien → conector adversativo o de contraste para oponer dos ideas 
contrarias. 
Además de → conector de adición para añadir una nueva idea o información. 
Puesto que → conector causal para indicar la razón o causa de lo que sucede. 
Toda la oración es un conector de continuidad para proseguir con una 
exposición. 
Es de suma importancia → conector de énfasis para captar la atención y 
remarcar una idea. 
2. En primer lugar/ encima/ en segundo lugar/ así que/ para acabar/ en 
conclusión   
3.A)En Cambio  B)Así que  C) Por lo tanto;    4. C 
 

 

UNIDADE 17 
 

LA GUERRA 
 

La guerra es la forma de conflicto socio-político más 
grave entre dos o más grupos humanos. Es quizá una 
de las más antiguas de todas las relaciones 
internacionales, aunque se convierte en un fenómeno 
particular con el comienzo de las civilizaciones. 
 

17.1 PRETÉRITO INDEFINITO O 

PERFECTO SIMPLE 
 

Se usa para expresar: 
 

a) Expresa una acción acabada en un tiempo lejano o 
terminado: 
Ej.: Anoche (ayer, el año pasado) leí el libro entero. 
 

Observa la conjugación de verbos regulares en 
Pretérito Indefinido: 
 

Pronombre 1ª conj. 2ª conj. 3ª conj. 

Yo escuché comí viví 

Tú escuchaste comiste viviste 

Él escuchó comió vivió 

Nosotros escuchamos comimos vivimos 

Vosotros escuchasteis comisteis vivisteis 

Ellos escucharon comieron vivieron 
 

Ahora, observa algunos verbos irregulares en 
Pretérito Indefinido: 

 

Ser/ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron; 
Dar: di, diste, dió, dimos, disteis, dieron. 
 

 
 

17.2. EXERCÍCIOS 
 

BUENA GENTE EN TIEMPOS DEL MAL 
 

Cuando los dioses comenzaron a morir 
masivamente, allá por el siglo XIX, mucha gente de bien se 
sintió asustada. Pensaban que, sin el freno coercitivo de la 
religión, sin un infierno que castigara y un paraíso que 
premiara, el ser humano se convertiría en una bestia atroz. 
Que se manifestaría su animalidad libre y ciegamente, y en 
el mundo imperarían la brutalidad y el caos. Ese miedo late 
en las novelas de Dostoievski o en las obras de Valle-
Inclán, por ejemplo, y es probable que Darwin tardara 22 
años en publicar su teoría de la selección de las especies 
justamente por eso: le aterraba el golpe que sus 
descubrimientos científicos iban a propinar en la credulidad 
religiosa.  Desde luego era un temor paternalista y 
aristocrático: muchas personas instruidas que sentían 
dudas religiosas comprobaban que el descreimiento no les 
hacía peores, y aun así recelaban de lo que pudiera ocurrir 
con las gentes del pueblo, a las que consideraban muy 
inferiores. Pero, sobre todo, era un temor 
fundamentalmente erróneo, como la ciencia y el tiempo se 
han encargado de demostrar. Hoy resulta evidente que ser 
agnóstico o ateo no quiere decir que se carezca de 
principios éticos. Más bien parecería que esos valores 
éticos son consustanciales al ser humano, que son un 
imperativo universal, como dijo Kant en el siglo XVIII, una 
base moral con la que todos venimos al mundo, y que 
después, y sobre eso, la gente escoge ser creyente o no, a 
veces, por cierto, para convertirse en un fanático feroz y 
criminal.  

Un reciente y fascinante avance científico parece apoyar 
esta teoría de la universalidad de los valores. Hablo del 
hallazgo de las neuronas espejo, unas determinadas 
células de nuestro cerebro que, por lo visto, actúan 
específicamente para que nosotros podamos sentir lo que 
los otros humanos sienten. De manera que, cuando vemos 
sufrir a alguien, en nuestro cerebro se encienden los 
mismos circuitos neuronales que los de la persona que 
sufre. No es que comprendamos desde fuera lo que le 
sucede: es que lo sentimos porque las neuronas espejo 
mimetizan sus emociones dentro de nosotros. Qué 
hermoso descubrimiento: he aquí la raíz de la compasión, 
esto es, de la capacidad de sentir con el otro, de la empatía 
con el resto de los seres vivos. Que es, justamente, la base 
de nuestra escala moral y de lo mejor que somos. Por esa 
empatía ayudamos al vecino o no abusamos de él aunque 
seamos más poderosos.  

Si en el XIX se temía que, sin Dios, emergiera sin trabas 
nuestra naturaleza y ésta fuera cruel y depredadora, en el 
XXI hemos descubierto que nuestro ser natural es 
compasivo y que llevamos la piedad escrita en nuestros 
genes. Esto no quiere decir, como por desgracia es 
evidente, que los humanos no seamos capaces de los más 
grandes horrores. Y para ello, curiosamente, tenemos 
siempre que deshumanizar al otro. Convertirle en un objeto, 
quizá para que las neuronas espejo no se activen. Con 
todo, no hay que perder la esperanza en nuestra capacidad 
de compasión. En nuestra necesidad de ser buenos, por 
decirlo de la manera más simple.  

Hace pocos meses se publicó en España, en la editorial 
Kailas, un libro estremecedor cuyo hermoso título he cogido 
prestado para este artículo: Buena gente en tiempos del 
mal. La autora, Svetlana Broz, es una médica serbia, nieta 
del mariscal Tito, que hizo centenares de entrevistas a 
víctimas de la guerra de Bosnia, procedentes de todos los 
campos del conflicto, para que le contaran sus 
experiencias. El resultado es un libro impresionante, el 
testimonio de un infierno tan atroz que no cabe en la 
cabeza, que te estalla dentro del cerebro como una bomba. 
De hecho, la lectura del libro sería insoportable si no fuera 
por el tono cuidadosamente frío y documental que Broz ha 
escogido sabiamente. Y aun así, pese a esa exacta frialdad, 
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es un libro que se lee a lágrima viva. Pero no lloras al leer 
las horribles torturas o el relato de unos sufrimientos 
innecesarios e indecibles, sino al encontrarte, una y otra 
vez, con esa buena gente que, en el peor de los momentos, 
en la hora más negra de la noche del alma, eligieron ayudar 
al prójimo, aunque en ese momento ese prójimo fuera 
oficialmente el enemigo y aunque esa ayuda pudiera 
suponer su propia muerte, su propio dolor y su tormento. 
Incluso en el corazón de los infiernos llevamos con nosotros 
la posibilidad del paraíso. 
 

01. Com base no texto, considere as afirmativas a seguir: 
I. O desenvolvimento dos princípios éticos prescinde de que 
o ser humano professe uma religião. 
II. Tanto os romances de Dostoievski como as obras de 
Valle-Inclán omitem a temática do medo de que o homem 
seja dominado por sua animalidade. 
III. O atraso na publicação da teoria sobre a seleção das 
espécies de Darwin decorreu provavelmente de sua 
preocupação quanto à repercussão de sua descoberta 
frente à crença religiosa. 
IV. A teoria da universalidade dos valores éticos reforçou o 
temor aristocrata do século XIX.  
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 
a) I e III.                                b) II e III. 
c) II e IV.                               d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 
 

02. Com base no texto, é correto afirmar que: 
a) A ciência e o tempo vieram comprovar ser um acerto 
associar a descrença religiosa ao fracasso social. 
b) A descoberta científica das “neuronas espejo” comprova 
a teoria da universalidade dos valores éticos. 
c) O avanço da brutalidade humana só se efetivaria caso o 
homem desacreditasse da existência de Deus. 
d) A base da escala moral depende da capacidade do ser 
humano de se compadecer ou não dos outros. 
e) Kant acreditava que os princípios éticos não eram 
universais e que dependiam do bom uso do livre arbítrio. 
 

03.  Sobre a obra “Buena gente en tiempos del mal”, é 
correto afirmar que: 
a) Svetlana Broz retrata as barbaridades da guerra da 
Bósnia, depois de entrevistar cem vítimas. 
b) O tom frio e documental dado à obra faz com que as 
torturas e os sofrimentos relatados sejam vistos com certa 
indiferença. 
c) Trata-se de relatos de pessoas anônimas que se 
esforçam para viver normalmente em tempos de guerra. 
d) A leitura da obra sensibiliza pelo relato das torturas e dos 
sofrimentos das vítimas da guerra. 
e) A obra apresenta os relatos cruéis da guerra, mas ao 
mesmo tempo mostra como um ser humano pode sacrificar 
sua vida pelo bem estar do outro. 
 

04. Retire do textos ao menos 5 verbos que estejam 
conjugados do pretérito indefinido: 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

05. Completar con los verbos en el pretérito indefinido: 
• Ayer Marta y Luis (perder)_________  el autobús. 
• Hace cinco años (ganar/yo)________  una competición de 
gimnasia. 
• Vosotros no (asistir)_________  a la ceremonia. 
• Teresa de Calcuta (dedicar) _________ su vida a los más 
necesitados. 
• Rafael Azcona (vivir) __________ del año 1926 al 2008. 
 

17.2 GABARITO 
1. A  2. D  3. E    4. Respueta Personal 
5. perdieron; gané; asististeis; dedicó; vivió 

UNIDADE 18 
 

DESASTRES NATURALES 
 

 
 

El término desastre natural hace referencia a las 
enormes pérdidas materiales ocasionadas por eventos o 
fenómenos naturales como 
los terremotos, inundaciones, deslizamientos de 
tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros. 
Los fenómenos naturales, como la lluvia, 
terremotos, huracanes o el viento, se convierten 
en desastre cuando superan un límite de normalidad.  
 

18.2 PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 
 

El Pretérito Perfecto Compuesto expresa una acción 
realizada en un tiempo que todavía no ha terminado o 
que sea muy cercano; la acción refleja en el presente: 
 

 
 
Observa la conjugación de verbos en Pretérito Perfecto 
Compuesto:  

 
Pronombres Presente del 

verbo auxiliar 
Participio 
pasado 

Yo he  
estudiado 
analizado 

hecho 
puesto 

Tú has 

Él ha 

Nosotros hemos 

Vosotros habéis 

ellos han 
 

18.3 EXERCÍCIOS 
 

Volver – En palabras de Pedro Almodóvar 
“Volver” es un título que incluye varias vueltas, para mí. He 
vuelto, un poco más, a la comedia. He vuelto al universo 
femenino, a La Mancha (sin duda es mi película más 
estrictamente manchega, el lenguaje, las costumbres, los 
patios, la sobriedad de las fachadas, las calles 
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empedradas). He vuelto a trabajar con Carmen Maura 
(hace diecisiete años que no lo hacíamos), con Penélope 
Cruz, Lola Dueñas y Chus Lampreave. He vuelto a la 
maternidad, como origen de la vida y de la ficción. Y, 
naturalmente, he vuelto a mi madre. Volver a La Mancha es 
siempre volver al seno materno. Tengo la impresión, y 
espero que no sea un sentimiento pasajero, de que he 
conseguido encajar una pieza (cuyo desajuste, a lo largo de 
mi vida, me ha provocado mucho dolor y mucha ansiedad, 
diría incluso que en los últimos años había deteriorado mi 
existencia, dramatizándola más de la cuenta). La pieza a la 
que me refiero es “la muerte”, no sólo la mía y la de mis 
seres queridos sino la desaparición implacable de todo lo 
que está vivo. Nunca lo he aceptado, ni lo he entendido. Y 
eso te pone en una situación angustiosa ante el cada vez 
más rápido paso del tiempo.    La principal vuelta de 
“Volver” es la del fantasma de una madre, que se aparece a 
sus hijas. En mi pueblo estas cosas pasan (me he criado 
oyendo historias de aparecidos), sin embargo yo no creo en 
las apariciones. Sólo cuando les ocurren a los demás, o 
cuando ocurren en la ficción. Y esta ficción, la de mi 
película (y aquí viene mi confesión), ha provocado en mí 
una serenidad como hace tiempo no sentía (realmente, 
serenidad es un término cuyo significado es un misterio 
para mí).     En los años que llevo de vida, nunca he sido 
una persona serena (ni me ha importado lo más mínimo). 
Mi innata inquietud junto a una galopante insatisfacción me 
han servido generalmente de estímulo. Ha sido en los 
últimos años, en los que mi vida se ha ido deteriorando, 
consumida por una terrible ansiedad. Y eso no era bueno ni 
para vivir, ni para trabajar. Para dirigir una película es más 
importante tener paciencia que talento. 
 

http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/amodovar/volver
lapelicula/enpalabras02.htm-Acceso en 14 abr. 2006. (Texto 
adaptado) 
 

01. Según el texto, Almodóvar, en su película “Volver”, ha 
vuelto a 
a) considerar la maternidad tanto como origen de la vida 
como de la ficción. 
b) hacer reír al público cinematográfico con el lenguaje de 
La Mancha. 
c) trabajar el universo de la mujer, sus costumbres y 
sobriedad, como antes. 
d) ver el fantasma de una madre, la suya, que se les 
aparece a sus hijas. 
 

02. “Tengo la impresión, y espero que no sea un 
sentimiento pasajero, de que he conseguido encajar una 
pieza...” (líneas 10-11) 
La frase destacada en este fragmento se refiere a 
a) el paso del tiempo. 
b) la muerte de todo lo humano. 
c) la muerte en sí misma. 
d) los fantasmas de su pueblo. 
 

03. Según el texto, es INCORRECTO afirmar que  
Almodóvar 
a) confiesa  que cree en las apariciones ficcionales. 
b) considera que dirigir una película requiere parsimonia. 
c) ha dado el título “Volver” a una de sus últimas películas. 
d) se ha vuelto inquieto en los últimos años. 
 

04. En el texto, la palabra “desajuste” (línea 11) puede ser 
sustituida, sin comprometer el sentido original de la frase, 
por 
a) desnivel. 
b) desconcierto. 
c) desaprensión. 
d) desacomodación. 
 

05. Leia a charge a seguir. 

 

 
 

Com relação à charge, é correto afirmar: 
a) O trabalho nas minas chilenas ainda revolta muitos, por 
suas condições de trabalho insalubres. 
b) As pensões auxiliam no combate à crise econômico-
financeira enfrentada por idosos. 
c) A antiga condição dos mineiros chilenos é passível de 
pena e provocou lágrimas. 
d) Os aposentados não têm problemas econômico-
financeiros como os mineiros chilenos. 
e) Todos choraram de emoção quando os chilenos foram 
salvos. 
e) Enquanto os mineiros estavam trabalhando, a saída da 
mina foi bloqueada por um deslizamento de terra. 
 

06. Señala la respuesta correcta, recordando la diferencia 
entre “pretérito indefinido” y “pretérito perfecto compuesto”. 
a) Ayer __________ el partido. 
(   ) Hemos perdido (   ) perdimos 
b) __________ el partido, por eso no participaremos del 
mundial. 
(   ) Hemos perdido (   ) perdimos 

c) Este año __________mucho en Brasil. 

(   ) Ha llovido (   ) llovió 
d) El año pasado __________ muy poco en Brasil.  
(   ) Ha llovido (   ) llovió 

 

18.3. GABARITO 
 

1. A     2. C    3. D    4. D    5. B 
6. A. Hemos Perdido.    B. Perdimos  C. Ha llovido  D. llovió 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 19 
 

ESTRATEGIAS DE LECTURA I 
 

Para se realizar uma boa leitura obtendo 
compreensão do escrito, o primeiro passo é o  
reconhecimento de gêneros textuais, que se dá pelos 
seguintes tópicos: 

- A função comunicativa; 
- Organização, estrutura gramatical, vocabulário 

específico; 
- Conhecimento do layout (formato); 
- Familiaridade com o gênero. 
Existem três níveis de compreensão de leitura: 

Compreensão geral; Compreensão das ideias principais 
e Compreensão detalhada. Vamos ver agora uma 
atividade de compreensão geral. 
Buscando a ideia geral do texto – Skimming: observação 
geral do texto; busca pela ideia central; leitura de alguns 
pontos. 
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19.1 FUTURO IMPERFECTO DE 

INDICATIVO 
 

El Futuro Imperfecto de Indicativo expresa: 
 

a) Una acción que irá ocurrir después del momento que 
se habla: 
Ej.: Saldremos por la mañana. 
 

b) Sustituye el Imperativo para expresar un dever o un 
pedido: 
Ej.: No matarás. 
¿Me ayudará? 
 

Observa la conjugación de verbos regulares en 
Futuro Imperfecto de Indicativo: 
 

Pronombres Infinitivo Desinencias 

Yo  
    Llegar 
Entender 
 
Dividir 

é 

Tú ás 

Él á 

Nosotros emos 

Vosotros éis 

Ellos án 

 
Ahora, abservar algunos verbos irregulares en 
Futuro Imperfecto de Indicativo: 
 

Haber: habré, habrás, habrá, habremos, habréis, 
habrán; 
Tener: tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, 
tendrán; 
Venir: vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, 
vendrán; 
Poder: podré, podrás, podrá, podremos, podréis, 
podrán; 
Querer: querré, querrás, querrá, querremos, querréis, 
querrán; 
Saber: sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán; 
Caber: cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán; 
Salir: saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, 
saldrán. 
 

19.2 EXERCÍCIOS 
 

01. Sublinhe no poema abaixo onde aparecem verbos no 
futuro do indicativo. 
Están aquí  
 

He de llamar aquí como si aquí estuvieran. 
Hermanos: sabed que nuestra lucha 
continuará en la tierra. 
Continuará en la fábrica, en el campo, 
en la calle, en la salitrera. 
En el cráter del cobre verde y rojo, 
en el carbón y su terrible cueva. 
Estará nuestra lucha en todas partes, 
y en nuestro corazón, estas banderas 
que presenciaron vuestra muerte, 
que se empaparon en la sangre vuestra, 
se multiplicarán como las hojas 
de la infinita primavera. 
Pablo Neruda. 
 

Leia o texto a seguir. 
 

Hay quienes consideran que las redes sociales ayudan 
a ampliar el número de amistades en línea. ¿Mito o 
realidad? La percepción, compartida por muchos 
cibernautas, de que estas comunidades incrementan el 
círculo de amigos, es en muchos casos solo eso, una 
percepción.   

¿Con cuántas personas contactas en línea, realmente el 
usuario forja una amistad duradera? Durante varios años, 
un grupo de científicos de la Universidad de Indiana ha 

investigado la naturaleza de estas ‘amistades’ y revela que 
las comunidades sociales no elevan la popularidad ni el 
número de amigos, sino que permiten mantener 
interacciones reales y significativas con un grupo más 
pequeño. 

Lo comparan con los clanes organizados por la 
humanidad desde el inicio de la evolución. No es posible 
mantener lazos estrechos con más de un centenar de 
personas, aunque el usuario logre contactarlos a todos 
desde su cuenta en la red de Facebook. Hay cibernautas 
que han batido récords al contactar a más de 5 000 
personas, pero no significa que todos sean sus amigos. 

Las redes del futuro es restringir los grupos de amistad 
para evitar perder tiempo en mantener contactos con 
personas que nunca veremos frente a frente. Google ya 
está trabajando en eso con su propia red social. 
 

02. Sobre o texto, é correto afirmar: 
 

a) A preocupação com o distanciamento entre as pessoas e 
o relacionamento via redes sociais não fazem parte da 
pauta de discussão em instituições educacionais e no 
âmbito familiar. 
b) O contato por meio de redes sociais é tido como uma 
forma de comunicação sem faixa etária precisa; embora 
promova interações reais, estas não favorecem relações 
mais duradouras ou significativas. 
c) A amizade que se faz nos contatos estabelecidos em 
redes sociais chamou a atenção de pesquisadores norte-
americanos, que concluíram que essa forma de 
comunicação afeta a percepção dos grupos envolvidos. 
d) Os pesquisadores de Indiana apontam que a interação 
entre os usuários das redes sociais é comparada aos clãs, 
nos quais as pessoas se unem por laços familiares ou 
objetivos similares, embora a comunicação possa ocorrer 
com um grande número de pessoas. 
e) As redes sociais Facebook e Google solicitaram uma 
pesquisa à Universidade de Indiana, a qual demonstrou que 
a interação entre as pessoas tem se reduzido a pequenos 
grupos, mais significativos, e é nesse mercado que as 
empresas já estão desenvolvendo projetos. 
 

03. Na sua opinião, as redes sociais podem aumentar o 
número de amizades de uma pessoa? Realize um paralelo 
entre sua visão e as ideias mencionadas no texto: 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
04. Realizando a prática de scanning, você pode dizer qual 
a ideia central do texto? 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

La Tauromaquia 
La tercera de las grandes series grabadas por Goya – 

las dos primeras fueron los Caprichos y los Desastres de la 
guerra – se distingue principalmente por su temática: la 
corrida de toros. Es difícil dar las razones precisas por las 
que el pintor acometió este tipo de obra. Algunas de las 
láminas de cobre están firmadas y fechadas en 1815, de 
modo que en esos momentos compaginaba el grabado de 
los Desastres de la guerra con un tema de recreo que ha 
llevado a muchos estudiosos a concebirlos como un 
paréntesis y un refugio donde, el ya anciano pintor, podía 
rememorar y evocar tiempos de su juventud. 

Sea como fuere, la realidad es que cuando Goya graba 
y pretende vender la colección apenas si existía actividad 
en el mercado de estampas madrileño, máxime cuando 
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desde el 5 de mayo de 1814 se había restablecido el 
Tribunal de la Inquisición. Desde esta perspectiva, el tema 
de los toros era el más adecuado para crear una colección 
de estampas que pudiera reportar algún ingreso porque, 
además de no prestarse a polémica alguna, la fiesta de los 
toros vivió un resurgir durante el reinado de Fernando VII. 

Para esta colección Goya empleó un periodo de tiempo 
no superior a dos años y medio. La mayor parte de los 
dibujos preparatorios se conservan en la actualidad en el 
Museo del Prado y están, como muchas de las anteriores 
colecciones, dibujados con sanguina roja. Las planchas de 
cobre, de procedencia inglesa, eran de buena calidad y 
tamaño uniforme.  

Singulariza a esta serie el carácter dramático que Goya 
dio a las composiciones. En la mayoría de las estampas 
presenta el momento brutal del encuentro entre el hombre y 
la fiera, aquel tratando de dominar al animal que embiste 
con bravura. Al comparar con los dibujos se ve como 
progresivamente reduce a lo esencial el tema. En la 
mayoría de las ocasiones la plaza está insinuada por la 
barrera en la que a veces se ve apoyarse directamente al 
público. Pero la cabeza que idea e inventa la Tauromaquia 
es la misma que ha meditado sobre la guerra y está 
trabajando en los Desastres de la guerra y que 
seguidamente va a empezar los Disparates, por ello es 
lógico que existan coincidencias entre estas tres 
colecciones de estampas de Goya: los moros de esta serie 
se parecen a los mamelucos y los muertos del Desjarrete 
de la canalla recuerdan a esos muertos que pueblan los 
Desastres de la guerra; por otro lado la masa de 
espectadores que en algunas ocasiones se esboza detrás 
de la barrera parecen figuras precursoras de los Disparates. 
En todas las estampas se puede apreciar el dinamismo y la 
violencia de la escena – violencia que en ocasiones 
desfigura los rostros o contorsiona los cuerpos - la lucha 
entre el hombre y el toro que se mueven, se acometen y se 
defienden en una lucha a muerte en que a veces gana el 
hombre y otras el toro. 
 

05. É correto afirmar que o tema central do texto é: 
a) A obra Tauromaquia, de Goya, consagrado pintor 
espanhol. 
b) A arte da tauromaquia na cultura espanhola. 
c) A venda de uma das coleções de Goya, pintor espanhol. 
d) O Tribunal de Inquisição na história da Espanha. 
e) O acervo da obra de Goya no Museu do Prado, em 
Madri. 
 

06. Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) As touradas são tema da terceira grande coleção da obra 
de Goya: Tauromaquia. 
b) No período em que Goya lançou Tauromaquia, o 
mercado de telas em Madri estava em perfeita ebulição. 
c) Segundo especialistas, as razões que levaram Goya a 
escolher o tema das touradas são claramente percebidas. 
d) Em Tauromaquia estão representados os muros e os 
mamelucos, figuras evitadas nas demais séries citadas no 
texto. 
e) Caprichos, Desastres de la guerra e Tauromaquia são as 
três principais telas de Goya. 
 

07. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 
a) Uma série de gravuras de Desastres de la guerra e de 
Tauromaquia, executadas por Goya, datam de 1815. 
b) Estudiosos consideram a obra Desastres de la guerra 
como um tema recreativo, escolhido por Goya para 
relembrar 
sua juventude. 
c) Entre 1814 e 1815, Goya alcançou o auge de sua 
juventude e de seu rigor artístico. 
d) Estudiosos consideram as touradas como um tema 
polêmico, escolhido por Goya para retratar o Tribunal da 
Inquisição. 
e) Uma série de gravuras de Desastres de la guerra e de 
Tauromaquia foram assinadas e lacradas em 1815. 
 

08. Com base no texto, considere as afirmativas a seguir. 
I. A tradição das touradas ganhou força no século XVII, por 
ocasião do reinado de Fernando VII. 
II. Apesar de não representar ganho financeiro, o tema das 
touradas era conveniente para Goya por não ser 
um assunto polêmico em sua época. 
III. Atualmente, exemplares dos desenhos preliminares da 
obra Tauromaquia fazem parte do Museu do Prado. 
IV. Goya levou mais de dois anos e meio para idealizar e 
concluir a obra Tauromaquia. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

19.3. GABARITO 
1. Continuará/ estará/ Multiplicarán  2. D  3. Respuesta Personal 
4. Hablar sobre las interacciones de las personas en las redes sociales. 
5. A  6. A   7. A   8. B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADe 20 
 

ESTRATEGIAS DE LECTURA II 
 

As informações não-verbais podem nos orientar e 
otimizar a compreensão da leitura, por isso é sempre 
bom estar atento aos gráficos, tabelas, mapas e figuras. 

Para que todos os aspectos da leitura sejam 
entendidos, também é necessário a  compreensão 
detalhada, a busca por informações específicas – 
Scanning – que nada mais é que  a localização da 
informação desejada e a análise de uma idéia 
específica. 
 

20.1 PRONOMBRES COMPLEMENTOS 
 

 
 

Los pronombres complementos son los que – como el 
propio nombre indica – complementan un verbo, un 
sustantivo o un adjetivo. 
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Pronombres 
personales 

Pronombres 
complementos 

átonos 

Yo me, mí, conmigo 

Tú te, ti, contigo 

Él, ella lo, la, se, le 

Nosotros nos 

Vosotros os 

Ellos/ellas los, las, se, les 
 

Ejemplos: 
- ¿Ella abrió el sobre? – Sí, lo abrió. 
- ¿Te gusta el cine? – Sí, me gusta mucho. 
- ¿Invitó José a teresa? - No, desafortunadamente no la 
invitó. 

 

20.2 POSICIÓN DE LOS PRONOMBRES 

COMPLEMENTOS 
 

* De un modo general se presentan en la posición 
pronombre + verbo: 
 

Ej: Se vende. / la vi. / te invito a… 
 
* Se colocan después del verbo con el gerundio 
(hablándose de…), con el infinitivo (demostrarles que…) 
y con el imperativo (dígame, quédate). 

 
* Cuando hay dos verbos (Aux + gerundio o aux + 
infinitivo) se pueden poner antes del primer verbo o 
después del segundo, nunca entre dos verbos. 
Ej.: Quiero quedarme aquí. / Me quiero quedar aquí. 
 

* Cuando colocados después del verbo, van unidos a 
éste sin guión (-): esperarlo, llamándole, conocerla. 

 

20.3 EXERCÍCIOS 
01. A _______están más preparados se____ofrecerán 
opciones ____mejores. 
a) los que - los - muy            
b) aquéllos – les – muy        
c) quienes - les – mucho 
d) cuales – le – mucho 
e) que – las – mucho 
 

El Zorro y el cuervo 
Cierto cuervo, de los feos el peor, hurtó un queso y fue a 
saborearlo en la copa de un árbol. En esa circunstancia lo 
vio un zorro que, con la intención de quitárselo, comenzó a 
adularlo de esta manera: 
-  Ciertamente, hermosa ave, no hay entre los pájaros otro 
que tenga la brillantez de tus plumas, ni tu gallardía y 
donaire. Tu voz es tan fascinante que juzgo no habrá quién 
te iguale en perfección. 
El cuervo envanecido por el elogio, quiso demostrar al 
astuto zorro lo argentina de su voz y comenzó a graznar, 
dejando caer el queso que tenía en su pico. 
El ladino zorro, que no deseaba otra cosa, cogió entre sus 
dientes el suculento bocado y, dejando burlado al cuervo, lo 
devoró bajo la fresca sombra de un árbol. 

 
02. Identifique los pronombres complementos en la fábula: 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
03. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

Largan todo, hartos de la ciudad 
 
 Las últimas lanchas con turistas dejaron de salir 
hace minutos. El sol ya está cayendo y cuando desaparece 
la luz natural los animales que habitan la laguna Iberá 
ocupan sus madrigueras. Desde el muelle, a metros del 
lago, se ve el atardecer y, el sonido del agua, golpeando la 
costa y los pajonales, se mezcla con el canto de algunos 
pájaros que vuelan bajito en busca de su nido. 
 Desde allí, con su uniforme de guardaparques, 
Mariana Richiarte dice todo en una frase: “Cuando estoy 
muy enojada o nerviosa miro la laguna y me siento en paz”. 
Con esas palabras le resume a lanacion.com por qué eligió 
la tranquilidad del pequeño poblado Colonia Carlos 
Pellegrini, de unos 800 habitantes, ubicado a pocos metros 
del humedal, y decidió abandonar Ezpeleta, donde nació, 
se crió y aún viven sus familiares y amigos. 
 Los Esteros del Iberá constituyen una gran reserva 
de 1.300.000 hectáreas donde se encuentra el humedal de 
agua dulce más importante del país. En el Parque Nacional, 
de unas 500.000 hectáreas, se preservan más de 
500 especies de animales vertebrados y más de 4.000 
especies de plantas autóctonas. El visitante descubre un 
mundo natural que alberga yacarés, ñandúes, ciervos de 
los pantanos, carpinchos, boas y cientos de aves. Todo 
inmerso en paisajes de caminos llanos, ondulaciones de 
tierra colorada, lomadas arenosas o costas de esteros. “Lo 
decidí de un día para otro, un cambio rotundo. ¿Por qué? 
Pasé del ruido de los coches a vivir en 
este lugar”, cuenta en pocas palabras. 
 Con serenidad, pero firmeza, Mariana aclara que 
su función y la de sus colegas, la mayoría hombres, no es 
sólo “de policía, como lo ven muchos”. Ellos se sienten 
comunicadores, un nexo entre la naturaleza y la gente para 
resaltar la importancia de ccuidar el medio ambiente. 
“Trabajamos por vocación, es un estilo de vida con ideales 
de conservar, para nosotros y las generaciones futuras. Me 
encantaría que mis hijos disfrutaran de este lugar como lo 
hago yo”. 
 

04. Com relação à decisão de Mariana Richiarte em deixar 
sua família e sua cidade, é correto afirmar: 
a) A intenção de criar seus filhos longe dos problemas 
urbanos motivou-a. 
b) Há muito Mariana almejava uma oportunidade como 
essa. 
c) Problemas de saúde causados pela umidade levaram-na 
a tomar essa decisão. 
d) Ela quis seguir sua vocação e ter um estilo de vida 
próprio. 
e) Foi uma decisão repentina, uma mudança drástica em 
sua vida. 

 
05. Sobre o texto, é correto afirmar: 
I. No Parque Nacional de Los Esteros del Iberá, a terra 
apresenta uma coloração avermelhada. 
II. As planícies arenosas se estendem pelos caminhos 
sinuosos. 
III. A fauna da região é mais volumosa que a flora. 
IV. A paisagem é composta por margens alagadas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 

20.4 GABARITO 
1. C     2. Lo vio/quitárselo/adularlote iguale/lo argentina/lo devoró 
3.Respuesta Personal.  4. E  5. A 
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ANOTAÇÕES 
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GRAMÁTICA 
 

UNIDADE 1 
 

CLASSES DE PALAVRAS: 
SUBSTANTIVO 

 

1.1 CLASSES DE PALAVRAS 
A língua é constituída por um número imenso de 

palavras. Essas palavras, que constituem o léxico 
(conjunto de palavras de uma língua), possuem 
semelhanças e diferenças entre si. Repare como gato e 
mesa, por exemplo, podem ser colocadas em um mesmo 
grupo (coisas que existem); ao passo que gato e portanto 
são palavras de grupos distintos. 

Existem na língua portuguesa dez grupos, chamados de 
classes de palavras, que compreendem quase todas as 
palavras do léxico. Assim, gato, cachorro, mesa, relógio, 
amor e saudade fazem parte da classe dos substantivos, 
porque indicam uma mesma idéia de ser existente; 
enquanto porém, portanto, entretanto e contudo participam 
da classe das conjunções, porque ligam ideias. 

Certas classes têm a propriedade de sofrer alterações 
no final de sua forma. Essa propriedade, chamada flexão, 
encontra-se apenas no primeiro dos dois grupos abaixo, 
em que se dividem as classes de palavras: 
 

1 − Variáveis (ou flexíveis): substantivo, artigo, adjetivo, 
numeral, pronome e verbo. 
2 − Invariáveis (ou inflexíveis): advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição. 
 

Por exemplo: o adjetivo belo pode se flexionar em belos, 
bela, belas, belíssimo, belíssimas etc.; já a preposição após 
possui sempre essa forma. 
 

1.2 SUBSTANTIVO 
Como você percebeu, o texto 1 é composto quase 

exclusivamente por substantivos. Isso é possível porque o 
autor reduziu a narração ao mínimo, à essência. Repare 
que os nomes são de seres ou objetos. Assim, podemos 
conceituar o que são substantivos: 
 

• São usados para nomear os seres em geral, tais como 

lugares, pessoas, coisas, ações, sentimentos, estados − 
tomados como seres: xícara (coisa), amor (sentimento), 
Chico Buarque (pessoa), vida (estado), beijo (ação). 

 

• Sempre funcionam com núcleo (palavra mais importante) 
do sujeito, dos objetos e do agente da passiva. Aparecem 
também em locuções adjetivas (duas palavras com valor 
de um único adjetivo) e adverbiais. 

 

• Flexiona-se em gênero, número e grau: menino, meninas, 
menininhos. 

 

• Flexão do substantive. 
 

Plural dos Substantivos Compostos 
A formação do plural dos nomes compostos, em 

português, não obedece a uma regularidade que nos 
permite uma sistematização precisa e rigorosa. Há, 
entretanto, a possibilidade de explicitar tendências bem 

definidas. 
Para pluralizar os substantivos compostos, podemos 
pautar-nos pelas seguintes normas: 
 

• Dentro do substantivo composto, as palavras adjetivas e 
substantivas vão para o plural, as demais (verbos, 
advérbios) não. Exemplos:  

Couve-flor (substantivo + substantivo): couves-flores; 
Guarda-roupa (verbo + substantivo): guarda-roupas; 
Bota-fora (verbo + advérbio): os bota-fora; 

 

• Nos compostos de substantivo + substantivo, se o 
segundo não se relaciona com o primeiro de maneira 
aditiva, mas indicando tipo ou finalidade do primeiro, 
normalmente só varia o primeiro elemento (embora muitas 
vezes possam variar os dois). Exemplos: 

Tíquete-refeição  tíquetes-refeição 

Salário-família  salários-família 
 

Obs.: Se, no mesmo caso, a relação entre os substantivos 
é de soma, ambos vão para o plural. Exemplo: 

Cirurgião-dentista  cirurgiões-dentistas (= cirurgiões e 
dentistas) 

 

• Nos compostos ligados por preposição, só varia o primeiro 
elemento. Exemplos: 
mula-sem-cabeça  mulas-sem-cabeça 

pé-de-moleque  pés-de-moleque 
 

• Nos compostos formados de palavras repetidas (ou muito 
semelhantes) constituindo uma onomatopéia, só varia o 
segundo elemento. Exemplos: 

tico-tico  tico-ticos 

pingue-pongue  pingue-pongues 
 

Os substantivos geralmente vêm acompanhados. 
Peguemos do primeiro verso da música a seguinte 
construção: “a estupidez humana”. Temos, no núcleo, o 
substantivo, que vem acompanhado à esquerda por um 
artigo e, à direita, por um adjetivo. 

 

1.3 ARTIGO 
• Demonstram se o substantivo é ou não conhecido pelo 
leitor ou ouvinte, seja por ter sido mencionado antes, seja 
por ser objeto de um conhecimento de experiência. 
• Sempre indicam o gênero e número dos substantivos. E 
servem exclusivamente a esta classe de palavras. Desta 
forma, qualquer palavra associada a um artigo é ou um 
substantivo, ou uma palavra substantivada. 
• Flexiona-se em gênero e número, sempre concordando 
com o substantivo a que se associa. 
 

São estes os artigos: 
Definidos Indefinidos 

o os Um uns 

a as Uma umas 
 

Como já dito, os artigos demonstram se o substantivo é 
já conhecido ou não pelo receptor. Usa-se o artigo definido 
quando o substantivo for já conhecido. Repare no exemplo 
abaixo o uso dos artigos: 
“Os veteranos promoveram uma festa na semana passada. 
Disseram-me que a festa foi um fiasco”. 
 

Além disso, pode ter valor depreciativo: Ex.: “Ele era um 
jogadorzinho...” 
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1.4 ADJETIVO 
• Indicam qualidade, defeito, estado, modo de ser ou 
aspecto de um substantivo. 
• São essencialmente modificadores de substantivos, 
concordando com estes em gênero e número. 
• Podem flexionar-se em gênero número e grau. 

 

É muito estreita a relação entre substantivo (essência) 
e adjetivo (característica). Não raro há uma única forma 
para as duas classes de palavras. Para saber se o adjetivo 
se transformara em substantivo, basta notar se caberia um 
artigo à palavra. Se o artigo for aceito, trata-se então de 
substantivo: 
 

“Uma preta velha vendia laranjas.”/ “Uma velha preta vendia 
laranjas.” 
 

No primeiro caso, preta é substantivo, e no segundo faz-
se adjetivo. O oposto ocorre com velha. 

Os adjetivos podem ser substituídos por locuções 
adjetivas, ou seja, conjunto de palavras com função de 
adjetivo: 
 

Coração de anjo (prep. + subst.) 
Jornal de hoje (prep. + advérbio) 
 

OBRIGADO: para agradecer, mulheres devem usar 
SEMPRE obrigada (e homens, sempre obrigado), pois o 
adjetivo deve concordar com quem está falando. E como 
resposta, são mais agradáveis as formas: “eu que 
agradeço”, “por nada”, “de nada” e “não há de quê”. Flexão 
do adjetivo 
 

Plural dos Adjetivos Compostos 
Regra-geral: Os adjetivos compostos só variam no 
segundo elemento tanto em gênero quanto em número. 
Exemplos: 

Produto norte-americano 
Produção norte-coreana 
Espelhos côncavo-convexos 
 

• Os adjetivos compostos de nome de cor mais substantivo 
ficam invariáveis: fardas verde-oliva. 
• Também as cores com nome cor-de mais substantivo são 
invariáveis: camisas cor-de rosa (ou camisas rosa); prédios 
cor-de-cinza (ou prédios cinza). 
• O adjetivo azul-marinho é invariável: tecidos azul-
marinho. 

 

1.5 NUMERAL 
• Indicam quantidade exata de seres, ou a posição que 
estes ocupam numa determinada série. 
• Associam-se ao substantivo, tendo função semelhante à 
de adjetivo. 
• Podem ser variáveis (trezentas pessoas) ou invariáveis 
(mil pessoas). 
 

Classificação dos numerais: 
• Cardinais: indicam quantidade determinada. Ex.: um, 
dois, treze, oitenta. 
• Ordinais: indicam ordem de sucessão. Ex.: primeiro, 
octogésimo, milésimo quadragésimo sétimo. 
• Multiplicativos: indicam multiplicação. Ex.: dobro, triplo, 
quádruplo. 
• Fracionários: indicam divisão, fração. Ex.: meio, metade, 
um sétimo. 

 

Designação de reis, papas, imperadores, séculos, 
capítulos festas, feiras etc.: utilizam-se algarismos 
romanos. Na leitura, deve-se ler como ORDINAL até 10, e 
a partir daí como cardinal. Se o numeral vier antes do 
substantivo, será sempre ordinal. 
 

Nunca se inicia frase com algarismos; deve-se escrever 
por extenso. No meio da frase, aconselha-se escrever em 
algarismos números longos. 

1.6 TRABALHANDO COM TEXTOS 
 

Texto 1 

Vidinha Redonda 
Esperma, óvulo, embrião, parto. Bebê, choro, sobressalto, 
cocô, xixi, fralda, leite, colo, sono. Doença, vômito, pavor, 
pediatra, remédio, preço. Murmúrio, passos, fala. Escola, 
lancheira, material, professora. Curiosidade, descoberta. 
Crescimento, desenvolvimento, pêlos pubianos, seios, curvas, 
menstruação, modess, cólica, atroveran, adolescência. 
Primeiro beijo, paixão, shopping Center. Batom, esmalte, 
rinsagem, depilação. Namorado, pressão, intimidade, culpa. 
Festa, pai, ciúme, relógio, motel, desculpa, dissimulação. 
Faculdade, trabalho, consciência, cansaço, sossego, idade. 
Noivado, loja, fogão, geladeira, cama, mesa, banho, aliança, 
chá-de-panela. Cartório, igreja, núpcias. Sexo, trabalho, sexo, 
trabalho, sexo, esperma, óvulo, licença, parto. 
(Kátia da Costa Aguiar) 
 

Texto 2 

Cotidiano 
(Chico Buarque) 
*Todo dia ela faz tudo sempre igual 
Me sacode às seis horas da manhã 
Me sorri um sorriso pontual 
E me beija com a boca de hortelã 
 

Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar 
E essas coisas que diz toda mulher 
Diz que está me esperando pro jantar 
E me beija com a boca de café 
 

Todo dia eu só penso em poder parar 
Meio-dia eu só penso em dizer não 
Depois penso na vida pra levar 
E me calo com a boca de feijão 
 

Seis da tarde como era de se esperar 
Ela pega e me espera no portão 
Diz que está muito louca pra beijar 
E me beija com a boca de paixão 
 

Toda noite ela diz pra eu não me afastar 
Meia-noite ela jura eterno amor 
E me aperta pra eu quase sufocar 
E me morde com a boca de pavor 
* Repete 
 

1.7 EXERCÍCIOS 
 

Leia a diferenciação de substantivo concreto e abstrato e 
responda às questões:  
Concreto: designa o ser existindo independentemente de 
outros, real ou imaginariamente, isto é, nomes de pessoas, 
lugares, instituições, gêneros, espécies: casa, mesa, sofá, 
Brasil, sereia, vento, mamíferos; 
Abstrato: designa qualidade, ações, sentimentos ou 
atribuições dos seres como se existissem em si mesmo: 
beleza, crueldade, demolição, largura, limpeza. 
 

01. Que sentido podemos tirar do fato de a crônica ser escrita 
apenas em substantivo concretos? 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

02. Na música, no último verso de cada estrofe, ocorrem 
quatro atribuições diferentes à boca da mulher. Analise a 
mudança de significado a partir dos usos de substantivos 
concretos e abstratos. 
____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

03. (ITA) Durante a Copa do Mundo deste ano, foi veiculada, 
em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia de 
que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, 
porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um 
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dos comentaristas fez, então, a seguinte observação: “Já vi 
muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira 
vez.” Percebe-se que a classe gramatical das palavras se 
altera em função da ordem que elas assumem na expressão. 
Assinale a alternativa em que isso NÃO ocorre: 
 

a) obra grandiosa                 b) jovem estudante 
c) brasileiro trabalhador       d) velho chinês 
e) fanático religioso 
 

04. Assinale a alternativa em que está correta a formação do 
plural: 
a) cadáver – cadáveis;      b) gavião – gaviães; 
c) fuzil – fuzíveis;              d) mal – maus; 
e) atlas – os atlas. 

 

05. Indique a alternativa em que todos os substantivos são 
abstratos: 
a) tempo – boca – saudade – ausência – esperança– imagem; 
b) angústia – sorriso – luz – ausência – esperança –inimizade; 
c) inimigo – luz – esperança – espaço – tempo; 
d) angústia – saudade – ausência – esperança – inimizade; 
e) espaço – olhos – luz – lábios – ausência – esperança. 
 

Texto 3 
Poema Brasileiro 
(Ferreira Gullar) 
No Piauí de cada 100 crianças que nascem 
78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
 

No Piauí 
de cada 100 crianças que nascem 
78 morrem antes de completar 8 anos de idade 
 

No Piauí 
de cada 100 crianças 
que nascem 
78 morrem 
antes 
de completar 
8 anos de idade 
 

antes de completar 8 anos de idade 
antes de completar 8 anos de idade 
antes de completar 8 anos de idade 
antes de completar 8 anos de idade 
 

Texto 4 
Perfeição  
(Legião Urbana) 
Vamos celebrar a estupidez humana 
A estupidez de todas as nações 
O meu país e sua corja de assassinos 
Covardes, estupradores e ladrões 
Vamos celebrar a estupidez do povo 
Nossa polícia e televisão 
Vamos celebrar nosso governo 
E nosso estado que não é nação 
Celebrar a juventude sem escola 
As crianças mortas 
Celebrar nossa desunião 
Vamos celebrar Eros e Thanatos 
Persephone e Hades 
Vamos celebrar nossa tristeza 
Vamos celebrar nossa vaidade 
Vamos comemorar como idiotas 
A cada fevereiro e feriado 
Todos os mortos nas estradas 
Os mortos por falta de hospitais 
Vamos celebrar nossa justiça 
A ganância e a difamação 
Vamos celebrar os preconceitos 
O voto dos analfabetos 
Comemorar a água podre 
E todos os impostos 
Queimadas, mentiras e sequestros 
Nosso castelo de cartas marcadas 

O trabalho escravo 
Nosso pequeno universo 
Toda a hipocrisia e toda a afetação 
Todo roubo e toda a indiferença 
Vamos celebrar epidemias: 
É a festa da torcida campeã 
Vamos celebrar a fome 
Não ter a quem ouvir 
Não se ter a quem amar 
Vamos alimentar o que é maldade 
Vamos machucar um coração 
Vamos celebrar nossa bandeira 
Nosso passado de absurdos gloriosos 
Tudo que é gratuito e feio 
Tudo o que é normal 
Vamos cantar juntos o hino nacional 
A lágrima é verdadeira 
Vamos celebrar nossa saudade 
E comemorar a nossa solidão 
Vamos festejar a inveja 
A intolerância e a incompreensão 
Vamos festejar a violência 
E esquecer da nossa gente 
Que trabalhou honestamente a vida inteira 
E agora não tem mais direito a nada 
Vamos celebrar a aberração 
De toda a nossa falta de bom senso 
Nosso descaso por educação 
Vamos celebrar o horror de tudo isso 
Com festa, velório e caixão 
Está tudo morto e enterrado agora 
Já que também podemos celebrar 
A estupidez de quem cantou esta canção 
Venha, meu coração está com pressa 
Quando a esperança está dispersa 
Só a verdade me liberta 
Chega de maldade e ilusão 
Venha, o amor tem sempre a porta aberta 
E vem chegando a primavera 
Nosso futuro recomeça: 
Venha que o que vem é perfeição... 
 

06. Na música, percebemos a existência de apenas um artigo 
indefinido. Explique por que a grande maioria dos artigos são 
definidos. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________________________ 
 

07. Que sentido traz o uso do único artigo indefinido da 
música? 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

08. Compare os seguintes versos: “As crianças mortas” e 
“Todos os mortos nas estradas”. Em cada caso, a que classe 
de palavras pertence o termo sublinhado? Como podemos 
perceber a mudança? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________________________ 
 

09. O uso de numeral é comum em textos de caráter científico, 
pois os dados estatísticos dão mais veracidade ao texto. Que 
sentido traz o uso dos numerais 100, 78 e 8 no poema? 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

10. O prêmio foi entregue a um garoto. Na biblioteca havia 
apenas um garoto estudando. Quanto à classe morfológica, 

http://www.youtube.com/watch?v=i3Xaw9-whi0
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os termos em destaque possuem a mesma classificação? 
Justifique.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________________________ 

(Fonte: www.brasilescola.uol.com.br). 
 

1.8 GABARITO 
 

1. A crônica é escrita com substantivos concretos para expressar com 
maior veracidade os fatos cotidianos.  
2. A mudança na caracterização da boca de hortelã, feijão e café para 
boca de paixão e pavor indica como o amor da mulher pelo eulírico 
muda ao longo do dia.  
3. A 4. E 5. D 
6. Os artigos definidos indicam que o ouvinte já conhece o assunto 
mencionado pelo cantor.  
7. Em “Vamos machucar um coração”, o artigo indefinido indica que o 
coração pode ser o de qualquer um.  
8. No primeiro caso, é um adjetivo e no segundo, substantivo. Isso é 
percebido pela posição dessas palavras. 
9. Os números revelam dados concretos acerca dos fatos no estado do 
Piauí.  
10. Não, o primeiro é um artigo definido e o segundo, um numeral.  

 

UNIDADE 2 
 

CLASSES DE PALAVRAS: PRONOME 
 

2.1 PRONOMES 
•   Representam ou acompanham um substantivo. 
• Quando acompanham um substantivo, têm função 
adjetiva, quando substituem o substantivo, possuem 
função substantiva. 
• Dividem-se em variáveis (flexíveis) e invariáveis 
(inflexíveis). Podem ser flexionados em gênero, número e 
pessoa. Subdividem-se em pessoais, possessivos, 
demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. 

 

São três as pessoas do discurso (ou de um ato de fala): 
1ª − a pessoa que fala; 
2ª − a pessoa com quem se fala; 
3ª − a pessoa de quem se fala. 
 

2.1.1 Pronome pessoal 
É aquele que se designa uma das três pessoas do 

discurso. Os do caso reto funcionam sempre como sujeito; 
os do caso oblíquo, como complementos. 

Número Pessoa 
Pronomes 
retos 

Pronomes 
oblíquos 

Singular 

1ª Eu Me, mim, comigo 

2ª Tu Te, ti, contigo 

3ª Ele 
Se, si, consigo, o, a, 
lhe, ele 

Plural 

1ª Nós Nos, nós conosco 

2ª Vós Vos, vós, convosco 

3ª Eles 
Se, si, consigo, os, 
as, lhes, eles. 

 

Obs.: Os pronomes oblíquos em itálico são tônicos e 
aparecem sempre precedidos de preposição (com exceção 
de comigo, contigo e consigo, pois já trazem em si a 
preposição com).  
Ex.: Não há nada entre mim e você; Enganaram a nós; Fez 
tudo por eles. 
 

2.1.2 Pronome de tratamento 
• Vossa Santidade (V.S.), para o papa; 
• Vossa Majestade (V.M.), Vossas Majestades (VV.MM.), 
para reis ou rainhas; 

• Vossa Alteza (V.A.), Vossas Altezas (VV.AA.), para 
príncipes ou princesas; 
• Vossa Magnificência, Vossas Magnificências, para 
reitores de universidades; 
• Vossa Reverendíssima (V.Revma), Vossas 
Reverendíssimas (V.Revmas.), para sacerdotes e outras 
autoridades religiosas do mesmo nível; 
• Vossa Excelência (V.Exa.), Vossas Excelências 
(V.Exas.), para altas autoridades; 
• Vossa Senhoria (V.Sa.), Vossas Senhorias (V.Sas.), para 
oficiais, funcionários graduados, e principalmente na 
linguagem comercial. 
• Acrescenta-se o pronome você, derivado de vossa mercê.  

 

Embora os pronomes de tratamento se dirijam a 
segunda pessoa, concordam sempre em terceira. Ex.: Tu 
amas teu pai; você ama seu pai. 

Quando se dirigir diretamente à pessoa, usa-se vossa; 
quando não, usa-se sua. Ex.: Vossa excelência me 
acompanhe até a sala (falando com a pessoa); Sua 
excelência foi embora ontem (falando sobre a pessoa). 
 

2.1.3 Pronome possessivo 
Transmitem a idéia de posse. 

Número Pessoa Pronomes 

Singular 

1ª Meu, minha, meus, minhas 

2ª Teu, tua, teus, tuas 

3ª Seu, sua, seus, suas 

Plural 

1ª Nosso, nossa, nossos, nossas 

2ª Vosso, vossa, vossos, vossas 

3ª Seu, sua, seus, suas 
 

2.1.4 Pronome demonstrativo 
Indicam a posição do ser no tempo e no espaço. 

1ª este, esta, estes, estas; isto 

2ª esse, essa, esses, essas; isso 

3ª aquele, aquela, aqueles, aquelas; aquilo 
 

Este, esta, isto indicam o ser que está no âmbito da pessoa 
que fala (1ª pessoa); esse, essa, isso referem-se ao ser 
que se acha no campo de ação da pessoa com que se fala 
(2ª pessoa); aquele, aquela, aquilo relacionam-se ao ser de 
que se fala, ou seja, o assunto (3ª pessoa). 
Também é pronome demonstrativo: O (e as variações a, 
os, as, equivalendo a isto, isso, aquilo, aquele, aquela, 
aqueles, aquelas). Ex.: Não compreendo o que dizes; Eu já 
estudei: e tu, já o fizeste também? 
 

2.1.5 Pronome indefinido 
Referem-se sempre a terceira pessoa. 
Variáveis Invariáveis 

Algum, nenhum, todo, 
outro, muito, pouco, 
certo, bastante, qualquer, 
tanto. 

Algo, tudo, nada, alguém, 
ninguém, cada, outrem, 
menos 

Não existe menas! Sempre menos: “hoje vieram menos 
mulheres”. 
 

2.1.6 Pronome relativo 
Retomam um nome da oração anterior e o projetam em 
outra oração. 

Variáveis Invariáveis 

O qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, 
cuja, cujos, cujas. Quanto, quanta, 
quantos, quantas. 

Que,  
quem,  
onde. 

 

2.1.7 Pronome interrogativo 
São os pronomes que, quem, qual(is), quanto(as) usados 
em perguntas diretas ou indiretas. Ex.: Quem é aquele 
menino (direta); perguntaram quem era aquele menino 
(indireta). 
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2.2 TRABALHANDO COM TEXTOS 
Texto 1 
Panorama sobre a homossexualidade 
Os cientistas ainda não têm resposta definitiva de como a 
orientação sexual se desenvolve em qualquer indivíduo. No 
entanto, muitos compartilham a visão de que ela seja moldada, 
na maioria das pessoas, nos primeiros anos de vida, através 
de complexas interações de fatores biológicos, psicológicos e 
sociais. 
Os profissionais de saúde mental concordam que a 
homossexualidade não é enfermidade, doença mental ou 
problema emocional. Ela também não é uma escolha; ninguém 
escolhe sofrer discriminação e injustiça social. Algumas 
pessoas relatam terem tentado, durante muitos anos, mudar a 
sua orientação sexual de homossexual para heterossexual, 
sem sucesso. Por isso que, em 1999, o Conselho Federal de 
Psicologia, emitiu uma resolução proibindo expressamente 
qualquer psicólogo de fornecer tratamento a qualquer sujeito 
autodenominado homossexual no sentido de promover sua 
"cura", já que é irreversível. A sexualidade também não é 
influenciável. Se assim fosse, todas as pessoas seriam 
heterossexuais. 
No Brasil, a situação é vergonhosa. Nosso país ocupa o 
primeiro lugar de assassinatos a homossexuais, com mais de 
cem crimes homofóbicos por ano. Ou seja, em países como 
Irã, Sudão e Iraque, onde existe a pena de morte para 
homossexuais, acontecem menos execuções do que os 
assassinatos no Brasil. O antropólogo Luiz Mott, fundador do 
GGB (Grupo Gay da Bahia), acredita que a situação seja ainda 
pior, pois as informações nem sempre chegam aos militantes. 
 

Texto 2 

 
Garotos de 17 e 15 anos sendo enforcados no Irã 
 

Texto 3 
Aqueles dois (fragmento) 
(Caio Fernando Abreu) 

Afastaram-se, então. Raul disse qualquer coisa como eu não 
tenho mais ninguém no mundo, e Saul outra coisa qualquer 
como você tem a mim agora, e para sempre. Usavam palavras 
grandes - ninguém, mundo, sempre - e apertavam-se as duas 
mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos injetados de 
fumo e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à 
repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se. Caminhou 
durante horas pelas ruas desertas, cheias apenas de gatos e 
putas. Em casa; acariciou Carlos Gardel até que os dois 
dormissem. Mas um pouco antes, sem saber por quê, 
começou a chorar sentindo-se só e pobre e feio e infeliz e 
confuso e abandonado e bêbado e triste, triste, triste. Pensou 
em ligar para Raul, mas não tinha fichas e era muito tarde. 
 

Texto 4 
Meninos e meninas 
(Legião Urbana) 

Quero me encontrar, mas não sei onde estou 
Vem comigo procurar algum lugar mais calmo 
Longe dessa confusão 
E dessa gente que não se respeita 
Tenho quase certeza que eu não sou daqui. 
Acho que gosto de São Paulo, 
Gosto de São João, 

Gosto de São Francisco e São Sebastião, 
E eu gosto de meninos e meninas. 
 

Vai ver que é assim mesmo  
E vai ser assim pra sempre 
Vai ficando complicado  
E ao mesmo tempo diferente 
Estou cansado de bater e ninguém abrir 
Você me deixou sentindo tanto frio 
Não sei mais o que dizer 
Te fiz comida, velei teu sono 
Fui teu amigo, te levei comigo 
E me diz: pra mim o que é que ficou? 
Me deixa ver como viver é bom 
Não é a vida como está,  
E sim as coisas como são 
Você não quis tentar me ajudar 
Então, a culpa é de quem? 
A culpa é de quem? 
Eu canto em português errado 
Acho que o imperfeito não participa do passado 
Troco as pessoas, troco os pronomes 
Preciso de oxigênio, preciso ter amigos 
Preciso ter dinheiro, preciso de carinho 
Acho que te amava, agora acho que te odeio 
São tudo pequenas coisas e tudo deve passar 
 

Acho que gosto de São Paulo 
Gosto de São João 
Gosto de São Francisco e São Sebastião 
E eu gosto de meninos e meninas. 
 

2.3 EXERCÍCIOS 
 

01. As expressões “cura” e “crimes sexuais” do Texto 1 estão 
entre aspas. Isso demonstra que: 
a) essas palavras pertencem a uma personagem; 
b) essas palavras são de outra língua; 
c) o autor criou neologismos; 
d) o autor não concorda com essas terminologias; 
e) o autor quis enfatizar uma verdade. 
 

02. O pronome “ela” grifado no início do Texto 1 remete à 
palavra: 
a) homossexualidade; 
b) resposta; 
c) orientação sexual; 
d) indivíduo; 
e) visão. 
 

03. No refrão, que elementos indicam a tentativa do filho de 
amenizar o choque da confissão aos pais? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

04. Quanto aos pronomes do Texto 4, assinale a alternativa 
incorreta:  
a) Em “gente que não se respeita” o pronome demonstra que 
as pessoas, da mesma forma como não respeitam os outros, 
também não são respeitadas. 
b) A construção “Te fiz comida” é própria da linguagem 
coloquial. 
c) Em “Tenho quase certeza”, o pronome limita o sentido do 
substantivo, e “sentindo tanto frio”, o pronome intensifica. 
d) Em “A culpa é de quem?”, há um pronome interrogativo. 
e) No refrão, o pronome demonstrativo “eu” aparece apenas 
no último verso. 
 

05. Sobre o trecho “em países como Irã, Sudão e Iraque (...), 
acontecem menos execuções do que os assassinatos no 
Brasil” é correto afirmar que: 
a) Execuções é uma palavra feminina, então deveria ser 
“menas execuções”. 
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b) Menos é um pronome com função de comparar, e sempre 
concorda com a palavra a que se refere. 
c) Menos é um pronome invariável. 
d) o oposto a “menos...do que” é “maior...do que”. 

 

06. Este é um assunto entre ...... . Não tem nada a ver ....... . 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
a) eu e ele, contigo. 
b) eu e ele, consigo. 
c) mim e ele, com você. 
d) mim e ele, consigo. 
e) mim e ti, consigo. 
 

07. (IBGE) Assinale a opção em que houve erro no emprego 
do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua:  
a) Ele entregou um texto para mim corrigir.  
b) Para mim, a leitura está fácil.  
c) Isto é para eu fazer agora.  
d) Não saia sem mim.  
e) Entre mim e ele há uma grande diferença. 
 

08. Em todas as alternativas, a expressão destacada pode ser 
substituída pelo pronome lhe, exceto em: 
a) Tu dirás a Cecília que Peri partiu, 
b) Cecília viu perto a Isabel. 
c) O tiro fora destinado a Peri por um dos seus selvagens. 
d) Cecília recomendou a Peri que estivesse quieto. 
e) Peri prometeu a D. Antônio levar-te à irmã; 
 

09. Alguém nesta casa pegou minha blusa escondido. Por 
favor, devolva-me.  Os pronomes assinalados dispõem-se 
nesta ordem: 
a)de tratamento, pessoal, oblíquo, demonstrativo 
b)indefinido, relativo, pessoal, relativo 
c)demonstrativo, relativo, pessoal, indefinido 
d) indefinido, relativo, demonstrativo, pronome pessoal oblíquo 
e)indefinido, demonstrativo, possessivo, pronome pessoal 
oblíquo 
 

2.4 GABARITO 
1. D  2. C     3. Gosto de meninos e meninas;  verbo achar; mostra 
religiosidade ao falar dos santos. 
4.E   5.C    6.C    7.A   8.B  9.E 

 
 
 
 
 
 

UNIDADE 3 
 

CLASSES DE PALAVRAS: VERBO 
 

3.1 VERBO 
• Indicam ações (encontrar, saber, vir), estado (são, é) e 
fenômenos da natureza (chover); 
• Sempre concordam com o sujeito em número e pessoa: 
quero (1ª pessoa do singular), sujeito: eu (1ª pessoa do 
singular); As crianças correm (3ª pessoa do plural). Além 
disso, tem função obrigatória no predicado. 
• Flexionam-se em pessoa, número, tempo, modo e voz. 
Ex.: “correm: 3ª pessoa, plural, tempo presente, modo 
indicativo e voz ativa”. Também se encaixam em uma das 
três conjugações verbais: 

 

1ª conjugação: infinitivo terminado em -ar: ficar, estar, 
olhar, maltratar, quebrar; 
2ª conjugação: infinitivo terminado em -er ou -or: morrer, 
haver, poder, pôr; 
3ª conjugação: infinitivo terminado em -ir: ir, conseguir, 
falir. 

 

3.2 FLEXÕES VERBAIS 

Número: o verbo pode estar no singular (ando, andas, 

anda) ou no plural (andamos, andais, andam). A primeira 
forma se usa quando o sujeito é uma só pessoa ou coisa; 
e o plural, quando mais de uma. 
 

Pessoa: existem três pessoas verbais, são as mesmas 

apresentadas nos pronomes. 
Obs: Atualmente, principalmente no Brasil, as formas tu e 
vós foram substituídas pelo pronome de tratamento 
você(s). Embora a função desse termo seja de 2ª pessoa, 
já que remete à pessoa a quem se fala, sua estrutura é 
idêntica aos pronomes de 3ª (tu andas; você/ele anda). 
 

Modo: categoria própria do verbo que exprime nossa 

atitude psíquica, perante o processo que enunciamos. 
Pode ser: 

I. Indicativo − simplesmente narra um processo, expõe um 
acontecimento: certeza. (A chuva cai mansa). 

II. Subjuntivo − geralmente exprime um processo possível, 
condicionado: dúvida. (É possível que eu chegue antes). 

III. Imperativo − exprime comando, solicitação: ordem. (Deixe 
tudo e faça a lição). 

 

Obs.: tão importantes quanto essas definições de sentido, 
as funções sintáticas de cada modo serão vistas adiante. 
 

Tempo: indica o momento em que se dá o fato. Divide-se 

basicamente em presente, pretérito (ou passado) e futuro. 
O presente é indivisível, mas o pretérito pode ser 
imperfeito, perfeito ou mais-que-perfeito, e o futuro pode 
ser do presente ou do pretérito. As gramáticas trazem as 
subdivisões e estudo detalhado de cada uma. 
Além desses, existem ainda os tempos nominais do verbo: 
Infinitivo: andar, fazer, partir; 
Gerúndio: andando, fazendo, partindo; 
Particípio: andado, feito, partido. 
 

Voz: 
I. Ativa − o sujeito é executor da ação verbal. (Juliana 
estudou a matéria) 
II. Reflexiva − o sujeito pratica e recebe a ação. (Marcos se 
sujou de giz) 
III. Passiva − o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação 
verbal. (O rato foi pego pelo gato). O estudo da voz passiva 
se fará ainda quando se estudar a sintaxe. 
 

Importante: 

* O tempo pretérito mais-que-perfeito (eu amara, tu 
correras, ela partira) atualmente é mais usado na forma 
composta (eu tinha/havia amado, tu tinhas corrido, ele 
havia partido). 
* Existem também as locuções verbais, isto é, mais de um 
verbo para indicar apenas uma ideia: “está fazendo”; 
“começou a andar”. 
 

Modo imperativo 
O imperativo afirmativo se forma da seguinte forma: a 

segunda pessoa do singular (tu) e a segunda pessoa do 
plural (vós) derivam das pessoas correspondentes do 
presente do indicativo, suprimindo-se o s do final; as 
demais pessoas (você, nós, vocês) vêm do presente do 
subjuntivo sem alterações. 

O imperativo negativo não possui formas especiais. 
Suas pessoas são idênticas às 

correspondentes do presente do subjuntivo. 
 

3.3 SUBCLASSIFICAÇÃO DO VERBO 

3.3.1 Verbo Regular 
• suas terminações seguem o modelo geral da conjugação 
a que pertence; 
• seu radical se mantém inalterado em todas as formas da 
conjugação. 
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Como exemplo, podemos citar o verbo partir, 
pertencente à 3ª conjugação. 

 

Presente do indicativo Pretérito perfeito do 
indicativo 

part o part i 

part es part iste 

part e part iu 

part imos part imos 

part is part istes 

part em part iram 

Radical 
(part): 

constante 

Terminações 
seguem o 

modelo geral 
dos verbos 

da 3ª 
conjugação 

Radical (part): 
constante 

Terminações 
típicas da 3ª 
conjugação 

 

Obs.: Para saber se um verbo é regular, basta verificar se 
a regularidade se revela no presente e no perfeito do 
indicativo. 
 

3.3.2 Verbo Irregular 
• o radical se altera em algumas das formas de conjugação, 
ou; 
• as terminações não seguem o modelo geral da 
conjugação a que pertence. 
Como exemplo, podemos citar o verbo estar (1ª 
conjugação) e o verbo medir (3ª conjugação). 
 

est ou meç o 

est ás med es 

est a med e 

est amos med Imos 

est ais med Is 

est ão med Em 

Radical 
(est): 
constant
e 

Terminações: 
como se vê, as 
terminações 
não seguem 
(ao menos 
integralmente) 
o modelo da 1ª 
conjugação: -o 
-as -a -amos -
ais -am. 

Radical: 
Na 
primeira 
pessoa, 
houve 
alteração 
radical. 

Terminações: 
no caso, as 
terminações 
seguem o 
modelo da 3ª 
conjugação: -
o -es -e -imos 
-is –em. 

 

3.3.3 Verbo Defectivo 
• é aquele que apresenta deficiência ou falta de uma ou 
mais formas de conjugação. 
Como exemplo, podemos apontar o verbo reaver que, no 
presente do indicativo, só possui primeira e segunda 
pessoa do plural: 

Eu − Nós reavemos 

Tu − Vós reaveis 

Ele − Eles − 
 

3.3.4 Como usar o particípio 
Existem verbos, em português, que possuem dois 
particípios: um regular – com as terminações -ado e -ido – 
e outro chamado irregular, porque se forma de modo 
contraído, sem as terminações, como solto, findo, salvo, 
seco etc.  
• O particípio regular é usado com os auxiliares ter e haver, 
ou seja, na voz ativa: “tem prendido”, “havia soltado”, “tem 
entregado”.  
• O particípio irregular é usado na voz passiva, com ser, 
estar, ficar, e neste caso flexiona no feminino e no plural: 
“será preso”, “foi solta”, “foram entregues”.  
 
Obs.: quando o verbo só possui um particípio, essa forma 
é usada em todos os casos: “foi/tem escrito”, “é/tinha 
chegado”. 

3.3.5 Quando flexionar o infinitivo? 
• De regra geral, usa-se o infinitivo flexionado quando o 
sujeito do verbo no infinitivo for diferente do sujeito do verbo 
da outra oração. 
Por exemplo: “(eu) Mencionei a intenção de (nós) 
vendermos a casa”.  
• Quando o sujeito é o mesmo, a flexão do infinitivo não é 
necessária. Não é, porém, proibida.  
Por exemplo: “Deveremos reunir-nos para 
discutir/discutirmos os problemas da empresa” 
• Nunca se flexiona o verbo principal de uma locução: “os 
alunos querem sair”. 
 

3.3.6 Verbos TER e HAVER com sentido de existir, 
ocorrer, e verbo FAZER com idéia de tempo 
decorrido 
Sempre na terceira pessoa do singular: “teve/houve dias 
difíceis” (e não tiveram/houveram) “terá/haverá festas” (e 
não terão/haverão), “faz 10 anos que não volto” (e não 
fazem). Obs.: o uso do ter com sentido de existir não é da 
norma culta. 
 

3.3.7 Gerundismo 
O uso repetitivo do gerúndio chama-se endorréia ou 

gerundismo. Mas a vítima do gerundismo não é o gerúndio 
em si, mas a estrutura "vou estar + gerúndio", uma locução. 
Em si, a locução "vou estar + gerúndio" é correta quando 
comunica a idéia de uma ação que ocorre no momento de 
outra. A sentença "vou estar dormindo na hora da novela" 
é adequada, assim como quando há verbos que indiquem 
ação ou processo duradouros e contínuos: "amanhã vai 
estar chovendo" ou "amanhã vou estar trabalhando o dia 
todo", por exemplo.  

Gerundismo se dá quando nós não queremos 
comunicar essa idéia de eventos ou ações simultâneas, 
mas antes falar de uma ação específica, pontual, em que a 
duração não é a preocupação dominante. A coisa piora 
mesmo quando a idéia de continuidade nem deveria existir 
na frase. "Vou falar" narra algo que vai ocorrer a partir de 
agora. "Vou estar falando" se refere a um futuro em 
andamento − "estar" dá idéia de permanência no tempo. 

 

3.4 TRABALHANDO COM TEXTOS 
 

Texto 1 
Um dia ainda vou me vingar deste jeito! 
Toca o celular: 
− Alô? 
− Alô, Senhor Guilherme? 
− Sim. 
− Sr. Guilherme, aqui é da Operadora X, estamos ligando para 
oferecer a promoção X 1382 minutos, com a qual o senhor tem 
direito... 
− Desculpe − interrompo − mas quem está falando? 
− Aqui é Rosicleide Judite, da X, e estamos ligando... 
− Rosicleide, me desculpe, mas para nossa segurança, esta 
conversa estará sendo gravada a partir de agora. Eu gostaria 
de estar conferindo alguns dados antes de estar continuando 
a conversa, pode ser? 
− Bem, pode... 
− Você trabalha em que área, na X? 
− Telemarketing Pró Ativo. 
− Você pode estar me passando o número de matrícula na X? 
− Senhor, desculpe, mas não creio que essa informação seja 
necessária. 
− Então terei de estar desligando, pois não posso ter 
segurança de que estarei falando com uma funcionária da X. 
− Mas posso garantir... 
− Além do mais, sempre sou obrigado a estar fornecendo 
meus dados a uma legião de atendentes sempre que tento 
estar falando com a X. 
− Minha matrícula é 39452964. 
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− Só um momento, estarei verificando... (Dois minutos). Só 
mais um momento... (Cinco minutos). 
− Senhor? 
− Só mais um momento, por favor, nossos sistemas estão 
lentos hoje.  
− Mas senhor...  
− Pronto, Rosicleide, obrigado por haver aguardado. Em que 
posso estar ajudando? 
− Aqui é da X, estamos ligando para oferecer a promoção X 
1382 minutos, com a qual o senhor tem direito a falar 1.300 
minutos e ganha 82 minutos grátis, além de poder enviar 372 
X Torpedos totalmente grátis. O senhor está interessado, Sr. 
Guilherme? 
− Rosicleide, vou ter que estar transferindo você para a minha 
esposa, porque é ela que estará decidindo sobre alteração de 
planos de telefones celulares. Por favor, não desligue, pois 
esta ligação é muito importante para mim.  
Coloco o celular em frente ao aparelho de som, deixo a música 
“Festa no Apê” do Latino tocando no repeat e vou para o bar 
tomar uma cervejinha. 
 

Texto 2 
Sorria 
(Gabriel o Pensador) 
Não coma de boca aberta, não fale de boca cheia; não beba 
de barriga vazia 
não fale da vida alheia, não julgue sem ter certeza e não apóie 
os cotovelos sobre a mesa 
não pare no acostamento, não passe pela direita, não passe 
embaixo de escada que dá azar 
não cuspa no chão da rua, não cuspa pro alto, não deixe de 
dar descarga depois de usar 
não use o nome de Deus em vão, irmão  
não use remédios sem orientação. 
 

*SORRIA! Você tá sendo filmado  
SORRIA! Você tá sendo observado  
SORRIA! Você tá sendo controlado 
cê tá sendo filmado! cê tá sendo filmado! (2x) 
 

Não coma de boca aberta, não fale de boca cheia, não toque 
nos produtos se não for comprar  
não pise na grama, não faça xixi na cama; não ame quem não 
te ama; não ame quem não te ama 
Não chame os elevadores em caso de incêndio  
não entre no elevador sem antes verificar se o mesmo 
encontra-se neste andar 
não chupe balas oferecidas por estranhos 
não recuse um convite sem dizer obrigado 
não diga palavras chulas na frente dos seus avós 
não fale com o motorista; apenas o necessário 
não se deixe levar pelos instintos carnais 
não desobedeça a seus pais 
não dê esmola aos mendigos, não dê comida aos animais 
não dê comida aos animais, não dê esmola aos mendigos 
não coma de boca aberta, não fale de boca cheia,  
não dê na primeira noite, não coma a mulher do amigo. 
 

* repete 
 

Não use o nome de Deus em vão, irmão  
não use remédios sem orientação 
não se deixe levar! (4x) 
 

Coma de boca aberta, coma de boca fechada 
coma nos elevadores 
em caso de incêndio coma nas escadas 
coma no chão da rua, coma na grama, coma na cama 
ame quem não te ama, não recuse balas oferecidas por 
estranhos  
não dê esmola aos mendigos sem dizer obrigado 
não chupe os animais,  
não desobedeça aos seus instintos carnais 
não dê na primeira noite na frente dos seus avós 
não use o nome de Deus se não for comprar 
não coma a mulher do amigo sem antes verificar se o mesmo 
encontra-se neste andar. 
 

3.5 EXERCÍCIOS 
 

01. Dê exemplos de gerundismos no Texto I. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
02. Sem entrar na última parte da música, encontramos 
apenas um verbo no imperativo afirmativo. Que sentido se 
percebe nesse verbo e nos versos em que aparece? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

03. Por que há tanto uso de verbos no imperativo negativo na 
música? Com qual finalidade eles foram empregados? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 

04. Podemos considerar gerundismo errôneo a frase: “você 
está sendo filmado”? Por quê?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

05. (UEPG) Na oração: “a passagem do cometa fizera a vida 
mais bonita”. A forma verbal pode ser substituída, sem prejuízo 
do significado, por: 
a) havia feito 
b) fez 
c) fazia 
d) fizesse 
d) faria 
 

06. (UEL – 2008) Analise o período: “Antes de embrenhar-se 
na terceira reforma ortográfica em menos de um século (já 
houve outras em 1943 e 1971), é preciso ao menos ter certeza 
de que Portugal irá segui-la, (...).” Assinale a alternativa que 
substitui corretamente a forma verbal sublinhada. 
a) Existiu. 
b) Houveram. 
c) Existiram. 
d) Haveriam. 
e) Existiria. 
 

07. Assinale a alternativa com uso adequado do particípio: 
a) Você tem salvo os arquivos? 
b) A encomenda foi entregue ontem. 
c) Já havíamos escrevido todo o texto. 
d) Tinha chego atrasada. 
e) Não têm mais solto balões? 
 

08. (UFMG) Em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, 
exceto em: 
a) Ele, que sempre vivera órfão de afeições legítimas e 
duradouras, como então seria feliz!... 
b) O quinhão de ternura que a ela pretendia, estava intacto no 
coração do filho. 
c) Os dois quadros tinham sido ambos bordados por Mariana 
e Ana Rosa, mãe e filha. 
d) E dizia as inúmeras viagens que tinha feito até ali; contava 
episódios a respeito do boqueirão. 
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e) Sobre a banca de Madalena estava o envelope de que ele 
tinha falado. 
 

3.6 GABARITO 
1. Estar continuando a conversa; estar me passando; estar desligando; estar 
falando com a ....: estar ajudando. 
2. O verbo é “sorria”. Totalmente irônico, pois a única coisa que não se proíbe 
fazer é sorrir, sendo que, pela construção da música, não notamos sentido 
algum em achar graça de alguma coisa. Além disso, nas plaquetas das lojas, a 
última coisa que se espera dos clientes é que eles riam para a câmera.  
3. Os verbos são utilizados para enfatizar o fato de estarmos sempre recebendo 
ordens negativas que provêm da coerção social, no sentido de “você não pode 
fazer isso”, por exemplo. 
4. Não, pois é um verbo que está indicando o desenrolar de um processo. É o 
uso normal do gerúndio. 
5. A    6. C       7. B        8.C 

 
 

UNIDADE 4 
 

CLASSES DE PALAVRAS: 
ADVÉRBIO, PREPOSIÇÃO, 

CONJUNÇÃO E INTERJEIÇÃO 
 

4.1 ADVÉRBIO 

• Indicam circunstâncias, podendo ser lugar, tempo, modo 
etc. 

• Sempre acompanham um verbo, um adjetivo ou um outro 
advérbio. Nunca um substantivo. 

• Como nunca acompanha um substantivo, não recebe 
deste as flexões, sendo, então, sempre inflexíveis. 

 
Classificação dos advérbios 

• De dúvida: provavelmente, talvez. 

• De lugar: perto, aqui, ali, lá. 

• De modo: apressadamente, calmamente, 
dissimuladamente. 

• De tempo: cedo, tarde, antes, agora, amanhã 

• De intensidade: tão, muito, bastante, pouco. 

• De afirmação: sim, certamente, realmente. 

• De negação: não, nunca, jamais. 
 

Locução Adverbial 
É uma expressão formada de preposição mais 

substantivo, ligada ao verbo com função equivalente à do 
advérbio. Trata-se de um sintagma nominal. Exemplo: 
Olhou-nos com desconfiança. 

 

Numa sequência de advérbios terminados em -mente, só 
o último ganha o sufixo: Falou sábia e calmamente. 

Há palavras que podem assumir tanto valor adverbial 
quanto valor adjetivo, dependendo do contexto em que 
ocorrem. Quando funcionam como advérbios, ficam 
invariáveis; como adjetivos, concordam com a palavra a 
que se referem. Exemplos: 
Elas estão meio atrapalhadas. 
(meio = advérbio). 
 

Meias palavras não bastam. 
(meias = numeral fracionário: comporta-se como adjetivo). 
 

4.2 PREPOSIÇÃO 
Completam o sentido de alguma palavra, indicando 

posse, conformidade, direção etc. 
Ligando palavras, estabelecem relação entre elas. 
São invariáveis. 
Eis as principais preposições: A, ante, após, até com, 

contra, de, desde, em, entre, para, per (por), sem, sob, 
sobre, trás. 

A preposição classifica-se em: 
Essencial: sempre funciona como preposição. Exemplo: a, 
ante, de, por, com, em, etc. 
 

Acidental: provém de outras classes morfológicas. 
Exemplos: consoante, segundo, mediante, etc. 
 

Locução Prepositiva: 
Quando duas ou mais palavras funcionam com o valor de 
uma única preposição, classificam-se como locução 
prepositiva (por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar 
de, etc). Exemplo: Apesar do atraso, a cerimônia foi 
elogiada por todos. 
 

Combinações: 
As preposições podem combinar-se com outras classes 
gramaticais: 
do = de + artigo o; 
no = em + artigo o; 
daqui = de + advérbio aqui; 
 

4.3 CONJUNÇÃO 

• Estabelece relação de sentidos. 

• Juntam duas orações ou termos coordenados. 

• São invariáveis. 
 

Classificação da Conjunção 
Conjunção Coordenativa: 
• Aditiva: estabelece relação de soma (e, nem, mas 

também etc) 

• Adversativa: relação de oposição, de adversidade (mas, 
porém, contudo etc) 

• Alternativa: relação de alternância (ou...ou, ora...ora etc) 

• Conclusiva: relação de conclusão (logo, portanto etc) 

• Explicativa: relação de confirmação ou de justificação 
(pois, porque, que etc) 

 

Conjunção Subordinativa: 
• Integrante: introduz oração subordinada substantiva (que, 

se) 

• Causal: estabelece relação de causa (porque, visto que 
etc) 

• Comparativa: relação de comparação (como, assim 
como, que etc) 

• Condicional: relação de condição (se, caso etc) 

• Conformativa: relação de conformidade, adequação 
(segundo, conforme etc) 

• Consecutiva: relação de consequência (que precedido de 
tal, tanto, tão etc) 

• Final: relação de finalidade (a fim de que, para que, que 
etc) 

• Proporcional: relação de proporcionalidade (à medida 
que, à proporção que, quanto mais etc) 

• Temporal: relação de tempo (quando, enquanto, logo que 
etc) 

 

Às vezes não é simples diferenciar as preposições das 
conjunções. Adiante, na análise sintática, as discrepâncias 
serão mais visíveis.  
 

4.4 INTERJEIÇÃO 
São palavras que se aproximam aos sons emitidos 

quando exprimimos sentimentos ou emoções súbitas. 
Encontram-se sempre isoladas por sinais de pontuação 
(Excetua-se a intejeição ó, utilizada em poesias: Ó, mundo 
cruel!) 
São invariáveis. 
As interjeições, além de outras funções, podem ser de: 

• alegria:  ah!, oh!, oba!, Viva!; 

• alívio:  ufa!, arre!; 

• chamamento: Ô!, Olá!, Ei!, E aí!, Oi!; 
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• dor:  ai!, ui!; 

• advertência: cuidado!, atenção!; 

• despedida: Thau!, Até!, Falou!. 
 

Se a emoção é expressa por um grupo de palavras, 
estas recebem o nome de LOCUÇÃO INTERJETIVA: Cruz 
credo! Puxa vida! Se Deus quiser! Minha Virgem 
Santíssima Consoladora dos Desamparados! 

Última observação quanto às classes de palavras 
Como foi dito na introdução deste assunto, as dez 

classes de palavras abrangem quase todas as palavras do 
léxico. Alguns vocábulos fogem a qualquer classificação, 
aparecendo, porém, como advérbios em alguns autores. 
Eis alguns casos: Eu também quero/ Só a Érica me agrada 
 

4.5 TRABALHANDO COM TEXTOS 
 

Texto 1 
Aqui é bandido: Plínio Marcos. Atenção, malandrage! Eu num 
vô pedir nada, vô te dá um alô! Te liga aí: Aids é uma praga 
que rói até os mais fortes, e rói devagarinho. Deixa o corpo 
sem defesa contra a doença. Quem pegá essa praga está 
ralado de verde e amarelo, de primeiro ao quinto, e sem 
vaselina. Num tem dotô que dê jeito, nem reza brava, nem 
choro, nem vela, nem “ai, Jesus”. Pegou Aids, foi pro brejo! 
Agora sente o aroma da perpétua: Aids pega pelo esperma e 
pelo sangue, entendeu? pelo esperma e pelo sangue! 
Eu num tô te dando esse alô pra te assombrá, então se toca! 
Não é porque tu ta na tranca que virou anjo. Muito pelo 
contrário, cana dura deixa o cara ruim! Mas é preciso que cada 
um se cuide, ninguém pode valê pra ninguém nesse negócio 
de aids. Então, já viu: transá, só de acordo com o parceiro, e 
de camisinha!  
Quanto a tu, mais chegado ao pico, eu to sabendo que 
ninguém corta o vício só por ordem da chefia. Mas escuta bem, 
vago mestre, num qué nem sabê que, às vezes, a seringa vem 
até com um pingo de sangue, e tu mete ela direto em ti. Às 
vezes, ela parece que vem limpona, e vem com a praga. E tu, 
na afobação, mete ela direto na veia. Aí tu dança. Tu, que se 
diz mais tu, mas que diz que num pode aguentá a tranca sem 
pico, se cuida. Quem gosta de tu é tu mesmo. E a farinha que 
tu cheira, e a erva que tu barrufa enfraquece o corpo e deixa 
tu chué da cabeça e dos peitos. E aí tu fica moleza pro Aids! 
Mas o pico é o canal direto pra essa praga que está aí. Então, 
malandro, se cobre. Quem gosta de tu é tu mesmo. A saúde é 
como a liberdade. A gente dá valor pra ela quando já era! 
(Extraído de um vídeo exibido na casa de Detenção de São Paulo) 
 

Texto 2 

 
 

4.6 EXERCÍCIOS 
 

01. Comente a linguagem utilizada pelo enunciador do Texto 
1. Qual foi o objetivo em usar essa linguagem? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

02. Some as alternativas corretas: 
(01) as duas últimas frases do Texto 1 usam da 
comparação como argumentação. Ao fazer a comparação, o 
valor da liberdade se estende ao da saúde; 
(02) O uso do pronome “tu” distancia dos presidiários o 
autor, o que enfraquece o objetivo do texto. 
(04) No Texto 2, a argumentação é construída por uma 
afirmação, que enaltece as pessoas que usam preservativo. 
(08) Na embalagem do preservativo está escrito “Vista-
se”. Trata-se de uma figura de linguagem chamada metonímia, 
que neste caso está representando a parte pelo todo. 
(16) Ao ler a pergunta do anúncio, pode-se inferir que o 
uso da camisinha previne contra a AIDS. 
 

03. Assinale o trecho que não apresenta linguagem conotativa: 
a) “Aids é uma praga que rói até os mais fortes”. 
b) “Quem pegá essa praga está ralado de verde e amarelo”. 
c) “Pegou Aids, foi pro brejo”; 
d) “cana dura deixa o cara ruim!”; 
e) “Quem gosta de tu é tu mesmo”; 
 

04. No primeiro parágrafo, aparecem dois advérbios (um de 
lugar e um de tempo) que fogem à sua função original e 
adquirem outras. Apresente esses advérbios e indique a 
função deles. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

05. “Que não pedes um diálogo de amor, é claro, desde que 
impões a cláusula da meia idade”. 
O segmento em destaque poderia ser substituído, sem 
alteração do sentido da frase, por: 
a) desde que imponhas.       b) se bem que impões. 
c) contanto que imponhas.   d) contanto imponhas. 
e) porquanto impões. 
 

06. Explique a repetição da conjunção nem (1º parágrafo) e (3º 
parágrafo). 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

07. Some as alternativas corretas: 
(01) A palavra "alô" é originalmente interjeição, mas na 
frase aparece como um substantivo. Pode-se comprovar esse 
fato pela presença do artigo "um", pois só os substantivos 
podem vir acompanhados de artigo. 
(02) Em "Eu num vô pedir nada, vô te dá um alô!", 
poderíamos acrescentar a conjunção "mas" logo após a 
vírgula, sem alterar o sentido do texto. 
(04) Se o texto fosse uma reportagem sobre a Aids, as 
interjeições não apareceriam, pois elas são típicas da 
linguagem oral e não são usadas em textos científicos. 
(08) Em “Deixa o corpo sem defesa contra a doença”, há 
as preposições “sem” e “contra”. A primeira indica oposição, e 
a segunda, ausência. 
 

08. Além de “alô”, no primeiro parágrafo existe outra 
interjeição. Qual? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

09. (Anglo − 2004) “Comprove que Dove é realmente tudo o 
que dizem. Faça o teste Dove dos 5 dias.” Suponha esta outra 
redação para o anúncio: “Comprove se Dove é realmente tudo 
o que dizem”. Confrontando os dois textos, é correto afirmar: 
a) a troca do “que” pelo “se” não altera em nada o sentido do 
texto; 
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b) a troca do “que” pelo “se” enfraquece o poder argumentativo 
da mensagem publicitária; 
c) ao permutar o “que” pelo “se”, o sentido se altera levemente, 
mas não afeta o efeito argumentativo da mensagem; 
d) o “que” produz um efeito persuasivo mais forte, pois o “se”, 
no caso, introduz uma oração de conteúdo falso; 
e) tanto o “que” quanto o “se” estão introduzindo orações 
substantivas com o mesmo sentido. 
 

10. (UFG-MG) Em todas as alternativas há dois advérbios, 
exceto em: 
a) Ele permaneceu muito calado. 
b) Amanhã, não iremos ao cinema. 
c) O menino, ontem, cantou desafinadamente. 
d) Tranquilamente, realizou-se, hoje, o jogo 
e) Ela falou calma e sabiamente. 
 

11. (UFC-CE- adapt.) A opção em que há um advérbio 
exprimindo circunstância de tempo é: 
a) Possivelmente viajarei para São Paulo. 
b) Maria tinha aproximadamente quinze anos. 
c) As tarefas foram executadas concomitantemente. 
d) Os resultados chegaram demasiadamente atrasados. 
e) Jamais trabalharei nessa empresa.  
 

12. (Unicamp) “De todas as garotas da classe, Paula foi a que 
mais me impressionou. Gostaria de ter ido a sua festa com ela. 
Eu a convidei, mas ela não aceitou. ”As palavras destacadas 
são respectivamente:  
a) pronome oblíquo – artigo – preposição. 
b) pronome demonstrativo – preposição – pronome oblíquo. 
c) pronome oblíquo – preposição – pronome oblíquo. 
d) pronome demonstrativo – preposição – artigo. 
e) preposição – artigo – pronome demonstrativo. 
 

13. (Fuvest-SP) Ao ligar dois termos de uma ooração, a 
preposição pode expressar, entre ooutros aspectos, uma 
relação temporal, espacial oou nocional. Nos versos: 
 

“Amor total e falho... Puro e impuro...Amor de velho 
adolescente...” 
 

A preposição “de” estabelece uma relação nocional. Essa 
mesma relação ocorre em: 
a) ”este fundo de hotel é um fim de mundo”. 
b) ”A quem sonha de dia e sonha de noite, sabendo todo sonho 
vão”. 
c) ”Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia” 
d) ”Chegarei de madrugada, quando cantar a seriema”. 
e) ”Só os roçados da morte compensam aqui cultivar”. 
 

14. (FGV-SP) “Foi um técnico de sucesso, mas nunca 
conseguiu uma reputação  no campo à altura de sua reputação  
de vestiário”.  
 

Começando a frase por “Nunca conseguiu uma reputação no 
campo à altura de sua reputação de “vestiário.” 
  Para manter a mesma relação lógica expressa na frase 
inicialmente deve-se continuar com: 
a) Enquanto foi...               b) Na medida em que era. 
c) Ainda que tenha sido.    d) Desde que fosse. 
e) Porquanto era. 
 

15. (Mack-SP) No período “Minha mãe hesitou um pouco, mas 
acabou cedendo, depois que o padre Cabral, tendo consultado 
o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que poderia ser.” 
A expressão depois que, morfologicamente, é” 
a) Locução verbal             b) Advérbio de tempo. 
c) Locução conjunctiva     d) Advérbio de modo 
e) Explicativo. 
 

16. (PUC-SP) “...ouviram-se amplos bocejos, fortes como o 
marulhar das ondas...”, a partícula como expressa uma ideia 
de: 
a) causa                           b) explicação  
c) conclusão                    d) proporção 
e) comparação 
 

17. (Unimep-SP) “Havendo tempo, irei à sua casa”.  Comece 
com: Irei à sua casa, ... 
a) se houvesse               b) embora haja 
c) exceto se houver        d) desde que houvesse 
e) caso haja 
 

4.7 GABARITO 
 

1. A linguagem é carregada de gírias e marcas de oralidade. Tem o objetivo de se 
aproximar dos detentos. 
2. 01 +04 + 16= 21   3. E 
4. Aqui, lugar – indicador de quem fala; agora, tempo – chama atenção 
5. E    6. Adição – reforça a ideia; insistência/frustração   7. 01+02+04+=7 
8. “Ai Jesus”  9. B    10.A   11.C   12.B   13.E   14.C   15.C   16.E   17.E 
 
 

UNIDADE 5 
 

VERBOS: CONJUGAÇÃO VERBAL 
 

5.1 INDICATIVO  
Como já mencionado, esse modo verbal exprime 

certeza, precisão do falante perante o fato. Aqui, daremos 
destaque para os usos do presente do indicativo:  

• Ações que ocorrem no momento da fala: esse é o uso 
literal do presente e pode ser substituído pelo uso do 
gerúndio. Exemplos: “Estou muito feliz que você passou 
na prova”; “Joana fala no momento” (Joana está falando).  

• Hábitos: uso do presente para indicar uma rotina ou 
repetição. Exemplos: “Aos domingos, a família de 
Marcela não trabalha”; “Tenho aula de redação de 
segunda-feira”.  

• Futuro: é o uso do presente para expressar algo que 
ainda não aconteceu, mas, com certeza, irá acontecer. 
Exemplos: “O filme dos Vingadores chega aos cinemas 
na sexta”; “O prefeito de Londrina inaugura a UBS 
amanhã”.  

• Ações atemporais: esse uso do presente atribui um efeito 
de verdade sobre o fato, assim, é muito usado para dados 
científicos. Exemplos: “O dia possui 24 horas”; “O planeta 
gira em torno do seu próprio eixo”.  

• Passado: utiliza-se o presente para falar do pretérito para 
transformar o fato mais verdadeira, inserir o leitor na 
história. Exemplos: “A Primeira Guerra Mundial começa 
em 1914”.  

 

Além disso, iremos destacar as diferenças entre os 
tipos de pretéritos do indicativo:  
• Pretérito perfeito: ação pontual no passado, foi iniciado e 

concluída. Exemplos: “Ontem, eu falei sobre as palestras 
com a professora”, “O presidente chegou à São Paulo na 
semana passada”.  

• Pretérito imperfeito: ação continua no passado, como um 
hábito que não faz mais parte da rotina. Exemplos: “Rita 
morava em Niterói quando era pequena”; “Eu chegava 
cedo na escola”.  

• Pretérito mais que perfeito: ação pontual que aconteceu 
no passado mais distante. Exemplo: “Quando ela chegou 
ao cinema, o filme já começara”.  

DICA: podemos substituir o pretérito mais que perfeito pela 
forma TER/HAVER + PARTICÍPIO. Exemplo: “Eu já tinha 
falado com o proprietário da casa sobre esse assunto”.  

• Futuro do pretérito: ação que poderia ter acontecido no 
passado, mas que não aconteceu. Expressa hipóteses. 
Exemplos: “Você chegaria mais cedo se tivesse saído 
antes”. 
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5.2 SUBJUNTIVO  
Como já explicado anteriormente, o modo subjuntivo é 

usado para expressar hipóteses e possibilidades. Isso 
parece fácil, entretanto, muitas vezes cometemos erros ao 
conjugar esse modo verbal.  

 

Conjugação do presente do subjuntivo:  
Para facilitar, utilize esse macete:  
Eu – verbo no presente do indicativo –, mas ele não quer 
que eu – verbo no presente do subjuntivo.  
Exemplos:  

• Eu COMPRO, mas ele não quer que eu COMPRE.  
• Eu FALO, mas ele não quer que eu FALE. 

 

Conjugação do pretérito e futuro do subjuntivo:  
Para facilitar, use a mesma dica, mas de maneira 
modificada:  
Eu – presente do indicativo -, mas ele não queria que eu – 
pretérito do subjuntivo – ou futuro do subjuntivo.  
Exemplos:  

• Eu trago, mas ele não queria que eu trouxesse → quando eu 
trouxer.  

• Eu danço, mas ele não queria que eu dançasse → quando 

eu dançar.  
 

Observação:  
Preste muito atenção aos verbos VER e VIR:  

• “Eu vejo, mas ele não queria que eu visse → quando eu 
vir” 

• “Eu venho, mas ele não queria que eu viesse → quando 
eu vier” 

Portando, o futuro do subjuntivo do verbo ver é VIR, 
enquanto o futuro do subjuntivo do verbo vir é VIER.  

 
Tabela de conjugação: veja como seria conjugado todas 
as pessoas nos tempos presente, pretérito e futuro.   

 
5.3 IMPERATIVO  
Usamos esse modo verbal para expressar ordens e 
conselhos. Assim, ele pode ser conjugado no afirmativo ou 
negativo, e de modo geral, isso nos gera muitas dúvidas. 
Então, inicialmente, é preciso lembrar que não existe 
imperativo para a primeira pessoa do singular (Eu).  
 

Conjugação do imperativo negativo:  
O imperativo negativo vem do presente do subjuntivo, 
basta usar o macete ensinado para conjugar no subjuntivo 
e depois copiar. Exemplo:  

 

Conjugação do imperativo afirmativo:  
Para formar o imperativo afirmativo é preciso seguir as 
seguintes regras:  
1. conjugar o verbo no presente do indicativo;  
2. conjugar o verbo no presente do subjuntivo; 
3. copiar do presente do indicativo os verbos conjugados 
na segunda pessoa (TU e VÓS),  
4. retirar a letra S dos verbos da segunda pessoa.  
5. copiar do presente do subjuntivo as outras pessoas sem 
modificações.  
Observe a tabela como exemplo. 

 
 

5.4 EXERCÍCIOS  
 

01. (Cefet-MG) Empregou-se o verbo no futuro do subjuntivo 
em: 
a) ... afrontava os perigos (...) para vir vê-la à cidade. 
b) Se algum dia a civilização ganhar essa paragem 
longínqua... 
c) Continuaram ainda a dialogar com certo azedume. 
d) Tinha-me esquecido de contar-lhe que eu fizera uma 
promessa... 
e) ...e encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da 
lanterna. 
 

02. (UFMG) Em todas as alternativas, a lacuna pode ser 
preenchida com o verbo indicado entre parênteses, no 
subjuntivo, exceto em:  
a) Olhou para o cão, enquanto esperava que lhe _______ a 
porta (abrir). 
b) Por que foi que aquela criatura não ________ com 
franqueza? (proceder) 
c) É preciso que uma pessoa se ________ para encurtar a 
despesa. (trancar). 
d) Deixa de luxo, minha filha, será o que Deus ________. 
(querer) 
e) Se isso me ______ possível, procuraria a roupa. (ser) 
 

03. (FUVEST-SP) Assinale a frase em que aparece o pretérito 
mais-que-perfeito do verbo ser: 
a) Não seria o caso de você se acusar? 
b) Quando cheguei, ele já se fora, muito zangado. 
c) Se não fosse ele, tudo estaria perdido. 
d) Bem depois se soube que não fora ele o culpado. 
e) Embora não tenha sido divulgado, soube-se do caso. 
 

04. (FAAP) Assinale a resposta correspondente à alternativa 
que completa corretamente o espaço em branco: 
“Não ________. Você não acha preferível que ele se 
________ sem que você o __________?” 
a) interfere – desdiz – obriga. 
b) interfira – desdisser – obrigue. 
c) interfira – desdissesse – obriga. 
d) interfere – desdiga – obriga. 
e) interfira –  desdiga –  obrigue. 
 

05. (UM-SP) Em qual das alternativas todos os verbos estão 
em tempos do pretérito? 
a) Chamei-lhe a atenção porque teria observado de perto seu 
progresso. 
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b) Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice estava 
agora no domínio da compensação. 
c) Lembra-me de o ver erguer-se assustado e tonto. 
d) Meu pai respondia a todos os presentes que seria o que 
Deus quisesse. 
e) Se advertirmos constantemente esta moça, perderemos 
uma excelente profissional. 
 

06. (UCS-RS) Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
“Não ________ os dons que recebestes; __________ sempre 
que a felicidade se ________ aos poucos. 
a) esquece – lembre – constrói. 
b) esquece – lembra – constrói. 
c) esqueça – lembre – constrói. 
d) esqueças – lembra – constrói. 
e) esqueças – lembre – constrói. 
 

07. (FAME/FUPAC-MG) Em: “Sei de uma moça... Se alguém 
escrevesse a sua história, diriam como o senhor (...)”, há 
verbos empregados respectivamente no: 
a) presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, 
futuro do pretérito do indicativo. 
b) presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, 
futuro do pretérito do indicativo. 
c) presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, 
pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, 
pretérito imperfeito do indicativo. 
e) presente do indicativo, futuro do pretérito do subjuntivo, 
pretérito imperfeito do subjuntivo. 
 

08. Na Língua Portuguesa, às vezes, verbos diferentes 
assumem a mesma forma verbal. Isso NÃO ocorre em: 
a) FUI, pretérito perfeito do indicativo de IR e de SER. 
b) VIEMOS, pretérito perfeito do indicativo de VIR e presente 
do indicativo de VER. 
c) VIMOS, pretérito perfeito do indicativo de VER e presente 
do indicativo de VIR. 
d) FOR, futuro do subjuntivo de IR e de SER. 
e) FORA, pretérito mais-que-perfeito do indicativo de IR e de 
SER. 
 

09. Assinale a alternativa em que estão devidamente 
classificadas as seguintes formas verbais: “Chegando do 
trabalho, espero que já tenha terminado a lição de casa”. 
a) futuro do subjuntivo, presente do subjuntivo 
b) infinitivo, pretérito imperfeito do subjuntivo 
c) infinitivo, presente do subjuntivo 
d) gerúndio, pretérito perfeito do subjuntivo. 
e) futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo. 

 

5.5 GABARITO 
 

1.B 2. B 3.D 4.E 5.B 6.B 7.A 8.B 9.D 

 
 
 
 

UNIDADE 6 
 

PERÍODO SIMPLES: 
SUJEITO E PREDICADO 

 

6.1 SINTAXE 

O estudo das classes de palavras buscou apresentar qual 
a característica intrínseca de cada termo, incluindo-o em 
um grupo. Agora, passaremos a estudar a sintaxe (lê-se 
“sintásse”), ou seja, veremos qual a relação das palavras 
em um conjunto e a função que elas exercem. 

 

6.2 FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO 
 

Frase 
Chamamos frase a cada uma das unidades da fala que 

expressam uma ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo, 
enfim, um enunciado de sentido completo que estabelece 
comunicação, podendo apresentar verbo ou não. Ex.:  

“Bom dia!”, “No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, 
herói de nossa gente”. 

 

Oração 
Sempre que a frase, ou membro da frase, apresentar 

verbo (ou locução verbal) teremos uma oração. Não 
podemos ter dois verbos (ou duas locuções verbais) numa 
única oração, pois cada verbo (ou locução verbal) é uma 
oração. Ex.: 

“Fogo!” – é uma frase e não é uma oração. 
“O homem pediu fogo”. – é uma frase constituída de uma 

oração. 
“É necessário que você acenda o fogo”. – é uma frase 

constituída de duas orações. 
 

Período 
Chamamos período à frase constituída de uma ou mais 

orações, formando um todo, com sentido completo. O 
período pode ser simples ou composto. 

O período simples é constituído por apenas uma oração: 
“O galo cantou.”. 

O período composto é constituído por duas ou mais 
orações: “O galo cantou quando o leiteiro chegou.”. 

 

A oração apresenta, em geral, dois elementos essenciais: 
sujeito e predicado: 

 

6.3 SUJEITO 
É o tema do que se vai falar; o ser de quem se declara 

algo, ou quem pratica a ação determinada pelo verbo no 
período. O verbo concorda com o sujeito em número e 
pessoa. Exemplo: 

   “Eu     tinha onze anos”. 
(sujeito) (predicado) 

 

Tipos de Sujeito 
• Sujeito Simples: apresenta um único núcleo, isto é, um 
único vocábulo diretamente relacionado com o verbo. Ex.: 
“A menina sorriu”; “O amar faz bem”; “Os dois choraram”. 

 

• Sujeito Composto: apresenta mais de um núcleo. Ex.: 
"Romeu e Julieta morreram do mal de amor"; "Os 
morangos e as uvas estavam deliciosos"; "Ela e eu somos 
muito parecidos". 

 

• Sujeito Oculto, Elíptico ou Desinencial: quando o núcleo 
do sujeito está implícito, mas pode ser reconhecido pela 
desinência verbal ou pelo contexto. Ex.: “Abolimos todas as 
regras” (nós); “Vivi naquela cidade por muito tempo” (eu). 

 

• Sujeito Indeterminado: como o próprio nome já diz, ocorre 
quando não é possível determinar a quem se refere o 
predicado. Isso pode aparecer em duas situações: 
a) com o verbo na terceira pessoa do plural, desde que o 
sujeito não tenha sido identificado anteriormente. Ex.: 
"Desviaram muitos recursos da assistência social"; 
b) com o verbo na terceira pessoa do singular, 
acompanhado do pronome SE, desde que o verbo não 
tenha objeto direto. Ex.: "Come-se bem aqui"; "Precisa-se 
de homens criativos". 
 

• Oração sem Sujeito: a oração toda é um predicado, 
formado por um verbo impessoal. Ocorre com: 
a) verbos que indicam fenômenos da natureza. Ex.: 
"Choveu muito neste verão"; "Amanheceu"; 
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b) os verbos SER, ESTAR, FAZER e HAVER usados para 
indicar fenômenos meteorológicos ou relativos ao tempo 
em geral. Ex.: "Faz frio nas serras da região Sul"; "Há 
muitos anos esperamos mudanças significativas"; "São três 
horas, preciso partir"; "Está tarde"; 
c) o verbo haver no sentido de existir, acontecer. Ex.: 
"Havia pouca gente no parque público"; "Houve poucas 
matrículas para o vestibular deste ano". 

 

No estudo de verbos, vimos que o verbo haver com 
sentido de existir não se flexiona em número nem pessoa. 
Isso acontece por este motivo: ele é impessoal, não possui 
sujeito. O complemento é um objeto direto! 

 

6.4 PREDICADO 

É a declaração que se refere ao tema (sujeito), ou 
seja, tudo o que se atribui ao sujeito. Ex.: 
A vida é curta.  
O lavrador trabalha no campo.  

 

Tipos de Predicado 
• Predicado Nominal: ocorre quando o núcleo do 
predicado é um nome. Ex: “Ele está um pouco doente 
hoje”. (núcleo = doente) 

 

• Predicado Verbal: o núcleo do predicado é um verbo 
significativo nestes casos: Ex: “Os políticos roubaram a 
população outra vez”. (núcleo = roubaram) 

 

• Predicado Verbo-Nominal: há dois núcleos no 
predicado, sendo um verbo e um nome. Ex: “Os 
automóveis passavam rápidos”. (núcleos – passavam; 
rápidos) 

 

6.5 TRABALHANDO COM TEXTOS 
 

Léxico 
Ao redigir um texto, devemos atentar para a elegância. 

Geralmente a repetição, por não haver significado, torna-se 
um vício de linguagem, demonstrando pobreza no 
vocabulário do autor. 

Por isso, é importante ter um léxico (vocabulário) amplo, 
para utilizarmos dos recursos de retomada de um termo já 
dito. Podemos utilizar: 

Sinônimos: são palavras com significados parecidos: 
calmo, tranquilo, sereno, sossegado; ou idoso, velho, 
ancião. 

Antônimos: são palavras de significados opostos: 
ocidental, oriental; ou grosso, fino; ou preto, branco. 

 
Imagine um texto assim: “O Brasil é muito grande e por 

isso a população do Brasil é muito grande. O Brasil já foi 
colônia de Portugal, mas hoje o Brasil é independente de 
Portugal”. Em vez de repetir, poderíamos usar sinônimos, 
como país, nação, pátria, ou termos que se refiram ao 
Brasil, como aqui. Vejamos outro recurso: 

Hipônimo: termo mais específico. 
Hiperônimo: termo mais abrangente. 
 
Como exemplo, veja uma lista de termos que vai do mais 

específico ao mais abrangente: “Londrina – Paraná – Brasil 
– América – Terra – Sistema Solar”. Podemos dizer que 
Londrina é hipônimo de todos os outros vocábulos, assim 
como Sistema Solar é hiperônimo de todos os outros, e, 
ainda, que Brasil é hipônimo de América e hiperônimo de 
Paraná. Em um texto, podemos notar que geralmente 
aparece primeiro o hipônimo (específico), que vai se 
abrangendo ao decorrer do texto, com hiperônimos. 
Exemplo: “O Danilo, do Palmeiras, levou cartão vermelho 
em um jogo por tomar atitudes racistas. O palmeirense se 
defendeu dizendo que havia sido insultando antes pelo 

adversário. O árbitro, contudo, indeferiu a súplica do 
jogador”. Perceba a sequência de usos: “Danilo – 
palmeirense – jogador”, o primeiro é mais específico e o 
último, o mais abrangente.  

 

Texto 1 
Um apólogo 
(Machado de Assis) 
Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:  
− Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda 

enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?  
− Deixe-me, senhora.  
− Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que 

está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre 
que me der na cabeça.  

− Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. 
Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual 
tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe 
a dos outros.  

− Mas você é orgulhosa.  
− Decerto que sou.  
− Mas por quê?  
− É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa 

ama, quem é que os cose, senão eu?  
− Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? 

Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu?  
− Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo 

um pedaço ao outro, dou feição aos babados...  
− Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou 

adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que 
eu faço e mando...  

− Também os batedores vão adiante do imperador.  
− Você é imperador?  
− Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel 

subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai 
fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, 
ajunto...  

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da 
baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de 
uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar 
atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da 
agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a 
coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano 
adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da 
costureira, ágeis como os galgos de Diana − para dar a isto 
uma cor poética. E dizia a agulha:  

− Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? 
Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo; 
eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando 
abaixo e acima.  

A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto 
pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como 
quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A 
agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se 
também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de 
costura; não se ouvia mais que o plic-plic plic-plic da agulha no 
pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia 
seguinte; continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto 
acabou a obra, e ficou esperando o baile.  

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, 
que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no 
corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando 
compunha o vestido da bela dama, e puxava a um lado ou 
outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, 
acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe:  

− Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da 
baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é 
que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você 
volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio 
das mucamas? Vamos, diga lá.  

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de 
cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre 
agulha:  

− Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para 
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ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha 
de costura. Faze como eu, que não abro caminho para 
ninguém. Onde me espetam, fico.  

Contei esta história a um professor de melancolia, que me 
disse, abanando a cabeça: − Também eu tenho servido de 
agulha a muita linha ordinária! 

 

Texto 2 
Levantado do chão (fragmento) 
(José Saramago) 

Estão agora dois grupos de trabalhadores frente a frente, 
dez passos cortados os separam. Dizem os do norte, Há leis, 
fomos contratados e queremos trabalhar. 

Dizem os do sul, Sujeitam-se a ganhar menos, vem aqui 
fazer-nos mal, voltem para a vossa terra, ratinhos. Dizem os 
do norte, Na nossa terra não há trabalho, tudo é pedra e tojo, 
somos beirões, não nos chamem ratinhos, que é ofensa. 
Dizem os do sul, São ratinhos, são ratos, vem aqui para roer o 
nosso pão. Dizem os do norte, Temos fome. Dizem os do sul, 
Também nós, mas não queremos sujeitar-nos a esta miséria, 
se aceitarem trabalhar por esse jornal, ficamos nós sem 
ganhar. Dizem os do norte, A culpa é vossa, não sejais 
soberbos, aceitai o que o patrão oferece, antes menos que 
coisa nenhuma, e haverá trabalho para todos, porque sois 
poucos e nós vimos ajudar. Dizem os do sul, É um engano, 
querem enganar-nos a todos, nós não temos que consentir 
neste salário, juntem-se, a nós e o patrão terá de pagar melhor 
jorna a toda a gente. Dizem os do norte, Cada um sabe de si 
e Deus de todos, não queremos alianças, viemos de longe, 
não podemos ficar aqui em guerras com o patrão, queremos 
trabalhar. Dizem os do sul, Aqui não trabalham. Dizem os do 
norte, Trabalhamos. Dizem os do sul, Esta terra é nossa. 
Dizem os do norte, Mas não a querem fabricar. Dizem os do 
sul, Por este salário, não. Dizem os do norte, Nós aceitamos o 
salário. Diz o feitor, Pronto, temos conversado, arredem lá para 
trás e deixem os homens pegar ao trabalho. Dizem os do sul, 
Não enregam. Diz o feitor, Enregam, que mando eu, ou chamo 
a guarda. Dizem os do sul, Antes que a guarda chegue, correrá 
aqui sangue. Diz o feitor, Se a guarda vier, ainda mais sangue 
correrá, depois não se queixem. Dizem os do sul, Irmãos, 
deem ouvidos ao que dizemos, juntem-se a nós, por alma de 
quem lá tem. Dizem os do norte, Já foi dito, queremos 
trabalhar. 

Então o primeiro do norte avançou para o trigo com a foice, 
e o primeiro do sul deitou-lhe a mão ao braço, empurraram-se 
sem agilidade, rijos, rudes, brutos, fome contra fome, miséria 
sobre miséria, pão que tanto nos custa. Veio a guarda e 
separou a briga, bateu para um lado só, empurrou à sabrada 
os do sul, amalhou-os como animais. 

 

6.6 EXERCÍCIOS 
 

01. Retire de cada um dos textos duas orações e separe o 
sujeito e predicado de cada uma delas. Depois, classifique os 
sujeitos das orações. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

02. Leia esse trecho: “Estão agora dois grupos de 
trabalhadores frente a frente”. Como podemos classificar o 
sujeito da oração, retirada do Texto 2? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

03. Identifique e classifique o sujeito dos verbos destacados 

nestes trechos abaixo: 
a) “Veio a noite do baile”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) “A linha não respondia nada”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) “Sujeitam-se a ganhar menos”. 

 
____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) “Então o primeiro do norte avançou para o trigo com a 
foice”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

e) “Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante 
[...]”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

f) “Estavam mandando ajuda, mas os presentes não sabiam”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

04. Sobre a frase “Anda, aprende, tola”, é correto afirmar que: 
a) todas as palavras explícitas da primeira oração pertencem 
ao predicado. 
b) as duas orações não possuem sujeito. 
c) o sujeito é tola para os dois verbos. 
d) as duas orações possuem sujeito indeterminado. 
e) “anda” é o sujeito de “aprende“. 
 

05. (UNIRIO) Assinale a frase cujo sujeito se classifica do 
mesmo modo que o da frase “Faz muito calor no Rio o ano 
inteiro”. 
a) Devia haver mais interesse pela boa formação profissional. 
b) Falaram muito mal dos estimuladores de conflitos. 
c) Vive-se bem no clima de montanha. 
d) Almejamos dias melhores. 
e) Haviam chegado cedo todos a candidatos. 
 
06. Destaque e classifique todos os sujeitos presentes em 
cada um dos seguintes períodos: 
a) “Decerto que sou”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) “Dizem os do norte, A culpa é vossa, não sejais soberbos”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) “A linha não respondia nada; ia andando”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) “Também eu tenho servido de agulha a muita linha 
ordinária!”. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

07. Assinale a alternativa que tem oração sem sujeito: 
a) Existe um povo que a bandeira empresta. 
b) Embora com atraso, haviam chegado. 
c) Existem flores devorando insetos. 
d) Alguns de nós ainda tinham esperança de encontra-lo. 
e) Há de haver recursos desta sentença. 
 

08. Leia este texto. 
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Disponível em: http://fisofolando.blogspot.com. Acesso em 04 jan. 
2015 
 

a) Considerando a resposta do menino, observa-se que a 
palavra “sujeito” ganhou outro sentido. Qual é ele? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Qual é a resposta esperada pela professora? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) A frase dita pela professora é um período simples ou 
composto? Explique. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

6.7 GABARITO 
 

1. “Era uma vez uma agulha” 
Sujeito (simples): uma agulha // Predicado: Era uma vez 
“Mas você é orgulhosa” 
Sujeito (simples): você // Predicado: Mas... é orgulhosa 
“Na nossa terra não há trabalho” 
Sujeito (inexistente) // Predicado: Na nossa terra não há trabalho 
“Veio a guarda” 
Sujeito (simples): a guarda // Predicado: Veio. 
2. Sujeito simples: dois grupos de trabalhadores // Predicado: Estão 
agora... frente a frente. 
4. a) Sujeito simples: a noite do baile 
b) Sujeito simples: a linha 
c) Sujeito desinencial: Eles / Vocês 
d) Sujeito simples: o primeiro do norte 
e) Sujeito composto: uma e outra 
f) Sujeito indeterminado // Sujeito simples: os presentes. 
5. a) todas as palavras explícitas da primeira oração pertencem ao 
predicado. 
6. a) Devia haver mais interesse pela boa formação profissional. 
7. a) Sujeito desinencial: eu 
b) Sujeito simples: os do norte // Sujeito simples: a culpa // Sujeito 
desinencial: vós 
c) Sujeito simples: a linha // Sujeito desinencial: ela 
d) Período simples, pois só possui uma oração. 
8. E;   9.  a) O aluno interpretou o termo “sujeito” como um indivíduo, 
uma pessoa que confia nos políticos, assim, o considerou um mané. b) 
O eleitor;     c) Período simples, possui apenas uma oração (um verbo).    

 
 

UNIDADE 7 
 

PERÍODO SIMPLES: TERMOS 
INTEGRANTES A FORMAÇÃO DO 

PREDICADO 
 

 Como vimos, o predicado é a informação que se 
apresenta sobre o sujeito. Todo predicado possui um verbo 
o qual possui características de um dos três grupos: 
1. Verbo de ligação – não indica ação. Serve mais para ligar 
o sujeito ao seu atributo. É possível entender a oração 
mesmo se ele for omitido: “Maria é bonita” → “Maria, 
bonita”. Ex.: ser, estar, permanecer, continuar, parecer, 
ficar (como em “ficou doente”), andar (como em “ele anda 
triste ultimamente”) etc. Nunca será núcleo do predicado. 
2. Verbo transitivo – exige um complemento verbal para 
completar seu significado. A frase “Pedro pegou” precisa 
ser completada, pois a ação precisa recair sobre alguém ou 
alguma coisa, ou seja, “Pedro pegou o livro”. Ex.: amar, 
comer, ter, precisar, explicar, dar etc. 
3. Verbo intransitivo – tendo significação completa, não 
exige complemento (mas, assim como todos os outros, 
pode vir acompanhado de informações acessórias, como 
lugar, tempo, modo, instrumento, companhia etc). Em 
“Frank anda sempre na calçada”, percebemos que o verbo 
andar (intransitivo) não precisa de complemento para 
completar seu sentido, pois conseguimos compreender a 
oração normalmente dizendo apenas “Pedro anda”. Os 
acessórios sempre e na calçada não foram exigidos pelo 
verbo, por isso não são complementos. 
 

7.1 TERMOS INTEGRANTES DA ORAÇÃO 
 De acordo com o tipo de verbo, a oração pode 
apresentar termos que integrem o sentido do verbo ou não. 
Além disso, os termos integrantes são diferenciados de 
acordo com a sua função. 
 

→ Complementos verbais – como vimos, os verbos 

intransitivos não possuem complementos. Os transitivos é 
que possuirão complementos verbais, que podem ser: 
1. OBJETO DIRETO – se o verbo não exigir uma 
preposição entre ele e seu objeto, a ligação entre eles é 
direta: “Pedro ama Paula” (Objeto sem preposição). 
2. OBJETO INDIRETO – aqui, o verbo exige uma 
preposição, sendo indireta a ligação entre verbo e objeto: 
“Pedro gosta DE Paula” (Objeto com preposição). 
 

→ Predicativo – não completa o sentido de nenhum 

verbo, apenas exprime atributo a algum termo. 
1. PREDICATIVO DO SUJEITO – atribui informações a um 
sujeito: “A vida é curta”. (sujeito: a vida) 
2. PREDICATIVO DO OBJETO – atribui informações a um 
objeto: “Julgaram culpada a mulher”. (sujeito: 
indeterminado; objeto direto: a mulher). 
 

→ Complemento nominal – Assim como existem 

verbos que exigem complemento para integrar seu sentido, 
também há nomes que possuem essa necessidade. O 
Complemento nominal é o termo que completa o sentido 
de um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e 
apresenta-se sempre antecedido de preposição. Ex.: “Ele 
votou contrariamente aos interesses populares.” Repare 
que o advérbio contrariamente pede um complemento 
(contrariamente a quê?). Outro ex.: “A água é necessária 
à vida”. O adjetivo necessário está completado por “à vida”. 
Outro ex.: “Cancelaremos nossa ida à Bahia”. Aqui é o 
substantivo que pede complemento. 



GRAMÁTICA  55 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL 
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

→ Agente da passiva – é o termo que indica o ser que 

pratica a ação, quando o verbo está na voz passiva, mas 
ele pode ser ocultado em alguns casos. Ex: “A janela foi 
quebrada pelo moleque”; “Todas as provas do ENEM foram 
anuladas”. Perceba que o Agente da passiva está expresso 
no primeiro exemplo, mas não no segundo. 
 

● Como se viu, é o verbo que exige a preposição (gostar 
sempre pede a palavra “de”). Portanto, se aparecer uma 
preposição, sem que ela seja exigida pelo verbo, o objeto 
ainda é DIRETO, chamado de Objeto Direto 
Preposicionado. Geralmente ocorre para dar ênfase: 
“Jesus pegou da taça”; para evitar ambiguidade: “Ao pai o 
filho olhou”; ou quando se usa um pronome pessoal tônico 
como complemento (veja aula 3): “enganou a mim”. 
 

► Pronomes 
Na norma culta, os pronomes átonos o, a, os e as são 
sempre objetos diretos, e o pronome átono lhe é sempre 
objeto indireto: Eu o vi. (não “eu lhe vi”, pois ver é transitivo 
direto. Também não pode ser “eu vi ele”, pois ele é 
pronome tônico, e exige preposição; neste caso, seria “eu 
vi a ele”, um caso de obj. dir. preposicionado. Releia a parte 
de pronome pessoal na aula 3). Outro exemplo: “Eu lhe dei 
o livro”. Aqui, o verbo exige um obj. direto, que é o livro (o 
é artigo, não pronome!), e um obj. indireto, que é lhe. 
 

► Isso é para mim/eu fazer 
Como se viu na aula 3, os pronomes retos são sempre 
sujeitos. Na frase “Isso é para eu fazer”, o eu é sujeito de 
fazer. Por isso que é inadequado à norma culta o uso do 
mim nesse caso. 
 

7.2. TRABALHANDO COM TEXTOS 

 Contra-argumentação 
 

 Como já se viu, a argumentação é uma ferramenta 
importante quando o objetivo é convencer. Esse processo 
se desenrola como um julgamento de tribunal, onde cada 
parte expõe seus argumentos e, ao mesmo tempo, tenta 
negar os argumentos alheios. Não basta os debatedores 
afirmarem, repetidamente, seus pontos de vista. É preciso 
que argumentem, não só para confirmar sua tese, como 
também para negar as teses contrárias, chamadas de 
contra-argumentos. 

 O modo mais simples de contra-argumentar é buscar 
contradições nos argumentos do debatedor. Pensamos 
que quem se contradiz está errado ou mentindo. Quando 
não se trata de um debate, mas, sim, de uma exposição de 
ideias, como uma produção de texto para um vestibular, é 
imprescindível que o autor preveja quais seriam os contra-
argumentos possíveis. Assim, ele pode incluir em seu texto 
argumentos mais fortes e menos questionáveis. 

 

TEXTO 1 
O lobo e o cordeiro              (La Fontaine) 
 

Certo dia, um cordeiro estava bebendo água próximo a um 
córrego. A água jorrava entre as rochas. De repente, observou 
que do outro lado havia um lobo que também bebia água, mas 
vorazmente. 

O lobo olhou para o cordeiro e disse: 
− Como é que você tem coragem de sujar a água que eu 

estou bebendo? 
O cordeiro, com um ar de espanto, disse: 
− Mas eu não estou sujando a sua água, senhor lobo; estou 

muito longe para que isso aconteça. 
O lobo com ar de superioridade respondeu: 
− Você agita a água, cordeiro. Ah, fiquei sabendo que você 

andou falando mal de mim o ano passado, não é mesmo, 
cordeiro? 

− Ano passado? Mas no ano passado eu nem tinha nascido. 
Portanto, isso é impossível. 

O lobo, pensativo, disse: 

− Se não foi você, foi seu irmão. 
O cordeiro: 
− Eu não tenho irmão, senhor lobo. 
O lobo então esbravejou: 
− Se não foi você, nem seu irmão, só pode ter sido alguém 

que você conhece. 
O lobo então agarrou o cordeiro, levou-o para o fundo da 

floresta e o devorou. 
MORAL: A razão do mais forte é sempre a melhor – ou talvez 
– mais convincente. 

 

TEXTO 2 
 

João Boa Morte Cabra Marcado para Morrer 
(Ferreira Gullar) 

 

Essa guerra do Nordeste 
não mata quem é doutor. 
Não mata dono de engenho, 
só mata cabra da peste, 
só mata o trabalhador. 
O dono de engenho engorda, 
vira logo senador. 
Não faz um ano que os homens 
que trabalham na fazenda 
do Coronel Benedito 
tiveram com ele atrito 
devido ao preço da venda. 
O preço do ano passado 
já era baixo e no entanto 
o coronel não quis dar 
o novo preço ajustado. 
João e seus companheiros 
não gostaram da proeza: 
se o novo preço não dava 
para garantir a mesa, 
aceitar preço mais baixo 
já era muita fraqueza. 
"Não vamos voltar atrás. 
Precisamos de dinheiro. 
Se o coronel não quer dar mais, 
vendemos nosso produto 
para outro fazendeiro." 
Com o coronel foram ter. 
Mas quando comunicaram 
que a outro iam vender 
o cereal que plantaram, 
o coronel respondeu: 
"Ainda está pra nascer 
um cabra pra fazer isso. 
Aquele que se atrever 
pode rezar, vai morrer, 
vai tomar chá de sumiço". 

 

7.3 EXERCÍCIOS 
 

01. Leia as duas frases a seguir: 
I - “Camila andava muito triste” 
II - “Camila andava sem pressa”. 
Classifique o verbo “andava” em cada uma das orações e 
justifique sua resposta, explicando a diferença. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_______________________________________ 
 

02. Classifique os predicados de cada período abaixo: 
a) “ João e seus companheiros / não gostaram da proeza”. 
b) “O preço do ano passado / já era baixo”. 
c) “O lobo com ar de superioridade respondeu” 
d) “A água jorrava entre as rochas” 
e) “vai tomar chá de sumiço". 
 

03. Após reler os textos desta unidade, aponte em quais 
alternativas há Verbo Transitivo: 
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a) “do outro lado havia um lobo”. 
b) “vira logo senador”. 
c) “A razão do mais forte é sempre a melhor – ou talvez – mais 
convincente”. 
d) “O modo mais simples de contra-argumentar é buscar 
contradições nos argumentos do debatedor” 
e) “vendemos nosso produto / para outro fazendeiro" 
 

04. Faça análise sintática dos termos sublinhados conforme o 
modelo: 
“O lobo   olhou   para o cordeiro” 
 Sujeito   VTD    OD preposicionado 
(VTD – verbo transitivo direto; OD – Objeto direto) 
 

a) “A água jorrava entre as rochas” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) “Você agita a água” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) “Isso é impossível” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) “O lobo então agarrou o cordeiro, levou-o para o fundo da 
floresta” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

e) “Você andou falando mal de mim” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

f) “O dono de engenho engorda” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

g) “Vendemos nosso produto/ para outro fazendeiro" 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

05. Sublinhe o complemento nominal na seguinte frase: “um 
cordeiro estava bebendo água próximo a um córrego”. O 
complemento que você sublinhou complementa um termo de 
qual classe de palavra? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

06. Na música “Daniel na Cova dos Leões”, da banda Legião 
Urbana, há um verso que diz: “E o seu medo de ter medo de 
ter medo”. Essa construção, que pode ir ao infinito, é explicável 
gramaticalmente. Discorra sobre essa informação. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

7. Leia a tirinha. 
 

 
Disponível em: 

https://www.facebook.com/zerohora/photos/a.284218549955.33211.4645
2974955/10150560997139956/?type=1&theater 

Classifique sintaticamente os seguintes  termos “uma 
doença muito perigosa”; “por animais contaminados”:  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_______________________________________ 
 

08. Leia o fragmento a seguir e responda a alternativa correta: 
“Sorvete Kibon decora sua cozinha. E dá nome às latas.” Os 
termos em destaque são respectivamente: 
a) sujeito, objeto direto, objeto indireto. 
b) objeto direto, sujeito, objeto direto. 
c) sujeito, objeto indireto, objeto direto. 
d) sujeito, sujeito, objeto direto. 
e) objeto direto, sujeito, objeto indireto. 

 

09. (UE-BA) Assinale a alternativa correspondente ao período 
onde há predicativo do sujeito:  
a) Como o povo anda tristonho!  
b) Agradou ao chefe o novo funcionário.  
c) Ele nos garantiu sua vinda.  
d) No Rio, não faltam diversões.  
e) O aluno ficou sabendo de sua aprovação.  
 

10. Assinale o item em que houve erro no emprego do 
pronome de 1ª pessoa, pois se usou a forma oblíqua no lugar 
da reta: 
a) Vieram até mim rapidamente 
b) É cedo para mim dar uma resposta 
c) Para mim ele é o maior 
d) Ela chegou antes de mim 
e) Se eu não chegar, vão sem mim. 

 

7.4. GABARITO 
 

1. Na oração I, há Verbo de ligação, pois “muito triste” é predicativo do 
sujeito “Camila”; enquanto na oração II, trata-se de um Verbo Intransitivo, 
pois “andava” é a ação de Camila e “sem pressa” é o modo como ela agia. 
2. a) Predicado verbal – núcleo: gostaram; b) Predicado nominal – núcleo: 
baixo; c) Predicado verbal – núcleo: respondeu; d) Predicado verbal – 
núcleo: jorrava; e) Predicado verbal – núcleo: vai tomar 
3. a) “do outro lado havia um lobo”. 
e) “vendemos nosso produto / para outro fazendeiro" 
4. a) “A água jorrava entre as rochas” A água: Sujeito simples // jorrava: 
Verbo Intransitivo // entre as rochas: adjunto adverbial de lugar; b) “Você 
agita a água” Você: Sujeito simples // agita: Verbo Transitivo direto // a água: 
Objeto direto; c) “Isso é impossível” 
Isso: Sujeito simples // é: Verbo de ligação // impossível: Predicativo do 
sujeito; d) “O lobo então agarrou o cordeiro, levou-o para o fundo da 
floresta”/// PERÍODO COMPOSTO 
O lobo: Sujeito simples // então: Adjunto adverbial de tempo // agarrou: 
Verbo transitivo direto // o cordeiro: Objeto direto – (ele): Sujeito 
desinencial // levou: Verbo transitivo direto // o: Objeto direto // para o 
fundo da floresta: Objeto indireto 
e) “Você andou falando mal de mim” Você: Sujeito simples // andou falando: 
Verbo transitivo direto // mal: Adjunto adverbial de modo // de mim: Objeto 
direto preposicionado f) “O dono de engenho engorda” O dono de engenho: 
Sujeito simples // engorda: Verbo Intransitivo // g) “Vendemos nosso 
produto/ para outro fazendeiro" 
(nós): Sujeito desinencial // Vendemos: Verbo transitivo direto e indireto // 
nosso produto: Objeto direto // para outro fazendeiro: Objeto indireto 
5. “um cordeiro estava bebendo água próximo a um córrego” // Completa o 
sentido de “próximo”, um adjetivo. 
6. Medo é um substantivo abstrato, portanto exige um complemento 
nominal, se for posto outro substantivo abstrato como complemento, 
continuará sendo necessário o complemento. 
7. “uma doença muito perigosa” (1º quadrinho) Predicativo do sujeito.; “por 
animais contaminados” (2º quadrinho) 
Agente da passiva.;   8. A  9. a) Como o povo anda tristonho!  10. b) É cedo 
para mim dar uma resposta 
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UNIDADE 8 
 

PERÍODO SIMPLES: TERMOS 
ACESSÓRIOS 

 

Os termos acessórios da oração, como o nome já diz, têm 
valor de acréscimo à construção sintática. Isso não quer 
dizer que sirvam apenas de adornos ou que sua presença 
é dispensável, mas que não são exigidos por nenhum 
termo na oração. A palavra “não”, por exemplo, faz toda a 
diferença em uma frase, mas nenhum termo exige esse 
vocábulo para completar o sentido. 

 

8.1 APOSTO 
É o termo da oração que se refere a um substantivo, a um 

pronome ou a uma oração, para explicá-los, ampliá-los, 
resumi-los ou identificá-los. Mais comumente o aposto é 
marcado por uma pausa entre o termo que se refere, mas 
não é regra geral. 

Ex.: “Terra Vermelha, romance de D. Pellegrini, fala da 
colonização de Londrina”.  

“A avenida Brasil estava intransitável”.  
“O resto, isto é, as louças e os cristais, irá nas caixas 

menores”.  
“Este advogado, como representante da comunidade, é 

imprescindível”. 

Repare que os apostos (em negrito) são referências 
alternativas para os termos a que se referem (sublinhados). 
 

8.2 VOCATIVO 
Termo independente que serve para chamar por alguém, 

para interpelar ou para invocar um ouvinte real ou 
imaginário. Ex.: “Marcela, dê-me um beijo!”. 
 

8.3 ADJUNTO ADNOMINAL 
É o termo da oração que modifica um substantivo, 

qualquer que seja sua função sintática, qualificando-o, 
especificando-o, determinando-o ou indeterminando-o. 
Pode ser um artigo, pronomes, adjetivos, locuções 
adjetivas e numerais, como em: 
 

Um homem feliz 

artigo substantivo adjetivo 

Adj. Adnom. Núcleo Adj. Adnom. 
 

Ex.: “No desfile, duas garotas vestiam calças e camisetas 
brancas”.  

“Pode levar também este jornal; meu filho caçula já leu 
o caderno de esportes”.  
 

► Para não confundir com predicativo, substituir o 
núcleo por pronome. Se o adjetivo sumir, então era adjunto: 

- Ele chamou um bom goleiro. -> Ele o chamou. (um e bom 
é adjunto adnominal) 

- Ele considera bom o goleiro. -> Ele o considera bom. (bom 
é predicativo do objeto) 
 

► Para não confundir com complemento nominal: 
1. O adjunto adnominal só se refere a substantivos, tanto 

concretos como abstratos (“Cobertura do sorvete”). O 
complemento nominal refere-se a substantivos (só 
abstratos), a adjetivos e a advérbios (“Vontade de sorvete”) 

2. O adjunto adnominal pratica a ação expressa pelo 
nome a que se refere (“Amor dos pais”). 

O complemento nominal recebe a ação expressa pelo 
nome a que se refere (“Amor aos pais”). 

3. O adjunto adnominal pode indicar posse (Filho da 
Maria). O complemento nominal nunca indica posse 
(“Saudade de Maria”). 
 

8.4 ADJUNTO ADVERBIAL 
 

É o termo que modifica a oração estando ligado 
diretamente ao verbo, a um adjetivo, a outro advérbio ou 
sem estar ligado a nada (Mas NUNCA substantivo). 
Quando estudamos classes de palavras, vimos os 
advérbios, palavras que indicam circunstâncias (Aula 5). A 
função do advérbio na oração é quase sempre de adjunto 
adverbial. Os principais tipos são: 

 

Afirmação: Estou realmente preocupado. 
Assunto: Falaram sobre política. 
Causa: Os homens morrem de fome. 
Dúvida: Talvez ela volte para mim. 
Finalidade: Saí a passeio. 
Instrumento: Cortou-se com a faca. 
Intensidade: Ela está muito só. 
Lugar: Estive na praia. 
Modo: Correu desesperadamente. 
Negação: Não saí. 
Tempo: Você chegou agora? 
 

8.5 TRABALHANDO COM TEXTOS 

O ponto de vista 
 

Quando se relatam dados da realidade, é equivocado 
pensar que isso se faz com objetividade, isto é, 
neutralidade, sem interferência das ideias do autor ou 
narrador. Sempre que alguém vai se pronunciar, a primeira 
subjetividade que ocorre é a escolha do que falar. Por 
exemplo, um candidato à presidência da república sempre 
focará os problemas que ao país tem passado sob governo 
de outrem, e a mesma pessoa, depois que toma posse, 
passa a falar apenas das coisas boas do país, mesmo que 
na realidade quase nada tenha mudado. Lembremos as 
propagandas antigas de cigarro, que em momento algum 
abordavam os malefícios da droga. Aliás, as propagandas 
são as campeãs em distorcer e enviesar a realidade. 

Para não cair na ingenuidade e para não se deixar levar 
pela malícia do produtor do texto, o leitor atento deve 
procurar reconhecer o viés utilizado. 
 

TEXTO 1 
O Rei dos Animais                 (Millôr Fernandes) 
 

 Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística, para verificar 
se ainda era o Rei das Selvas. Os tempos tinham mudado 
muito, as condições do progresso alterado a psicologia e os 
métodos de combate das feras, as relações de respeito entre 
os animais já não eram as mesmas, de modo que seria bom 
indagar. Não que restasse ao Leão qualquer dúvida quanto à 
sua realeza. Mas assegurar-se é uma das constantes do 
espírito humano, e, por extensão, do espírito animal. Ouvir da 
boca dos outros a consagração do nosso valor, saber o sabido, 
quando ele nos é favorável, eis um prazer dos deuses. Assim 
o Leão encontrou o Macaco e perguntou: "Hei, você aí, 
macaco - quem é o rei dos animais?" O Macaco, surpreendido 
pelo rugir indagatório, deu um salto de pavor e, quando 
respondeu, já estava no mais alto galho da mais alta árvore da 
floresta: "Claro que é você, Leão, claro que é você!". 

Satisfeito, o Leão continuou pela floresta e perguntou ao 
papagaio: "Currupaco, papagaio. Quem é, segundo seu 
conceito, o Senhor da Floresta, não é o Leão?" E como aos 
papagaios não é dado o dom de improvisar, mas apenas o de 
repetir, lá repetiu o papagaio: "Currupaco... não é o Leão? Não 
é o Leão? Currupaco, não é o Leão?". 
 Cheio de si, prosseguiu o Leão pela floresta em busca de 
novas afirmações de sua personalidade. Encontrou a coruja e 
perguntou: "Coruja, não sou eu o maioral da mata?" "Sim, és 
tu", disse a coruja. Mas disse de sábia, não de crente. E lá se 
foi o Leão, mais firme no passo, mais alto de cabeça. 
Encontrou o tigre. "Tigre, - disse em voz de estentor - eu sou 
o rei da floresta. Certo?" O tigre rugiu, hesitou, tentou não 
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responder, mas sentiu o barulho do olhar do Leão fixo em si, e 
disse, rugindo contrafeito: "Sim". E rugiu ainda mais mal-
humorado e já arrependido, quando o leão se afastou. 

Três quilômetros adiante, numa grande clareira, o Leão 
encontrou o elefante. Perguntou: "Elefante, quem manda na 
floresta, quem é Rei, Imperador, Presidente da República, 
dono e senhor de árvores e de seres, dentro da mata?" O 
elefante pegou-o pela tromba, deu três voltas com ele pelo ar, 
atirou-o contra o tronco de uma árvore e desapareceu floresta 
adentro. O Leão caiu no chão, tonto e ensanguentado, 
levantou-se lambendo uma das patas, e murmurou: "Que 
diabo, só porque não sabia a resposta não era preciso ficar tão 
zangado”.  

 

TEXTO 2 
A Internacionalização do Mundo 
(Cristovam Buarque – publicado no Globo em 2000) 

 

Durante debate em uma Universidade, nos Estados 
Unidos, fui questionado sobre o que pensava da 
internacionalização da Amazônia. O jovem americano 
introduziu sua pergunta dizendo que esperava a resposta de 
um humanista e não de um brasileiro. Foi a primeira vez que 
um debatedor determinou a ótica humanista como o ponto de 
partida para uma resposta minha. 

De fato, como brasileiro eu simplesmente falaria contra a 
internacionalização da Amazônia. Por mais que nossos 
governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, 
ele é nosso. 

Respondi que, como humanista, sentindo o risco da 
degradação ambiental que sofre a Amazônia, podia imaginar 
a sua internacionalização, como também de tudo o mais que 
tem importância para a Humanidade. 

Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser 
internacionalizada, internacionalizemos também as reservas 
de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para 
o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso 
futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no 
direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir 
ou não o seu preço. Os ricos do mundo, no direito de queimar 
esse imenso patrimônio da Humanidade. 

Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos 
deveria ser internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva 
para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela 
vontade de um dono, ou de um país. Queimar a Amazônia é 
tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões 
arbitrárias dos especuladores globais. Não podemos deixar 
que as reservas financeiras sirvam para queimar países 
inteiros na volúpia da especulação. 

Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a 
internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O 
Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do 
mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio 
humano. Não se pode deixar esse patrimônio cultural, como o 
patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído 
pelo gosto de um proprietário ou de um país. Não faz muito, 
um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de 
um grande mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido 
internacionalizado. 

Durante o encontro em que recebi a pergunta, as Nações 
Unidas reuniam o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes 
de países tiveram dificuldades em comparecer por 
constrangimentos na fronteira dos EUA. Por isso, eu disse que 
Nova York, como sede das Nações Unidas, deveria ser 
internacionalizada. Pelo menos Manhatan deveria pertencer a 
toda a Humanidade. Assim como Paris, Veneza, Roma, 
Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade, com 
sua beleza especifica, sua história do mundo, deveria 
pertencer ao mundo inteiro. 

Se os EUA querem internacionalizar a Amazônia, pelo 
risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos 
todos os arsenais nucleares dos EUA. Até porque eles já 
demonstraram que são capazes de usar essas armas, 
provocando uma destruição milhares de vezes maior do que 
as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. 

Nos seus debates, os atuais candidatos à presidência dos 
EUA tem defendido a ideia de internacionalizar as reservas 
florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando 
essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha 
possibilidade de ir à escola. Internacionalizemos as crianças 
tratando-as, todas elas, não importando o país onde 
nasceram, como patrimônio que merece cuidados do mundo 
inteiro. Ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os 
dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um 
patrimônio da Humanidade, eles não deixarão que elas 
trabalhem quando deveriam estudar; que morram quando 
deveriam viver. 

Como humanista, aceito defender a internacionalização do 
mundo. Mas, enquanto o mundo me tratar como brasileiro, 
lutarei para que a Amazônia seja nossa. Só nossa. 

 

TEXTO 3 
 

 
Jornal de Londrina, 08 de dezembro de 2001. 

8.5 EXERCÍCIOS 
 

01. Retire dos textos 1 e 2 três termos acessórios e classifique-
os. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

02. No segundo quadrinho da tira, a fala do senhor que analisa 
o cartum apresenta o seu ponto de vista. Classifique os termos 
da frase dentro do contexto e explique a afirmação deste 
enunciado. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

03. Sublinhe o aposto nas orações que seguem, e diga por 
qual motivo ele foi usado. 
a) “Hei, você aí, macaco – quem é o rei dos animais?” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) “Como humanista, aceito defender a internacionalização do 
mundo” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

04. Qual a relação entre as ocorrências de vocativos no texto 
1 e o discurso direto? Cite vocativos do texto. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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05. (UEL – 2007) Em “Ó mar salgado, quanto do teu sal / São 
lágrimas de Portugal”. A expressão Ó mar salgado classifica-
se, sintaticamente, como: 
a) Sujeito, pois expressa o ser de quem se diz algo. 
b) Objeto, pois completa o sentido do verbo transitivo direto. 
c) Vocativo, pois expressa o ser a quem se dirige a mensagem 
do narrador. 
d) Complemento nominal, pois completa a idéia expressa por 
um nome. 
e) Aposto, pois explica e identifica o termo a que se refere o 
narrador. 
 

06. (FGV) Leia atentamente: "Vi o acidente da estação." Na 
frase ao lado, a expressão sublinhada é ambígua, pois pode 
ser interpretada como:  
a) objeto indireto ou adjunto adnominal  
b) adjunto adverbial de modo ou predicativo do sujeito  
c) predicativo do sujeito ou predicativo do objeto direto  
d) adjunto adnominal ou adjunto adverbial  
e) adjunto adverbial de tempo ou objeto indireto  
 

07. Em uma faixa na UEL havia a seguinte frase: “Sexta é dia 
de Forró Papo-Cabeça”. Essa faixa poderia ter sido escrita da 
seguinte forma: “Sexta é dia de Forró no Papo-Cabeça”. 
Comparando as duas construções, é possível concluir: 
a) a faixa verdadeira e a hipotética têm exatamente o mesmo 
sentido. 
b) A faixa verdadeira é mais criativa que a hipotética, ao atribuir 
características peculiares ao seu forró. 
c) a segunda faixa é enriquecida pela palavra (no), pois apenas 
essa construção indica o lugar onde há forró. 
d) A ausência da palavra “no” na primeira faixa a torna 
incompreensível. 
e) A presença da palavra “no” na segunda faixa a torna 
incompreensível. 

 

08. “as condições do progresso alterado”; “Ouvir da boca dos 
outros”; “sentindo o risco da degradação ambiental”; “tem 
defendido a ideia de internacionalizar”. Relendo os textos, 
podemos classificar os termos destacados como: 
a) Complemento Nominal; Objeto Direto preposicionado; 
Complemento Nominal; Objeto Indireto. 
b) Complemento Nominal; Adjunto Adnominal; Complemento 
Nominal; Objeto Indireto. 
c) Complemento Nominal; Objeto Indireto; Complemento 
Nominal; Complemento Nominal. 
d) Complemento Nominal; Adjunto Adnominal; Complemento 
Nominal; Complemento Nominal. 
e) Objeto Indireto; Complemento Nominal; Adjunto Adnominal; 
Objeto Indireto. 

 

9. Observe, na frase seguinte,  que o  termo grifado pode 
causar uma duplicidade de sentido.  
 

Meu amigo, José, saiu rapidinho da confusão no pátio. 
 

a) Por que ele tanto pode ser um aposto quanto um vocativo? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Fazendo alterações necessárias, reescreva a frase de modo 
que José seja apenas um aposto. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) Fazendo alterações necessárias, reescreva a frase de modo 
que José seja  apenas um vocativo. 

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

10. (FAAP-SP/Modificado) A expressão em destaque em "... 
podes partir de novo, Ó nômade formosa!" exerce a função 
sintática de: 
a) Vocativo.                    b) Aposto. 
c) Sujeito.                       d) Predicativo. 
e) Objeto direto. 

 

8.6 GABARITO 
 

1. “Rei das Selvas” - Complemento nominal. 
“os métodos de combate” – Complemento nominal. 
“as relações de respeito” – Complemento nominal. 
“Durante debate” – Adjunto adverbial de tempo. 
O jovem americano” – Adjunto adnominal. 
“Nos seus debates, os atuais candidatos à presidência dos EUA” – Adjunto 
Adverbial de lugar. 
2. Todos os termos são Predicativos de “cartum”. Ao expor a característica 
de um termo, a personagem já expressa junto o seu ponto de vista, pois está 
classificando o cartum. 
3. a) “Hei, você aí, macaco – quem é o rei dos animais?” – Para identificar o 
animal com quem o Leão está falando. 
b) “Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo” – 
Explica o ponto de vista humanista e exclui o brasileiro. 
4. Ao iniciar um diálogo, o leão faz uso de vocativos como “Coruja” e 
“Elefante”. Ele os usa para chamar a atenção dos seus respectivos ouvintes.  
5. c) Vocativo, pois expressa o ser a quem se dirige a mensagem do narrador. 
6. d) Adjunto adnominal ou adjunto adverbial  
7. c) A segunda faixa é enriquecida pela palavra (no), pois apenas essa 
construção indica o lugar onde há forró. 
8. d) Complemento Nominal; Adjunto Adnominal; Complemento Nominal; 
Complemento Nominal. 
9. a) Por que ele tanto pode ser um aposto quanto um vocativo? 
Porque o termo se localiza numa posição que gera ambiguidade, podendo 
tanto ser aposto explicativo, quanto vocativo. 
b) Fazendo alterações necessárias, reescreva a frase de modo que José seja 
apenas um aposto. 
Meu amigo, o José, saiu rapidinho da confusão no pátio. / Meu amigo José 
saiu rapidinho da confusão no pátio. 
c) Fazendo alterações necessárias, reescreva a frase de modo que José seja  
apenas um vocativo. 
José, meu amigo saiu rapidinho da confusão no pátio. 
10. a) Vocativo.    11. A 

 
 

UNIDADE 9 
 

REGÊNCIA – CRASE 
 

9.1 REGÊNCIA VERBAL 
Muitos verbos exigem uma preposição entre si e seu 

complemento. Exemplo: o verbo amar não exige 
preposição (por isso é chamado de DIRETO): “amo doces”. 
Já o verbo gostar pede a preposição de: “gosto DE doces”. 
Um verbo pode reger mais de uma preposição, de acordo 
com o sentido. A regência verbal estuda se o verbo pede 
preposição e qual será ela. Nomes (substantivos, adjetivos 
e alguns advérbios) podem também reger preposições, 
como o substantivo referência: “fiz referência A ele”. Nestes 
casos, o estudo é chamado de regência nominal. 
 

Regência de alguns verbos: 
 

Chegar/ ir – a (e não em). Ex.: Vou ao dentista./ Cheguei 
a Belo Horizonte. 

Namorar – É mais culto não usar preposição. Ex.: Joana 
namora Antônio. 

Obedecer/desobedecer – a. Ex.: As crianças obedecem 
aos pais./ O aluno desobedeceu ao professor. 
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Simpatizar/antipatizar – com (sem pronome pessoal me, 
te ou se). Ex.: Simpatizo com Lúcio (e não “eu ME 
simpatizo”)./ Antipatizo com meu professor de História. 

Preferir – a (sem advérbios de intensidade). Ex.: Prefiro 
dançar a cantar. (e não “prefiro MAIS”). 

 

Verbos com mais de uma regência: 
 

Aspirar 
a) no sentido de cheirar, sorver: sem preposição. Ex.: 

Aspirou o ar puro da manhã. 
b) no sentido de almejar, pretender: preposição a. Ex.: Esta 

era a vida a que aspirava. 
 

Assistir 
a) no sentido de prestar assistência, ajudar, socorrer: sem 

preposição. Ex.: O técnico assistia os jogadores 
novatos. 

b) no sentido de ver, presenciar: preposição a. Ex.: Não 
assistimos ao show. 

c) no sentido de caber, pertencer: preposição a. Ex.: 
Assiste ao homem tal direito. 

d) no sentido de morar, residir: é intransitivo e exige a 
preposição em. Ex.: Assistiu em Maceió por muito 
tempo. 

 

Esquecer/lembrar 
a) Sem pronome me, te ou se: sem preposição. Ex.: 

Esqueci o nome dela. 
b) Se usado com pronome: preposição de. Ex.: Lembrei-

me do nome de todos. 
 

Visar 
a) no sentido de mirar: sem preposição. Ex.: Disparou o tiro 

visando o alvo. 
b) no sentido de dar visto: sem preposição. Ex.: Visaram 

os documentos. 
c) no sentido de ter em vista, objetivar: preposição a. Ex.: 

Viso a uma situação melhor. 
 

Informar 
no sentido de comunicar, avisar, dar informação: admite 

duas construções: 
● objeto direto de pessoa e indireto de coisa (regido pelas 

preposições de ou sobre). Ex.: Informou todos do 
ocorrido. 

● objeto indireto de pessoa (regido pela preposição a) e 
direto de coisa. Ex.: Informou a todos o ocorrido. 

 

Custar 
a) no sentido de ser custoso, ser difícil: preposição a. Ex.: 

Custou ao aluno entender o problema. 
b) no sentido de acarretar, exigir, obter por meio de: sem 

preposição. Ex.: O carro custou-me todas as 
economias. 

c) no sentido de ter valor de, ter o preço: sem preposição. 
Ex.: Imóveis custam caro. 

 

9.2 REGÊNCIA NOMINAL 
A regência nominal padrão geralmente não difere da 

coloquial. Dessa forma, pode-se confiar na intuição. Ex.: 
“Ele está apto a/para dirigir”. “Sou devoto de Nossa 
Senhora”. “Isso foi um desrespeito contra a sociedade”. 
 

9.3 CRASE 
A palavra crase significa “fusão”. Na língua portuguesa, 

crase é o nome que se dá à fusão escrita e oral de duas 
vogais idênticas. Essa fusão é assinalada na escrita por um 
acento grave ( ` ). 
 

Ocorre crase: 
● a (preposição) + a (artigo). Ex.: Refiro-me à nova 
professora. 
 

Refiro-me A + A nova professora 

(preposição regida do 
verbo preferir) 

 (artigo) 

 

● a (preposição) + aquele(s), aquela(s), aquilo 
Refiro-me àquela professora. 
Prefiro este quadro àquele. 
 

● a (preposição) + a qual (as quais) 
A pessoa à qual devo satisfações está longe. 
Estas são as provas às quais me referi. 
 

● Para verbo ir + nome de lugar, usa-se o macete: “Vou a, 
volto da -> crase há. Vou a, volto de -> crase pra quê?” Ex.: 
Vou à Paraíba. – Vim da Paraíba. 
Vou à Itália. – Vim da Itália. 
Vou a Recife. – Vim de Recife. 
Vou à Recife dos grandes poetas. – Vim da Recife dos 
grandes poetas. 
 

► Merece destaque o comportamento das palavras casa 
e terra nessas expressões: 
 

Cheguei a casa. – Venho de casa. 
Cheguei à casa de meus pais. – Venho da casa dos meus 
pais. 
 

A tripulação do cargueiro desceu a terra. – A tripulação do 
cargueiro está em terra. (terra se opõe à noção de “estar 
embarcado”) 
A moça chegou à terra de seus pais. – A moça está na terra 
de seus pais. 
 

● Com expressões FEMININAS como adjunto adverbial, 
locução prepositiva ou conjuntiva. Ex.: Ele sai à tarde. À 
proporção que cresce, fica mais violento. Trouxe-a à força. 
Estou à toa. Saí à procura de João. Virar à 
esquerda. 
 

● Nas expressões à moda de, à maneira de (mesmo se 
estiverem subentendidas). Ex.: Vestiu-se à moda de Elvis. 
Pedimos arroz à grega. Fez um gol à Pelé. 
 

Não ocorre crase: 
● Antes de palavras masculinas. Ex.: Andávamos a cavalo. 
Vamos a pé. Fizemos compras a prazo. Temos fogão a 
gás. 
 

► Parece exceção o último item de ocorrência da crase: 
“gol à Pelé”. Mas nesse caso há subentendia uma palavra 
feminina. 
 

● Antes de verbos. Ex.: Não tenho nada a declarar. Pôs-se 
a andar. A partir de amanhã. 
 

● Antes da maioria dos pronomes. Ex.: Diga a ela. Veio a 

mim. Pretendo falar a todos / a poucos / a alguns. 
 

► Os poucos casos de pronomes que admitem artigo 
podem ser facilmente detectados pela substituição. Estou-
me referindo à mesma pessoa. (ao mesmo homem). 
Comunique o ocorrido à Senhora Garcia. (ao Senhor José) 
 

● Antes de expressões com palavras repetidas. Ex.: Cara 
a cara. Gota a gota. Passo a passo. Frente a frente. 
 

9.4 TRABALHANDO COM TEXTOS 
 

Intertextualidade 
 

A intertextualidade é, basicamente, um diálogo entre 
textos. Geralmente, quando um texto de caráter científico 
cita outros textos, isto é feito de maneira explícita. O texto 
citado vem entre aspas e em nota indica-se o autor e o livro 
donde se extraiu a citação. Num texto literário, a citação de 
outros textos é implícita, ou seja, um poeta ou romancista 
não indica o autor e a obra donde retira as passagens 
citadas, pois pressupõe que o leitor compartilhe com ele um 
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mesmo conjunto de informações.  
Eis aí a importância de ler sempre e de possuir 

conhecimento de mundo. Certa vez, uma revista publicou 
uma reportagem sobre o programa nuclear brasileiro, 
chamada “Yes, nós temos urânio!”. Eis aí uma referência a 
uma música da cantora Carmem Miranda. Quem nunca 
tinha ouvido a expressão “Yes, nós temos banana!”, não 
entenderia corretamente a mensagem.  

 

TEXTO 1 
Recado ao senhor 903                  (Rubem Braga) 

 

Vizinho – 
Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, 

consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em 
que o senhor reclamava contra o barulho em meu 
apartamento. Recebi depois sua própria visita pessoal – devia 
ser meia-noite – e a sua veemente reclamação verbal. Devo 
dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira 
razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, 
o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia. Quem 
trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é 
impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e 
músicas no 1003. Ou melhor: é impossível ao 903 dormir 
quando o 1003 se agita; pois como não sei o seu nome nem o 
senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números, 
dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, 
me limito, a Leste pelo 1005, a Oeste pelo 1001, ao Sul pelo 
Oceano Atlântico, ao Norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e 
embaixo pelo 903 – que é o senhor. Todos esses números são 
comportados e silenciosos: apenas eu e o Oceano Atlântico 
fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis; 
nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, 
dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 
22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso 
lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa (perdão; ao meu 
número) será convidado a se retirar às 21h45, e explicarei: o 
903 precisa repousar das 22 às 7 pois às 8h15 deve deixar o 
783 para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua, onde 
ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda 
numerada; e reconheço que ela só pode ser tolerável quando 
um número não incomoda outro número, mas o respeita, 
ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe 
desculpas – e prometo silêncio. 

... Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro 
mundo, em que um homem batesse à porta do outro e 
dissesse: “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em 
tua casa. Aqui estou.” E o outro respondesse: “Entra, vizinho, 
e come de meu pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos 
a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua 
é bela.”. 

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre 
os amigos e amigas do vizinho entoando canções para 
agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa 
nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, 
e o amor e a paz. 

 

TEXTO 2 
Soneto de Fidelidade     (Vinicius de Moraes) 

 

De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 

Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento 
 

E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 

Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 

 

9.5 EXERCÍCIOS 
 

01. Analise sintaticamente o primeiro verso do soneto de 
Vinicius de Moraes e explique a necessidade das preposições 
nele presente. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
______________________________________ 
 

02. Substitua os verbos ou nomes grifados, obedecendo a 
regência do novo termo: 
a) “mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o 
barulho” (opor-se) 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

b) “Mas que me seja permitido sonhar com outra vida” 
(idealizar) 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

03. Quanto ao uso de preposições em “Entra, vizinho, e come 
de meu pão e bebe de meu vinho”, é incorreto afirmar: 
a) os verbos comer e beber são transitivos diretos, isto é, não 
regem preposição. 
b) o autor introduziu as preposições para aproximar o texto à 
linguagem bíblica. 
c) com as preposições, reforça-se a ideia de partição. Não se 
come o pão inteiro, mas parte dele. 
d) Os complementos dos verbos comer e beber são objetos 
indiretos. 
 

04. O adjetivo “junto” pode reger três preposições sem alterar 
o sentido. A frase “A criança preferiu ficar junto com a mãe”, 
apresenta uma das possibilidades. Quais são as outras duas 
preposições cabíveis? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

05. “Quem vier à minha casa (perdão; ao meu número)”. Nesta 
passagem, o próprio texto apresenta uma prova concreta que 
justifica a crase no a grifado. Comprove. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

06. (UEL – 2007) De acordo com a norma culta, em relação a 
“Cheguei na beira do porto”, é correto afirmar que se trata de 
uma utilização: 
a) Adequada, pois o verbo chegar é regido pela preposição 
em. 
b) Inadequada, pois o verbo chegar é regido pela preposição 
a. 
c) Inadequada, pois o verbo chegar é regido pela preposição 
para. 
d) Específica de uma figura de linguagem nomeada anacoluto. 
e) Compatível com os registros dos grandes escritores 
nacionais. 
 

07. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do 
acento indicativo de crase:  
a) O pesquisador deu maior atenção à cidade menos 
privilegiada. 
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b) Este resultado estatístico poderia pertencer à qualquer 
população carente.  
c) Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista.  
d) A verba aprovada destina-se somente àquela cidade 
sertaneja.  
e) Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade.  
 

8. (UF-RS) Entregue a carta ..... homem ..... que você se referiu 
..... tempos.  
a) aquele - à - á     d) àquele - à - à  
b) àquele - à - há   e) àquele - a - há  
c) aquele - a - a  
 

9. (CESCEM – adaptada) Coloque corretamente o “a” ou o “à” 
nas lacunas abaixo.  
 

Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma 
as páginas do relatório. 
 

O uso correto da crase pode ser visto na seguinte frase:  
a) Maria gosta de andar à cavalo. 
b) O suspeito não estava disposto à colaborar com as 
investigações. 
c) Os dois times estavam frente à frente novamente para 
disputar o prêmio.  
d) Os estudantes foram à São Paulo para assistir ao show. 
e) Nenhuma frase aplica corretamente a crase. 
 

10 . Analisando as sentenças: 
I) A vista disso, devemos tomar sérias medidas. 
II) Não fale tal coisas as outras. 
III) Dia a dia a empresa foi crescendo. 
IV) Não digo aquilo que me disse. 
Deduzimos que: 
a) apenas a sentença III não tem crase. 
b) as sentenças III e IV não tem crase. 
c) todas as sentenças têm crase. 
d) nenhuma sentença tem crase. 
e) apenas a sentença IV não tem crase. 

 

9.4. GABARITO 
1. “De tudo ao meu amor serei atento” 
Sujeito desinencial: (eu) // Verbo de Ligação: serei // Predicativo do sujeito: 
atento // Complemento nominal: ao meu amor // Adjunto adverbial de 
modo: De tudo. 
Usa-se a preposição a porque se trata de um complemento nominal. 
2. a) “mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho” (opor-
se) 
Mostrou a carta em que o senhor se opunha ao barulho. 
b) “Mas que me seja permitido sonhar com outra vida” (idealizar) 
Mas que me seja permitido idealizar outra vida. 
3. d) Os complementos dos verbos comer e beber são objetos indiretos. 
4. I - A criança preferiu ficar junto da mãe 
II - A criança preferiu ficar junto à mãe 
5. A substituição de um termo feminino “casa” por um masculino “número” 
não excluiu a necessidade do uso da preposição a. 
6. b) Inadequada, pois o verbo chegar é regido pela preposição a. 
7. b) Este resultado estatístico poderia pertencer à qualquer população 
carente.  
8. há   e) àquele - a – há 
9. Sentou-se à máquina e pôs-se a reescrever uma a uma as páginas do 
relatório.    10. B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADE 10 
 

PERÍODO COMPOSTO POR 
COORDENAÇÃO 

 

 No período composto por subordinação uma oração 
está subordinada à outra, ou seja, uma depende da outra, 
exercendo um papel sintático para a sua oração principal. 
No período composto por coordenação, não existe oração 
principal, pois uma não está contida na outra, elas estão 
simplesmente justapostas, coordenadas. Poderiam, 
inclusive, constituir frases diferentes por serem 
independentes entre si em relação ao sentido. Ex.: 
 

O cão latiu. 

Oração independente 

e 

O cão correu. 

Oração independente 
 

Se pusermos as duas em uma só oração: 
 

O cão latiu E correu. 

Orações coordenadas 
 

 Segundo a forma como as orações se unem, podem 
ser divididas em sindéticas (são introduzidas por 
conjunção) e assindéticas (não são introduzidas por 
conjunção). 
 As orações coordenadas sindéticas podem ser 
subdivididas em cinco tipos, que geralmente vêm 
introduzidos pelas conjunções: 
 

Aditivas: Ocorrem quando as orações estão 
simplesmente em sequência, com acréscimo de outra 
ideia: e, nem, não só... mas também, tanto... como, etc. 
Ex.: “Não foi à escola nem copiou a lição”. 
 

Adversativas: Exprimem contraste, oposição, 
compensação ou ressalva em relação à anterior: mas, 
porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, etc. 
Ex.: “Não foi à escola, mas copiou a lição”. 
 

Alternativas: Exprimem pensamentos que se alteram ou 
se excluem. Apresentam conjunção ou na última oração ou 
nas duas orações: ou, ou... ou, ora... ora, já... já, quer... 
quer, seja... seja, etc. 
Ex.: “Ou você vai à escola ou vai copiar a lição três vezes!”. 
 

Conclusivas: A segunda exprime a conclusão de um 
raciocínio: logo, portanto, por conseguinte, então, por isso, 
pois (após o verbo), de modo que, etc. 
Ex.: “João foi à escola; logo, não estava doente”. 
 

Explicativas: A segunda oração explica a declaração 
contida na primeira: pois (antes do verbo), porque, 
porquanto, que (=porque), etc. 
Ex.: “João, vá à escola que é bom estudar”. 
 

     A conjunção e geralmente é aditiva; no entanto, pode 
assumir outros valores: “Deitei-me, e não pude adormecer.” 
(valor de adversativa: mas). 

 

 

 

 



GRAMÁTICA  63 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL 
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

10.2 EXERCÍCIOS 
 

01. “Eu andava satisfeito com o mundo e comigo mesmo”, o 
período é: 
a) simples; 
b) composto por coordenação; 
c) composto por subordinação; 
d) composto por coordenação e subordinação; 
e) composto de duas orações. 
 

02. (UEL 2012 - adaptado) “O gordo é o novo fumante 
Nunca houve tanta gente acima do peso – nem tanto 
preconceito contra gordos. 
De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre 
saúde. Por outro, algo de podre: o nascimento de uma nova 
eugenia.” (Adaptado de: Super Interessante. Editora Abril. 306.ed. jul. 

2012. p.21.) 

Analise o período “Nunca houve tanta gente acima do peso – 
nem tanto preconceito contra gordos” e assinale a alternativa 
correta. 
a) A segunda oração apresenta a elipse do termo “peso”, 
portanto a ideia expressa em relação à primeira oração é de 
oposição. 
b) Há um período composto no qual a segunda oração 
apresenta a ideia de adição em relação à primeira. 
c) O período apresenta uso inadequado dos elementos 
coordenados “nunca” e “nem” presentes nas duas orações. 
d) Os termos “nunca” e “nem”, apesar de estarem em orações 
diferentes, possuem o mesmo valor semântico indicativo de 
tempo. 
e) Para expressar valor aditivo, na segunda oração, é 
necessário o emprego da conjunção “e” junto à conjunção 
“nem”. 
 

03. Observe a relação semântica existente entre as orações 
de cada ítem seguinte e una-as numa única frase. Utilize 
conjunções coordenativas como e, nem, mas, porém, porque, 
pois, logo, portanto. 
a) É um bom funcionário. É um pouco distraído. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Pense bem. Aja moderadamente. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) Aquele aluno não estudou de forma correta. Foi reprovado. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) Liguei várias vezes para você. Não atendeu. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

e) Não pude ir à escola hoje. Jamais me encontraria lá. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
  
4) (FUVEST) Assinalar a alternativa que apresenta orações de 
mesma classificação que as deste período:  
Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. 
a) Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos 
de Fabiano. 
b) Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. 
c) Depois que acontecera aquela miséria, temia passar ali. 
d) Tomavam-lhe o gado quase de graça e ainda inventavam 
juro. 
e) Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas 
era. 
  

05. Por definição, oração coordenada que seja desprovida de 
conectivo é denominada assindética. Observando-se os 
períodos seguintes: 
I. Não caía um galho, não balançava uma folha. 
II. O filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou. 
III. O fiscal deu o sinal, os candidatos entregaram a prova. 
Acabara o exame.  
 

Nota-se que existe coordenação assindética em: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) nenhum deles. 
e) I, II e III. 
 

06. A conjunção E tem valor adversativo na frase: 
a) Cheguei, vi e venci. 
b) Arrumou as malas e despediu-se. 
c) Deitei-me exausto e não consegui dormir. 
d) Siga o meu conselho e não se arrependerá. 
e) Choveu durante toda a noite e não pudemos sair. 
 
07. "Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca 
arranjar carta de alforria!" 

Neste trecho temos: 
a) uma oração coordenada sindética adversativa 
b) uma oração coordenada sindética aditiva 
c) uma oração coordenada assindética e uma coordenada 
aditiva 
d) uma oração coordenada e uma subordinada 
e) uma oração subordinada 
 

08. "Não quis ouvir o teu agouro. 
Colhi todas as rosas que nasceram 
Nos caminhos por onde me levaste 
E as rosas não morreram."                  (Álvaro Moreyra) 
 

 Considerando-se o último verso, ele se classifica como uma 
oração: 
a) aditiva 
b) explicativa 
c) conclusiva 
d) alternativa 
e) adversativa 
 

09. Classifique as orações em destaque de acordo com o 
código abaixo: 
a) coordenada sindética aditiva 
b) coordenada sindética adversativa 
c) coordenada sindética explicativa 
d) coordenada sindética conclusiva 
e) coordenada assindética 
 

I – (     ) “De outras ovelhas cuidarei, que não de vós.” 
II – (     ) “ José entendeu os testes, portanto pode fazer as 
provas.” 
III – (     ) “Você não pode desanimar, pois, afinal de contas, 
tudo anda muito bem.” 

 
10. (FUVEST 2001) Considerando-se a relação lógica 
existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante 
citados, o espaço pontilhado NÃO poderá ser corretamente 
preenchido pela conjunção MAS, apenas em: 
a) Morre o homem, (…) fica a fama. 
b) Reino com novo rei (…) povo com nova Iei. 
c) Por fora bela viola, (…) por dentro pão bolorento. 
d) Amigos, amigos! (…) negócios à parte. 
e) A palavra é de prata, (…) o silêncio é de ouro. 
 
 

10.3. GABARITO 
1-A    2-B   3- a) mas / porém   b) e  c) logo / portanto d) mas / porém 
e) portanto. 4-D  5-E   6-C   7 – B   8 –E  9 – I-B; II-D; III-C  10 – B. 
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UNIDADE 11 
 

PERÍODO COMPOSTO POR 
SUBORDINAÇÃO: ORAÇÕES 

SUBSTANTIVAS 
       

Vimos que existem termos que se subordinam a um 
verbo, isto é, trabalham em função do verbo, dentro do 
predicado. São eles: objeto direto, um objeto indireto ou um 
predicativo. Nas frases em que aparecem esses termos, 
eles são constituídos por substantivos ou palavras com 
função de substantivo.  

Veja o exemplo: “O gato comilão quer leite”. Aqui, nós 
temos o sujeito “o gato comilão” e o objeto direto “o leite”; 
essa análise foi sobre a função desses termos na frase 
(análise sintática). Contudo, sabemos também que as 
palavras gato e leite são chamadas, na análise morfológica 
(e não na análise sintática), de substantivos, uma vez que 
são nomes de seres. Neste caso, o substantivo do sujeito 
(gato) está acompanhado de um artigo (o) e de um adjetivo 
(comilão). 

 Mas e se em vez de um substantivo (e das palavras 
que o acompanham) aparecer uma oração inteira dentro de 
outra? (lembramos que oração é tudo aquilo que possui um 
e apenas um verbo). Veja o exemplo: “O gato quer que lhe 
deem leite”. Perceba que em vez de um substantivo 
ocupando a função de objeto direto, tem-se uma oração 
inteira. Inclusive, pode-se até fazer análise sintática dela: 

 

O gato quer que lhe deem leite. 

Sujeito VTD (OD) 

 
Que  lhe deem Leite. 

Conjunção integrante SI OI VTDI OD 
 

VTD: verbo transitivo direto 
VTDI: verbo transitivo direto e indireto 
SI: sujeito indeterminado 
OD: objeto direto 
OI: objeto indireto 
 

 Como classificar, então, o complemento do verbo 
“querer” neste caso? Chamaremos de oração, já que 
possui um verbo (dar); chamaremos de subordinada, já 
que é complemento de um verbo (querer); chamaremos de 
substantiva, já que ocupa um lugar de substantivo; e 
chamaremos de objetiva direta, já que tem função de 
objeto direto. Veja agora a classificação das orações: 
 

O gato quer que lhe deem leite. 

Oração principal Oração subordinada substantiva 
objetiva direta 

 

Outro caso, agora com objeto indireto: 
 

 Eu gostei da festa 

Sujeito VTI OI 
 

Eu gostei (de)* que você veio 

Oração 
principal 

Oração subordinada substantiva objetiva 
indireta 

 

* É comum e lícito a preposição ser suprimida. 
 

 O mesmo vale para sujeito: 
 

É importante amar mais 

Verbo de ligação Predicativo do sujeito Sujeito 
 
 

É importante que amemos mais 

Oração 
principal 

Oração subordinada substantiva 
subjetiva 

 

Predicativo: 
 

Nossa esperança é sua vitória 

Sujeito VL Predicativo do sujeito 
 

Nossa esperança é que você vença 

Oração  
Principal 

Oração subordinada 
substantiva predicativa 

 

Complemento nominal: 
 

Tenho vontade de sorvete 

VTD OD Complemento nominal 
 

Tenho vontade de que me elogiem. 

Oração  
Principal 

Oração subordinada substantiva 
completiva nominal 

 

E, por fim, um caso de aposto: 
 

Desejo -lhe isto: uma bolada. 

VTDI OI OD Aposto 
 

Desejo -lhe isto: que você leve uma bolada. 

Oração Principal Oração subordinada substantiva 
apositiva. 

 

 As orações subordinadas são comuns quando se 
deseja expor um juízo de valor a respeito de algo. É 
comum encontrar em dissertações e anúncios 
construções como: “É reprovável que...”, “É importante 
que...”, “Sabe-se que...”, etc. 
 

11.1 EXERCÍCIOS 
 

01. “Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá 
encontrar meios para realizar semelhante medida”. A oração 
em destaque é substantiva: 
a) Objetiva indireta               b) Completiva nominal 
c) Objetiva direta                  d) Subjetiva 
e) Apositiva 
 

02. (Colégio Naval) No trecho: “Todos diziam que ela era 
orgulhosa, mas afinal descobri que não”, a oração sublinhada 
se classifica como: 
a) coordenada sindética adversativa; 
b) principal; 
c) subordinada substantiva objetiva direta; 
d) subordinada adverbial comparativa; 
e) subordinada substantiva subjetiva. 

 

03. Dê a função sintática da oração subordinada substantiva 
em destaque: 

“Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu 
não era Deus...” 

___________________________________________ 
 

Referiam-se a que não havia mais vagas.  
 

___________________________________________ 
 

Nunca duvidei de que estivessem certos. 
___________________________________________ 
 

Sou contrário a que se conceda tal regalia. 

___________________________________________ 
 

Sabemos de uma coisa: que podemos esquecer sua ajuda. 
 

___________________________________________ 
 

Acontece que meu coração ficou frio. 

___________________________________________ 
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04. (FCMSCSP) A palavra se é conjunção subordinativa 
integrante (por introduzir oração subordinada substantiva 
objetiva direta) em qual das orações seguintes? 
a) Ele se morria de ciúmes pelo patrão. 
b)A Federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. 
c) O aluno fez-se passar por doutor. 
d) Precisa-se de pedreiros. 
e) Não sei se o vinho está bom 

 

05. (PUC-SP) Assinale a alternativa cuja oração subordinada 
é substantiva predicativa. 
a) Espero que venhas hoje. 
b) O aluno que trabalha é bom. 
c) Meu desejo é que te formes logo. 
d) És tão inteligente como teu pai. 
e) n.d.a. 
 

06. (UEL-PR) "Ninguém mais acreditava que ainda houvesse 
meios de salvá-lo." 
Há, no período acima: 
a) três orações subordinadas. 
b) uma oração principal e uma subordinada. 
c) uma oração subordinada reduzida. 
d) uma oração subordinada subjetiva. 
c) uma oração subordinada objetiva indireta.  
 

07. Em:  
“Considerei, por fim, que assim é o amor...” a oração em 
destaque tem, em relação à oração não destacada. 
a) valor de adjetivo e função sintática de predicativo do sujeito. 
b) valor de advérbio e função sintática de adjunto adverbial de 
modo. 
c) valor de substantivo e função sintática de objeto direto. 
d) valor de substantivo e função sintática de sujeito. 
e) valor de adjetivo e função sintática de adjunto adnominal. 
 

08. Em relação ao trecho: 
“... e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me 
esquecesse”, as orações sublinhadas são respectivamente. 
a) subordinada substantiva objetiva direta, subordinada 
substantiva objetiva direta. 
b) subordinada substantiva predicativa, subordinada 
substantiva objetiva direta. 
c) subordinada substantiva objetiva direta, subordinada 
substantiva completiva nominal. 
d) subordinada substantiva objetiva direta, subordinada 
substantiva objetiva indireta. 
e) subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva 
predicativa. 
 

09. (UFMG) Na frase "Maria do Carmo tinha a certeza de que 
estava para ser mãe", a oração em destaque é: 
a) subordinada substantiva objetiva indireta 
b) subordinada substantiva completiva nominal 
c) subordinada substantiva predicativa 
d) coordenada sindética conclusiva 
e) coordenada sindética explicativa 
 

10. Assinale o período em que a oração em destaque é 
substantiva apositiva: 
a) Não me disseram onde moravas. 
b) A rua onde moras é muito movimentada. 
c) Só me interessa saber uma coisa: onde moras. 
d) Morarei onde moras. 
e) n.d.a 
 

11. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo: 
a) É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

b) Confesso que sua visita me surpreendeu. 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

c) Ele se convenceu de que tudo foi em vão. 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

d) Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

12. (UEPG) Em "É possível que comunicassem sobre 
políticos", a segunda oração é: 
a) subordinada substantiva subjetiva 
b) subordinada adverbial predicativa 
c) subordinada substantiva predicativa 
d) principal 
e) subordinada substantiva objetiva direta 
 

11.2 GABARITO 
 

1-B  2-C   3- Objetiva Direta/ Objetiva indireta / Objetiva Indireta/ 
Completiva Nominal/ Apositiva/ Objetiva direta     4 – E  5 – C   6 – B 
7 – C   8 – C   9 – B   10 – C  11 – a) subjetiva b) objetiva direta c) objetiva 
indireta d) completiva nominal   12 – A    

 

 
 
 
 

UNIDADE 12 
 

PERÍODO COMPOSTO POR 
SUBORDINAÇÃO 

 

12.1 ORAÇÕES ADJETIVAS 
 

Vimos que os substantivos podem vir acompanhados 
de adjetivos, que são os adjuntos adnominais. Veremos 
agora que os adjuntos também podem ser substituídos por 
orações e, por isso, elas são chamadas de orações 
subordinadas adjetivas. 

 

Veja o exemplo: 
O HOMEM pensante 

artigo SUBSTANTIVO adjetivo 

 
Substituindo o adjetivo por uma oração inteira, temos: 
 

O HOMEM que pensa 

artigo SUBSTANTIVO oração adjetiva 
 

As orações adjetivas são introduzidas pelos pronomes 
relativos. São eles: que, o qual, cujo, quem, onde e quanto. 
 

12.2 CLASSIFICAÇÃO DAS ORAÇÕES 

SUBORDINADAS ADJETIVAS 

● Explicativas: acrescentam uma informação em relação 
ao termo antecedente; são sempre marcadas por uma 
pausa anunciada; aparecem isoladas por vírgulas. Ex.:  
“João, que era bom aluno, está desempregado”.  
“O pátio, que se desdobrava diante do copiar, era imenso”.  
“Perto da mesa havia uma esteira, onde as mulheres 
cosiam”. 
 

● Restritivas: limitam, especificam, restringem (daí o 
nome) o significado do termo antecedente, introduzindo 
uma informação essencial para a compreensão do 
enunciado. Ex.: 
“O homem que trabalha é útil à sociedade”. 
“O livro que eu te dei é muito interessante”. 
“O país cuja distribuição de renda é indecente não tem 
perspectiva de civilizar-se”. 
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A importância das vírgulas 
 

Observe atentamente a diferença de sentido que 
as vírgulas podem provocar: 
“O homem que é cruel para com os animais é cruel também 
com outros seres humanos.” (restritiva) 
“O homem, que é cruel para com os animais, é cruel 
também com outros seres humanos.” (explicativa) 
● No primeiro caso, temos uma oração que restringe o 
grupo dos homens, isto é, “apenas os homens cruéis com 
animais são também cruéis com outros homens”. 
● No segundo, temos uma explicação que caracteriza o 
grupo homem, sem exceção, isto é, “o SER HUMANO é 
cruel com os animais e É cruel com outros seres humanos”. 
 

12.3 DIFERENÇA ENTRE QUE PRONOME 

RELATIVO E QUE CONJUNÇÃO INTEGRANTE 

A conjunção serve apenas para ligar orações, não 
exerce função sintática: 

 

Papai disse QUE ele morreu 

sujeito VTD --- suj. VI 

oração principal  OSSOD* 
 

*Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
Funciona como objeto direto exigido pelo verbo dizer. O 
que não exerce nenhuma função sintática. 
 

O pronome relativo sempre exerce uma função 
sintática na oração em que está. 

 

Eu comi o bolo que você fez 

sujeito VTD OD OD sujeit
o 

VTD 

oração principal or. sub. adj. restrit. 
 

O verbo fazer exige um sujeito e um objeto. O sujeiro é você 
e o objeto é que. 
 

Função sintática dos pronomes 
Os pronomes relativos exercem função sintática 

dentro da oração. 
● O pronome CUJO funciona sempre como adjunto 
adnominal, e indica posse.  
Ex.: somando-se “O pai está aqui.” com “O filho do pai havia 
se perdido.”, substituímos o adjunto adnominal pelo 
pronome: “O pai cujo filho havia se perdido está aqui.”  
Neste caso, o cujo significa “do pai”. Observe que NUNCA 
se usa artigo depois do cujo (nunca: cujo o filho). O 
pronome concorda em gênero e número com o termo a que 
se liga (no caso, filho).  
Ex.: “Encontrei o anel cuja pedra é preciosa”. “Moro na casa 
cujos muros são altos”.  
 Embora na norma coloquial se use mais “O rapaz que eu 
esqueci o nome dele me ligou”, a norma culta só admite a 
forma “O rapaz cujo nome esqueci me ligou”. 
 

● Os pronomes QUE, O QUAL e QUEM (este apenas para 
pessoas) possuem como principais funções: 
Sujeito: “Amo o filho que mora comigo.”  
“No Brasil, há muitas favelas, as quais nunca param de 
crescer.”  
“Aquele é o presidente, quem cuida de tudo” 
Objeto Direto: “Este é o livro que/o qual eu comprei.”  
“Neusa é a mulher a quem nós cumprimentamos” 
Objeto Indireto: “A afeição de que/da qual preciso é 
maior.”  
“Não sei de quem gosto mais” 
 

● O pronome ONDE funciona como Adjunto Adverbial 
de Lugar: 
“Entraram na casa onde morei.” 
 

 

Regência e pronomes 
 

Perceba que a regência verbal deve ser obedecida, 
mesmo se o complemento for um pronome relativo. O verbo 
gostar, como se sabe, exige a preposição de: “Gosto de 
chocolate”. Então, o de aparece também na seguinte frase: 
“Gentileza é a palavra de que mais gosto.” Veja outros 
exemplos: 
“Aquele é o bandido a quem me referi.” “Marcos é o 
professor com quem simpatizei.”  
“A aula a que assisti foi divertida” (se necessário for, reveja 
a Aula 9, sobre regência) 
 

   Tome cuidado para não ocorrer ambiguidade em 
relação ao pronome relativo! 
“Gabriela pegou o estojo vazio da aliança que estava sobre 
a cama.” O que estava sobre a cama: o estojo vazio ou a 
aliança? Como os termos antecedentes ao pronome são de 
gêneros diferentes, fica fácil eliminar a ambiguidade: 
“Gabriela pegou o estojo vazio da aliança a qual estava 
sobre a cama.” ou ”Gabriela pegou o estojo vazio da aliança 
o qual estava sobre a cama.”. Se fossem gêneros iguais, 
haveria necessidade de reestruturar a frase. 
 

12.4. EXERCÍCIOS 
 

01. Classifique as orações destacadas: 
a) Os bois da minha fazenda, que contraíram febre aftosa, 
serão examinados. 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

b) Os homens, que são seres racionais, exploram os 
animais. 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

c) O livro que comprei é bom. 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

d) Deve-se investir em soluções que resolvam 
definitivamente os problemas. 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

e) A neve, que é fria, provocou a morte da vegetação. 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

f) Meus vizinhos cultivam árvores que dão frutos deliciosos. 

____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 
 

02. ITA (2002) – Tem gente que junta os trapos, outros juntam 
os pedaços. 
O QUE, empregado como conectivo, introduz uma oração: 
a) substantiva 
b) adverbial causal 
c) adverbial consecutiva 
d) adjetiva explicativa 
e) adjetiva restritiva 
 

03. Ponha (R) para as orações restritivas e (E) para as 
explicativas. 
(   ) A mãe, que era surda, estava na sala com ela. 
(    ) É preciso gozarmos a vida, que é breve. 
(  ) Esse professor de que falo era um homem magro e triste. 
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(   ) O vulcão, que parecia extinto, voltou a dar sinal de vida. 
(     ) A dor que se dissimula dói mais. 
 

04.  Distinga que, pronome relativo, de que, conjunção 
subordinativa integrante: 
(1) pronome relativo: oração adjetiva 
(2) conjunção integrante: oração substantiva 
(   ) Este é um mal que não tem cura. 
(   ) Não sabem tudo o que querem. 
(   ) Confesso que errei. 
(   ) Não é justo que o magoes. 
Preenchem corretamente as classificações: 
a) 1-2-2-1                      b) 1-1-2-2 
c) 2-2-1-1                      d) 2-1-1-2 
e) 1-2-1-2 
 

05. UFPA – Há no período uma oração subordinada adjetiva: 
a) Ele falou que compraria a casa. 
b) Não fale alto, que ela pode ouvir. 
c) Vamos embora, que o dia está amanhecendo. 
d) Em time que ganha não se mexe 
e) Parece que a prova não está difícil. 
 

06. Leia o seguinte texto: 
“Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas”. 
Com a tola inocência do que é grande e leve e sem culpa. 

A mulher do casaco marrom desviou os olhos, doente, 
doente. Sem conseguir – diante da aérea girafa pousada, 
diante daquele silencioso pássaro sem asas – sem conseguir 
encontrar dentro de si ponto pior de sua doença, o ponto mais 
doente, o ponto de ódio, ela que fora ao Jardim Zoológico para 
adoecer. Mas não diante da girafa, que era mais paisagem do 
que ente. Não diante daquela carne que se distraíra em altura 
e distância, a girafa quase verde. Procurou outros animais, 
tentava aprender com eles a odiar. O hipopótamo, o 
hipopótamo úmido. O rolo roliço de carne, carne redonda e 
muda esperando outra carne roliça e muda. Não. Pois “havia 
tal amor humilde em se manter apenas carne, tal doce martírio 

em não saber pensar.”                           (Clarice Lispector) 
Destaque do texto dois adjetivos diferentes que, referindo-se 

respectivamente à girafa e ao hipopótamo, expressem a 
mesma ideia. 
Qual é essa ideia? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

 

07. (FUVEST-SP) — Explique a diferença de sentido entre: 
a) Os homens, que têm seu preço, são facilmente 
corrompidos. 
b) Os homens que têm seu preço são facilmente corrompidos. 

a)__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
b)__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

12.5. GABARITO 
1- a) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa 
b) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa 
c) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva 
d) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva 
e) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa 
f) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva  
2-E  3-E-E-R-E-R  4-B  5-D 
6)R.: Os adjetivos são silencioso em "silencioso pássaro" e muda em "carne 
redonda e muda". Esses adjetivos sugerem ideia de recolhimento e, ao 
mesmo tempo, de paz interior. 
7)  Em a, todos os homens têm seu preço e todos são facilmente 
corrompidos. Em b, somente uma parte dos homens têm seu preço e 
somente tais homens são facilmente corrompidos. 

 

UNIDADE 13 
 

PERÍODO COMPOSTO POR 
SUBORDINAÇÃO: ORAÇÃO 

ADVERBIAL 
 

Já vimos a função sintática chamada adjunto adverbial, 
a qual indica uma circunstância. Vejamos agora como 
classificamos um adjunto adverbial quando ele é uma 
oração.  
 

Sem argumentos, ele Fez silêncio 

Adj. Adv. de causa sujeito VTD OD 
 

VTD – verbo transitivo direto 
OD – objeto direto 
 

 Se em vez do adjunto adverbial houvesse uma oração 
inteira: 
 

Já que não tinha 
 argumentos, 

ele Fez silêncio 

Oração Subordinada 
Adverbial causal 

Oração principal 

As orações subordinadas adverbiais recebem a mesma 
classificação das conjunções que as iniciam. 
 Mas vale ressaltar que não adianta apenas ficar 
decorando as conjunções, pois o sentido completo da 
oração é o que realmente importa para a interpretação do 
texto. 
 

 ● Causal: (indica causa): porque, pois, porquanto, como 
[=porque], pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto 
que, na medida em que etc. Ex.:  
“Como ia morrer, fazia tudo que lhe viesse à cabeça” 
“Ele saiu porque passou mal” 
“Já que você veio, vamos conversar” 
 

● Concessiva: (indica oposição): embora, conquanto, 
ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, 
por mais que, apesar de que etc. Ex.:  
“Embora não apreciasse doces, comeu o bolo” 
“Embora a economia tenha crescido, muita gente continua à 
margem do consumo” 
“Ele morreria, ainda que o levassem ao hospital” 
 

● Condicional: se, caso, contanto que, salvo se, sem que 
[=se não], dado que, a menos que, a não ser que etc. Ex.:  
“Se sair, não volte mais” 
“Caso ele se forme, ganhará emprego” 
“Não entre em casa sem que limpe os pés” 
 

● Conformativa: conforme, como [=conforme], segundo, 
consoante etc. Ex.:  
“Conforme disse ele, a Gramática é como a vida” 
“Segundo/ consoante Maltus, faltaria alimento à população” 
“Todos dos funcionários agiram como o diretor” 
 

● Comparativa: que, do que (depois de mais, menos, 
maior, menor, melhor ou pior), qual (depois de tal), quanto 
(depois de tanto), como, assim como, bem como. Ex.:  
“Ele é mais alto (do) que eu (sou alto)” 
“Ele faz as tarefas tal qual a mãe” 
“Morreu assim como um inseto” 
 

● Consecutiva (indica conseqüência): que (depois de tal, 
tanto, tão ou tamanho), de forma que, de maneira que, de 
modo que, de sorte que etc. Ex.:  
“Comeu tanto que engordou” 
“Choveu tanto que as ruas ficaram alagadas.” 
“Estudou muito, de maneira que passasse em qualquer 
vestibular” 
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● Final (indica finalidade): para que, a fim de que. Ex.:  
“Lutou para salvar a pátria” 
“Fez o bolo a fim de que a elogiassem” 
“O velho submerge para que o novo possa emergir” 
 

● Temporal (indica tempo): quando, antes que, depois 
que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, 
todas as vezes que, cada vez que, mal, que [=desde que] 
etc. Ex.:  
“Quando terminar, venha cá” 
“Antes que chova, irei embora” 
“Mal entrou em casa, veio a chuva” 
 

● Proporcional: À medida que, ao passo que, à proporção 
que, enquanto, quanto mais... mais, quanto menos... mais 
etc. Ex.:  
“O dia clareia à medida que o Sol nasce” 
“Aproximou-se, enquanto eu me distanciava” 
“Quanto mais reza, mais teme assombrações”. 
 

► IMPORTANTE: Quando a oração adverbial vier antes da 
principal, a vírgula é obrigatória. Quando vier depois, a 
vírgula é facultativa: 
 

O. Subordinada O. Principal. 

Quando sair, avise-me. 
 

O. Principal. O. Subordinada 

Avise-me, quando sair. 

Avise-me quando sair. 
  

13.1 TRABALHANDO COM TEXTOS 
 

 Coesão 
 Dizemos que um texto é coeso quando as partes que 
o compõem estão adequadamente interligadas. Veja um 
exemplo: “Vivo bem, mas sou feliz”. Nesta frase falta 
coesão, pois o “mas” só pode ligar ideias contrárias, 
orações que aparentemente não se ligariam, como: “Vivo 
bem, mas sou infeliz”. Esta possui coesão, pois se espera 
que quem viva bem seja feliz. Essa quebra de expectativa 
deve ser introduzida pelo “mas”. As palavras que ligam as 
ideias num texto geralmente são: 
● preposições: falar com Paulo; falar de Paulo. 
● conjunções: Quando o vir, baterei nele; se o vir, baterei 
nele. 
● pronomes: Isto é uma casa; aquilo é uma casa. 
● advérbios: Aqui está frio; lá está frio. 
 É muito importante que esses elementos sejam 
utilizados no texto de forma correta, garantindo a coesão. 
 

TEXTO 1 
 

 Da Timidez         (Luiz Fernando Verissimo) 

 Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem 
horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório 
por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que 
retumbante timidez é essa, que atrai tanta atenção? Se ficou 
notório apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando 
junto com os outros e sua timidez seja apenas um estratagema 
para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no 
paradoxo psicanalítico, só alguém que se acha muito superior 
procura o analista para tratar um complexo de inferioridade, 
porque só ele acha que se sentir inferior é doença. 
 Todo mundo é tímido, os que parecem mais tímidos são 
apenas os mais salientes. Defendo a tese de que ninguém é 
mais tímido do que o extrovertido. O extrovertido faz questão 
de chamar atenção para sua extroversão, assim ninguém 
descobre sua timidez. Já no notoriamente tímido, a timidez que 
usa para disfarçar sua extroversão tem o tamanho de um carro 
alegórico. Daqueles que sempre quebram na concentração. 
Segundo minha tese, dentro de cada Elke Maravilha existe um 
tímido tentando se esconder e dentro de cada tímido existe um 
exibido gritando "Não me olhem! Não me olhem!" só para 
chamar a atenção. 

 O tímido nunca tem a menor dúvida de que, quando entra 
numa sala, todas as atenções se voltam para ele e para sua 
timidez espetacular. Se cochicham, é sobre ele. Se riem, é 
dele. Mentalmente, o tímido nunca entra num lugar. Explode 
no lugar, mesmo que chegue com a maciez estudada de uma 
noviça. Para o tímido, não pensam em outra coisa a não ser 
nele e no que podem fazer para embaraçá-lo. 
 O tímido vive acossado pela catástrofe possível. Vai 
tropeçar e cair e levar junto a anfitriã. Vai ser acusado do que 
não fez, vai descobrir que estava com a braguilha aberta o 
tempo todo. E tem certeza de que cedo ou tarde vai acontecer 
o que o tímido mais teme, o que tira o seu sono e apavora os 
seus dias: alguém vai lhe passar a palavra. 
 O tímido tenta se convencer de que só tem problemas 
com multidões, mas isto não é vantagem. Para o tímido, duas 
pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e 
se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros 
da plateia como indivíduos. Multiplica-os por quatro, pois cada 
indivíduo tem dois olhos e dois ouvidos. Quatro vias, portanto, 
para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia 
fechar os olhos, ou tapar um olho e um ouvido para cortar o 
desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, 
em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do 
Universo, e que seu vexame ainda será lembrado quando as 
estrelas virarem pó. 
 

13.2 EXERCÍCIOS 
 

01. Classifique as orações subordinadas adverbiais a seguir: 
a) Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

b) Se ficou notório apesar de ser tímido, talvez estivesse se 
enganando. 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

c) Tão secreto que nem ele sabe. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) Segundo minha tese, dentro de cada Elke Maravilha existe 
um tímido. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

e) Quando entra numa sala, todas as atenções se voltam para 
ele. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

02. Reescrevemos abaixo a frase do texto “Tão secreto que 
nem ele sabe”, mesmo mudando o sentido. Indique a 
alternativa que apresente problema e explique abaixo. 
a) “Porque é tão secreto, nem ele sabe” 
b) “Se é tão secreto, nem ele sabe” 
c) “Tão secreto, embora nem ele saiba” 
d) “Tão secreto, a fim de que nem ele saiba” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

03. Assinale V para as alternativas Verdadeiras e F para as 
falsas. Use o texto como fonte de análise. 
(  ) no começo aparece a palavra “contradição”. Essa ideia vai 
perpassar todo o desenrolar da teoria do enunciador. 
(  ) as palavras “notado” e “notório” são sinônimas nesse 
contexto. 
(   ) em “se ficou notório por ser tímido”, o fato de ser tímido é 
causa de se tornar notório. E em “se ficou notório apesar de 
ser tímido”, o fato de ser tímido não impediu que se tornasse 
notório. 
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(    ) a timidez é uma forma de passar despercebido. 
(    ) as pessoas extrovertidas não são tímidas. 
(    ) Elke Maravilha é um exemplo de extroversão. 
(    ) de certa forma, a timidez é uma manifestação do 
egocentrismo de algumas pessoas. 
(    ) em “Quando não consegue escapar e se vê diante de uma 
plateia”, podemos concluir que o tímido está sempre diante de 
plateias. 
 

04. Ligue as duas orações utilizando uma conjunção coerente 
ao que se pede. Faça as alterações necessárias nas frases: 
- Muitas pessoas não conseguem falar em público 
- Muitas pessoas são muito tímidas 
a) porque (causa) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) como (causa) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) na medida em que (causa) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) tão... que (conseqüência) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

05. Leia os dois períodos e explique a relação entre sucesso e 
dedicação em cada caso. 
“Se você não se dedicar, não obterá sucesso” 
“Embora você se dedique, não obterá sucesso” 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

06. (MACK) “Na ‘Partida Monção’, não há uma atitude 
inventada. Há reconstituição de uma cena como ela devia ter 
sido na realidade.” A oração “como ela devia ter sido na 
realidade” é: 
a) subordinada adverbial proporcional. 
b) subordinada adverbial conformativa. 
c) subordinada adverbial final. 
d) subordinada adverbial causal. 
e) subordinada adverbial consecutiva. 
 

07. (UFE-PA) No trecho “Cecília... viu do lado oposto do 
rochedo Peri, que a olhava com uma admiração ardente”, a 
oração grifada expressa uma:  
a) causa.                     b) consequência. 
c) proporção.              d) explicação. 
e) condição. 
 

08. Assinale a opção em que a troca do termo extraído do 
trecho abaixo pela forma colocada entre parênteses implicaria 
sensível alteração de sentido:  
“Uma observação mais cuidadosa revela, porém (A), que 
Ciência e Tecnologia não se comportam como (B) 
mercadorias, mas (C) como bens culturais: é por isso, talvez, 
que toda tentativa de transferência de tecnologia fracassa e 
resulta no (D) que não passa de alguma (E) forma efêmera de 
prestação de serviço.” 
a) “porém” / (portanto);       
b) “como” / (do mesmo modo que); 
c) “mas” / (e sim); 
d) “no” / (naquilo); 
e) “alguma” / (uma). 

 

 
(Fonte:http://veredasdalingua.blogspot.com/2013/01/oracoes-
subordinadas adverbiais.html) 

09. Na fala do personagem do primeiro quadrinho: “Ele pegou 
esse vaso quando pilhou nosso castelo no último natal...” há 
uma oração subordinada adverbial. Identifique-a e classifique-
a.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

13.3 GABARITO 
 

1. a) CAUSAL  c) CONDICIONAL   d) CONSECUTIVA  e) CONFORMATIVA 
f) TEMPORAL  2. C – “Embora” liga ideias contrárias, mas aqui as ideias têm 
relação.   3. V – F – V – F – F – V – V – F  
4. a) Muitas pessoa não conseguem falar em público porque são tímidas.  b) 
Como são tímidas, muitas pessoas não conseguem falar em público.  c) Na 
medida em que são tímidas muitas pessoas não conseguem falar em 
público.  d) Muitas pessoas são tão tímidas que não conseguem falar em 
público. 
5. Na primeira frase é uma condição. – a dedicação leva ao sucesso. 
Na segunda frase é uma verdade. – a dedicação não leva ao sucesso. 
6. B  7. D   8. A   9. Oração subordinada adverbial temporal: “quando pilhou 
nosso castelo no último natal”. 

 
 

UNIDADE 14 
 

PERÍODO COMPOSTO: ORAÇÕES 
REDUZIDAS 

 

Vimos até agora as orações subordinadas que são 
introduzidas por conetivos (conjunção ou pronome 
relativo), tendo o verbo no indicativo, imperativo ou 
subjuntivo. Essas orações são chamadas de 
desenvolvidas. Às vezes, as orações subordinadas não se 
iniciam por conjunção subordinativa nem por pronome 
relativo e têm o verbo numa faz formas nominais: infinitivo 
(terminação –r), gerúndio (terminação -ndo) ou particípio 
(terminação -ado/-ido). Essas orações são chamadas de 
reduzidas. 

As Orações Reduzidas podem ser substantiva, adjetiva 
ou adverbial, como veremos nos exemplos abaixo. Além 
disso, quase todas as orações reduzidas poder ser 
desdobradas, e assim, tornarem-se desenvolvidas, nome 
que se dá às orações iniciadas por conetivo. 
 

Oração reduzida de Infinitivo:  
- podem ser substantiva, adjetiva ou adverbial. 
 

Ex:   Declarou não saber de nada. (que não sabia de nada) 

Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta 
 

Comprei uma máquina de lavar roupas. (que lava roupas) 

Oração Subordinada Adjetiva Restritiva 
 

Depois de tocar fogo no mato, escondeu-se da polícia 
florestal. (Depois que tocou fogo no mato) 

Oração Subordinada Adverbial Temporal. 
 

Oração reduzida de Gerúndio: 
- podem ser adjetiva ou adverbial. 
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Ex:  Ouvimos vizinhos reclamando do barulho. (que 
reclamavam do barulho) 

 Oração Subordinada Adverbial Restritiva 
 

Reclamando do barulho, acabou arranjando briga com o 
vizinho. (Porque reclamou do barulho) 

Oração Subordinada Adverbial Causal. 
 

Oração reduzida de Particípio: 

- podem ser adjetiva ou adverbial. 
Ex: O mosquito pousou na roupa estendida no varal. (que 
estava estendida no varal) 

Oração Subordinada Adjetiva Restritiva 
 

Mesmo aborrecido com aquilo tudo, decidiu permanecer no 
projeto. (Mesmo que estivesse aborrecido com aquilo tudo) 

Oração Subordinada Adverbial Concessiva. 
 

14.1 EXERCÍCIOS 
 

01. (ITA-SP) “Derreado, não pode sustentar-se em pé.” 
Na frase acima, o adjetivo estabelece com a oração uma 
relação de: 
a) causa e efeito.                 b) consequência e inclusão. 
c) efeito e concessão.       d) concessão e oposição. 
e) condição e proporção. 
 

02. (Univ. Est. Ceará) “Ao me deitar, eu tinha posto uma caixa 
de fósforos num tamborete...”, a oração destacada é reduzida 
de uma oração subordinada adverbial: 
a) causal.                         b) final. 
c) temporal.                     d) concessiva. 
 

03. Transforme o segmento grifado numa oração subordinada 
substantiva, de acordo com o modelo: 
Modelo: Não me agradou sua saída. – Não me agradou que 
você saísse. 
a) Cremos na tua honestidade. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Desagradou-nos a visita de Manuela. 

____________________________________________
____________________________________________ 
c) Eu desejava teu auxílio. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) Suportamos seu canto. 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

Desenvolva e classificar as seguintes orações reduzidas:  
 

04. Construída a estrada, tornar-se-á fácil ir ao Norte.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

05. Insisto em seres leal.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

06. Sabemos estar você muito triste.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

07. Terminado o recital, o artista foi aplaudido.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

08. Preparando-se para o jogo, os meninos não irão sair.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

09. Todos fizeram o firme propósito de não mais falar da vida 
alheia.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. Era preciso rezarmos àquela hora.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

11. Já pedi dinheiro para comprar mais selos.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

12. A velhinha, arrastando a cesta pesada, agradeceu a 
caridade...  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

13. Descoberto o perigo, procurou-se evitá-lo.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

14. As crianças, brincando pelas ruas, alegravam os 
transeuntes.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

15. Estas são as entradas obtidas no clube.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

14.3. GABARITO 
 

1. A  2. C     3. a) Cremos que você seja honesto.   b) Desagradou-nos que 
Manoela nos visitasse.   c) Eu desejava que você nos auxiliasse. 
d) Suportamos que cantasse.; 4. Subordinada adverbial temporal reduzida 
de particípio.; Assim que construírem a estrada, tornar-se-á fácil ir ao Norte 
5. Subordinada substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo 
Insisto em que sejas leal.; 6. Subordinada substantiva objetiva direta  
reduzida de infinitivo; Sabemos que você está muito triste. 
7. Subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. 
Quando terminou o recital, o artista foi aplaudido. 
8. Subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. 
Porque estão se preparando para o jogo, os meninos não irão sair. 
9. Subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de particípio. 
Todos fizeram o firme propósito  de que não mais falariam da vida alheia. 
10. Subordinada substantiva subjetiva reduzida de particípio. 
Era preciso que rezássemos àquela hora. 
11. Já pedi dinheiro a fim de que comprasse mais selos. 
12. A velhinha, que arrastava a cesta pesada, agradeceu a caridade. 
13. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. 
Quando se descobriu  o perigo, procurou-se evitá-lo. 
14. Subordinada adjetiva explicativa, reduzida de gerúndio. 
As crianças, que brincavam pelas ruas, alegravam os transeuntes. 
15. Subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio 
Estas são as entradas que foram obtidas no clube 
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UNIDADE 15 
 

PONTUAÇÃO 
 

     Dizemos que os termos de uma oração estão em ordem 
direta quando eles se dispõem na seguinte progressão: 
 

Sujeito →  verbo →  complemento do verbo →  
adjunto adverbial 
 

Eles Visitaram o salão ontem. 

Sujeito Verbo complemento 
do verbo 

adjunto 
adverbial 

  

     Dizemos que há ordem indireta ou inversa sempre 
que a progressão acima for alterada. Veja: 
 

Ontem, eles visitaram o salão. 
Eles, ontem, visitaram o salão. 
  

Como se pode ver pelos exemplos acima, nem sempre 
os termos da oração ocorrem dispostos em ordem direta. 
Pode haver inversões ou intercalações de termos que ficam 
ocultos na cadeia da frase. 

Na linguagem escrita, esses fenômenos são comumente 
marcados por vírgulas. 
 

É enganoso pensar que toda a pausa na língua oral 
corresponde a uma vírgula na escrita. A língua oral é mais 
livre de convenções e mais sujeita à individualidade do 
falante; e a língua escrita é mais conservadora e mais 
apegada a usos adquiridos ao longo de uma tradição. 
 

15.1 USO DA VÍRGULA ENTRE OS TERMOS 

DA ORAÇÃO 

Casos em que nunca se usa a vírgula 
 

1. Entre sujeito e predicado (o mesmo vale se o sujeito 
for uma oração). Ex.: “Todos os componentes da mesa 
recusaram a proposta”. 
 

2. Entre o verbo e seus complementos (o mesmo para 
orações servindo de complemento). Ex.: “O trabalho custou 
sacrifício aos realizadores”. 
 

Obs.: A oração subordinada substantiva apositiva é 
exceção, pois vem entre vírgulas ou depois de dois-pontos. 
 

Casos em que se usa a vírgula 
 

1. Para marcar intercalação: 

• do adjunto adverbial. Ex.: “Ele, com razão, sustenta 
opinião contrária”. 

• da conjunção. Ex.: “Não há, portanto, nenhum risco no 
negócio”. 

• expressões explicativas ou corretivas. Ex.: “Todos 
se omitiram, isto é, colaboraram com os adversários”. 
 

2. Para marcar inversão: 

• do adjunto adverbial (no início da oração). Ex.: “Por 
cautela, deixamos um depósito”. Quando o adjunto 
adverbial é composto por apenas uma palavra, a vírgula é 
dispensável. Ex: Ontem fomos à igreja. 
 

3. Para separar: 

• termos coordenados (em enumeração).  
Ex.: “O livro estava sujo, rasgado, imprestável”. 
 

4. Para marcar elipse ou ocultamento do verbo: 
“Nós trabalhamos com fatos; vocês, com hipóteses”. 
 

5. Para isolar: 

• o vocativo. Ex.: “Não demores, meu filho”. 

• o aposto. Ex.: “Carlos, nosso inimigo, fugiu”. 
 

15.2 USO DA VÍRGULA ENTRE AS ORAÇÕES 

DO PERÍODO 
 

1. Subordinadas Adjetivas. Na Unidade 13, vimos a 
importância das vírgulas ao distinguir os subtipos deste tipo 
de oração.  
 

2. Subordinadas Adverbiais. Sempre é correto o uso da 
vírgula entre as subordinadas adverbiais e a oração 
principal. Quando a oração adverbial vem depois da 
principal, a vírgula é facultativa.  
Ex.: Se você vier aqui, vai ganhar um doce. 
 

3. Orações Coordenadas 

• Assindéticas.  
Separam-se por vírgula. 
 Ex.: “Leu o papel, jogou-o, fugiu logo”. 
 

• Sindéticas. Separam-se por vírgula, exceto as aditivas 
iniciadas por e. Ex.: “Penso, logo existo”. 
Obs.: As coordenadas sindéticas introduzidas pela 
conjunção e podem separar-se por vírgula se os sujeitos 
das orações interligadas forem diferentes (Ex.: “Eles 
fizeram errado, e nós levamos bronca”) ou se o e vier 
repetido várias vezes (Ex.: “E falou, e pediu, e insistiu”). 
 

4. Orações Intercaladas. Separam-se por vírgulas. Ex.: 
“Não posso, dizia ele, dizer nada”. Esse tipo de oração 
pode vir isolada por duplo travesão ou parênteses. 
 

15.3 USO DE OUTROS SINAIS DE 

PONTUAÇÃO 

Ponto e vírgula 
 

● Para separar orações coordenadas de certa extensão ou 
que mantêm alguma simetria entre si, ou quando se quer 
estabelecer uma marcação mais forte do que a da vírgula.  
Ex.: “Ontem, eram os problemas políticos; hoje, os 
econômicos; amanhã, o que será?”. 
 

● Para separar orações coordenadas já marcadas por 
vírgula no seu interior. Ex.: “Eu, apressadamente, queria 
chamar socorro; o motorista, porém, mais calmo, resolveu 
o problema sozinho”. 
 

Obs.: Em geral, o ponto e vírgula pode ser substituído pelo 
ponto. Também é usado para substituir tópicos. 
 

Dois-pontos 
 

 A função básica dos dois-pontos é indicar que tudo o 
que vem à sua direita serve para detalhar ou explicar 
melhor o que ficou à esquerda. Dentro desse princípio, são 
usados: 
 

● Para introduzir uma citação alheia. Ex.: “Disse ele: — Não 
quero!” 
● Para explicar ou desenvolver melhor uma palavra ou 
expressão anterior. Ex.: “Crise em Angola: guerrilheiros do 
MPLA não aceitam o resultado das eleições”. 
 

Reticências 
 As reticências servem, basicamente, para indicar 
interrupções ou quebras no interior de uma frase. São 
várias as razões pelas quais ocorre essa ruptura: 
 

● Para deixar que o leitor complete na sua imaginação 
aquilo que está, de certa forma, implícito no enunciado. Ex.: 
“— Você quer, Bentinho? — Mamãe querendo...” 
● Para indicar hesitação, surpresa, gagueira etc. da pessoa 
que fala; “Mãe... é que... eu quebrei.” 
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Aspas 
 As aspas assumem a função básica de isolar qualquer 
parte do texto que seja alheia ao autor que o escreve. 
Dentro desse princípio, usam-se as aspas: 
 

● Para indicar citações textuais de outra autoria. “Segundo 
Silva, ‘o Brasil é um grande país.’”. 
● Para indicar estrangeirismos, gírias, arcaísmos, formas 
populares. Ex.: “Rejeitou tio Cosme; era um ‘boa-vida’; se 
não aprovava...”  
● Para enfatizar palavras ou expressões. Ex.: “Ela nunca 
tinha visto aquela ‘coisa’”. 
● Para ironizar. Ex.: “Um desses ‘oficiais’ era o Capitão 
Virgulino Ferreira, o Lampião”. 
 

Travessão 
● Para marcar mudança de interlocutor nos diálogos. Ex.: 
“— Será este ano, replicou José Dias. — Daqui a três 
meses. — Ou seis”.  
● Para isolar explicações, informações a mais. Ex.: “O xale 
— aquele horroroso — era a relíquia da família”. 

 
Parênteses 

Os parênteses são usados para isolar informações que 
não se encaixam na sequência lógica do enunciado. Dentro 
desse princípio, servem para circunscrever, num período, 
uma reflexão, um comentário, uma explicação paralela 
inserida no enunciado para marcar interpretações do 
enunciador. Ex.: “Creio que seria capaz (talvez seja 
presunção) de aguentar com relativa indiferença uma 
hecatombe”. 
 

15.4 EXERCÍCIOS 
 

01. Assinale a frase em que pode ser usada a vírgula antes 
do conectivo E: 
a)      Romney busca votos na Flórida e diz que EUA são o 
‘melhor país da Terra’. 
b)      Com o ‘boom’ imobiliário e sem mais tantos terrenos 
disponíveis, as construtoras têm erguido prédios em áreas 
contaminadas de S. Paulo. 
c)      Mercado volta a elevar estimativa de inflação e reduz 
projeção do PIB 
d)      Falha em freio causa fumaça e trem do metrô é de novo 
esvaziado em SP 
e)      Entre os estudantes do ensino superior, 38% não 
dominam habilidades básicas de leitura e escrita, segundo o 
Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf). 
 

02. Assinale a opção em que está corretamente indicada a 
ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as 
lacunas da frase abaixo: 
 

“Quando se trata de trabalho científico ___ duas coisas devem 
ser consideradas ____ uma é a contribuição teórica que o 
trabalho oferece ___ a outra é o valor prático que possa ter. 
a) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula. 
b) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula; 
c) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 
d) pontos vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 
e) ponto e vírgula, vírgula, vírgula. 
 

03. Assinale o exemplo em que há emprego incorreto da 
vírgula: 
a) como está chovendo, transferi o passeio; 
b) não sabia, por que todos lhe viravam o rosto; 
c) ele, caso queira, poderá vir hoje; 
d) não sabia, porque não estudou; 
e) o livro, comprei-o por conselho do professor.. 
 

04. Assinale as frases em que as vírgulas estão incorretas: 
a) ora ríamos, ora chorávamos; 
b) amigos sinceros, já não os tinha; 
c) a parede da casa, era branquinha branquinha; 

d) Paulo, diga-me o que sabe a respeito do caso; 
e) João, o advogado, comprou, ontem, uma casa. 
 e pouco confiável”. 
 
05. (F.E. Bauru) Assinale a alternativa em que há erro de 
pontuação: 
a) Era do conhecimento de todos a hora da prova, mas, alguns 
se atrasaram. 
b) A hora da prova era do conhecimento de todos; alguns se 
atrasaram, porém. 
c) Todos conhecem a hora da prova; não se atrasem, pois. 
d) Todos conhecem a hora da prova, portanto não se atrasem. 
e) N.D.A 
 

06. Em relação aos sinais de pontuação, assinale a alternativa 
que não está correta: 
a) Bem diz o ditado: “Vento ou ventura, pouco dura.” 
b) “... a mim?! Que ideia!” 
c) D. Pedro II imperador do Brasil foi um monarca sábio. 
d) A terra, o mar, o céu, tudo apregoa a glória de Deus. 
e) “... Aonde? Perguntou Dona Plácida.” 
 

07. Os sinais de pontuação foram bem utilizados em: 
a)     Nesse instante, muito pálido, macérrimo, Prudente de 
Morais entrou no Catete, sentou-se e, seco, declarou ao 
silêncio atônico dos que o contemplavam: “Voltei.” 
b)     “Mãe onde estão os nossos: os parentes, os amigos e os 
vizinhos?” Mãe, não respondia. 
c)      Os estados, que ainda devem ao governo, não poderão 
obter financiamentos, mas o estados que já resgataram suas 
dívidas ainda terão créditos. 
d)     Ao permitir a apreensão, de jornais e revistas, o projeto, 
retira do leitor o direito a ser informado pelo veículo que ele 
escolheu. 
e)     Assim, passa-se a permitir, condenações absurdas, 
desproporcionais aos danos causados. 
 

08. Tendo em vista que o uso da vírgula também se relaciona 
a fatores de ordem sintática, corroborando assim para uma 
perfeita estruturação do pensamento, justifique o emprego do 
referido sinal mediante os enunciados subsequentes: 
a) Parabéns, querido! 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Naquela tarde, todos haviam saído. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) O Rio de Janeiro, que é considerada a cidade maravilhosa, 
irá sediar um dos grandes eventos esportivos. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) Viajarei nestas férias, isto é, se houver possibilidade. 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

e) Hoje o clima está ameno, pois choveu durante a noite. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

Texto 1 
Inteligência é manter portas abertas 
(Suzana Herculano-Houzel - Folha de S.Paulo) 
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1 Uma das primeiras coisas que aprendemos em ciência é 
que, para abordar um problema, é primeiro preciso defini-lo. 
Encontrar as origens cerebrais da inteligência ou entender 
como ela se compara entre pessoas ou espécies animais 
diferentes, portanto, exige primeiro definir o que é inteligência. 
2 O problema é antigo, mas ainda elusivo. O psicólogo Francis 
Galton foi supostamente o primeiro a propor, no século 19, 
medir a inteligência de indivíduos para estudar sua 
hereditariedade (e usá-la para fins de eugenia, termo, aliás, 
cunhado por ele). Mas uma medida útil foi criada somente em 
1904, pelo estatístico Charles Spearman, e chamada de "fator 
g" em referência a inteligência "geral": algo que influencia o 
desempenho em habilidades mentais diversas. 
3 Mas o que é a capacidade que o fator g mede? Por muito 
tempo me atraiu a definição abrangente de que inteligência é 
a capacidade de usar informações para resolver problemas. 
Mas recentemente um físico e matemático fez uma descoberta 
potencialmente transformadora. 
4 Alex Wissner-Gross, pesquisador de Harvard e do MIT, 
resolveu fazer aquela coisa que físicos gostam de fazer: 
buscar uma equação única que explicasse a inteligência. E 
conseguiu. Sua palestra no site ted.com explicando a 
descoberta pode não ser a mais impressionante ou polida – 
mas faz pensar, e muito. 
5 A equação geral para a inteligência, que ele trata como uma 
força dinâmica, consiste em apenas seis letras ou símbolos 
que se traduzem em uma frase simples: inteligência é a 
capacidade de maximizar opções futuras. Decisões 
inteligentes, portanto, são aquelas que, ao contrário de fechar 
portas, mantêm portas abertas para outras decisões no futuro. 
6 As implicações são gigantescas. Por um lado, a equação 
produz comportamento inteligente até mesmo nos programas 
mais simples. Por outro, ela prediz que animais inteligentes 
são aqueles capazes de formular mentalmente estados futuros 
possíveis e então decidir pelo caminho que mantém mais 
opções abertas. Um hipocampo, que permite usar memórias 
recentes para projetar estados futuros, talvez seja assim 
fundamental para a inteligência – além do mais óbvio, algo que 
atue como um córtex pré-frontal que represente objetivos e 
selecione entre alternativas. 
7 Se decisões inteligentes são aquelas que maximizam 
alternativas, para mim é inevitável pensar então no que é 
ciência inteligente: não aquela que resolve detalhes e fecha 
portas, mas a que abre novas questões e possibilidades. 
 

09. No último parágrafo, os dois-pontos têm a função de 
a)    contestar o conceito de ciência inteligente apresentado 
pelos físicos. 
b)    maximizar o conceito de inteligência para resolução de 
detalhes. 
c)    apresentar o posicionamento da Francis Galton diante de 
sua proposta de medir a inteligência. 
d)    esclarecer o conceito de inteligência, proposto por Alex 
Wissner-Gross. 
e)    anunciar o que a autora entende por ciência inteligente. 

 
 

15.5 GABARITO 
 

1-D  2-C  3-B  4-C   5-A   6 – C  7 - A 
8-O emprego da vírgula manifesta-se de forma adequada, tendo em 
vista que se trata de:  a) Vocativo;  b) Adjunto adverbial de tempo; 
c) Oração subordinada adjetiva explicativa; d) A expressão corretiva 
“isto é”; e) Oração coordenada explicativa.   9 – E 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 16 
 

VOZ PASSIVA 
 

Até aqui estudamos a voz ativa, isto é, casos em que o 
sujeito executa a ação do verbo (Ex.: “Os meninos 
maltrataram Alice” – os meninos é o sujeito, quem executou 
a ação de maltratar; Alice é objeto, que sofreu a ação de 
ser maltratada). 

Na voz passiva, o sujeito é quem sofre a ação verbal. 
Ex.: “Alice foi maltratada pelos meninos”. (Alice é o sujeito, 
pois é dela que o verbo trata, mas é sujeito paciente, 
porque recebeu a ação praticada pelo agente da ação 
verbal que, no caso, são os meninos) Perceba que o verbo 
está no singular, concordando com Alice. 
 

De voz ativa para voz passiva 
Maria Fez uma boa prova 

Sujeito VTD Obj. Dir. 

 

Uma boa prova foi feita por Maria 

Sujeito paciente Locução verbal Agente da 
passiva 

 

-O que era sujeito ativo transformou-se em agente da 
passiva; 
-O verbo que era simples passou a composto (acrescenta-
se ser, estar, ficar etc.) 
-O objeto direto do verbo transformou-se em sujeito 
paciente; 
-O agente da passiva é sempre iniciado pela preposição 
por. 
-Apenas verbos que admitem objeto direto (VTD e VTDI) 
podem passar para a voz passiva: “João comeu (VTD) o 
bolo” -> “o bolo foi comido por João”. “Ele mora (VI) em um 
apartamento” -> ???. Isso porque apenas o objeto direto 
pode transformar-se em sujeito paciente. 
 

1.1 AGENTE DA PASSIVA 
O agente da passiva é quem executa a ação verbal na 

voz passiva. Tem exatamente a função que o sujeito da voz 
ativa tem. Então por que o agente da passiva não é 
simplesmente chamado de sujeito? Simples: porque o 
verbo sempre concorda com o sujeito, e na voz passiva o 
verbo escolhe o paciente (isto é, aquele que sofre a ação) 
para fazer a concordância. Veja exemplos a seguir. 
 

A voz passiva é indicada de duas maneiras: 
 

Passiva Analítica - Mediante o uso dos verbos 

auxiliares ser, estar, ficar etc. e o particípio do verbo: ser 
visto (sou visto, és visto, é visto....); estar abatido (estou 
abatido, estava abatido....). 
 

Passiva sintética – Também chamada de voz passiva 

pronominal, é formada mediante o uso do pronome SE 
(pronome apassivador). Neste caso, não se admite o 
agente da passiva. Ex.: "Vendem-se joias" - joias não 
praticam a ação de venderem, e, sim, sofrem a ação de 
serem vendidas. Portanto, joias não é o agente da ação 
verbal, mas o sujeito paciente, e o verbo é passivo, sendo 
essa passividade indicada pelo pronome SE. Essa mesma 
oração pode ser expressa por "Joias são vendidas" 
(passiva analítica). 
► O verbo sempre concorda com o sujeito! 
Logo, se joias é sujeito do verbo vender, então o verbo vai 
para o plural. Outro ex.: “Casas são vendidas” -> “Alugam-
se casas”. 
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16.2 EXERCÍCIOS 
 

01. Passando-se para a voz passiva sintética a oração 
"Pesquisadores são detidos pelo governo", tem-se: 
a) Detém-se pesquisadores 
b) Detiveram-se pesquisadores 
c) Deter-se-ão pesquisadores 
d) Detêm-se pesquisadores 
e) O governo detém pesquisadores 
 

02. Sobre a oração "No fim, fez-se verdadeira justiça", é 
possível afirmar: 
a) Trata-se de voz passiva analítica e o "se" desempenha a 
função de índice de indeterminação do sujeito 
b) Trata-se de voz ativa e o "se" desempenha a função de 
partícula apassivadora 
c) Trata-se de voz passiva sintética e o verbo "fez" permanece 
no singular para concordar com o objeto direto "verdadeira 
justiça" 
d) Trata-se de sujeito indeterminado. Em razão disso, o verbo 
"fez" permanece na 3ª pessoa do singular 
e) Trata-se de voz passiva sintética e o verbo "fez" permanece 
no singular para concordar com sujeito 
 

03. Observe a oração "Os fumantes são detidos pelas 
campanhas antitabagistas hoje". Reescrevendo-a na voz 
passiva pronominal, tem-se: 
a) Hoje, as campanhas antitabagistas detêm os fumantes 
b) Hoje se detêm os fumantes 
c) Detém-se os fumantes hoje 
d) Hoje detêm-se os fumantes 
e) Os fumantes detêm-se hoje 
 

04. Destaque de cada oração o sujeito e o agente da passiva. 
a) Os direitos foram reivindicados pelos trabalhadores. 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
b) A palestra foi ministrada por ele. 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
c) A fábula foi contada pela professora. 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
d) Os réus foram orientados pelos advogados. 
____________________________________________
__________________________________________ 
e) Ele será acompanhado por mim. 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

05. Reescreva as orações abaixo passando-as da voz passiva 
analítica para a voz passiva sintética. 
a) A decisão foi tomada por todos. 

____________________________________________
__________________________________________ 
b) A explicação foi dada pelo professor. 

____________________________________________
__________________________________________ 
c) As tarefas foram concluídas pela garota. 

____________________________________________
__________________________________________ 
d) A casa foi comprada pelo jovem casal. 

____________________________________________
__________________________________________ 
e) A escultura foi feita pelo estrangeiro. 

____________________________________________
__________________________________________ 
 

16.3 GABARITO 
 

1. d)     2. e)    3. b)     4. a) sujeito: os direitos/agente da passiva: 
trabalhadores. b) a palestra/ele. c) a fábula/professora. d) os 
réus/advogados. e) ele/mim. 5. a) Tomou-se a decisão. b) Deu-se a 
explicação. c) Concluíram-se as tarefas. d) Comprou-se a casa. e) 
Fez-se a escultura. 

 

UNIDADE 17 
 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL 
 

Este estudo trata da colocação dos pronomes oblíquos 
átonos (me, te, se, o, a, lhe, nos, vos) na frase. Embora na 
linguagem falada brasileira a colocação dos pronomes não 
seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser 
observadas, sobretudo na linguagem escrita. Mas vale 
observar que mesmo a norma culta brasileira já está 
aceitando usos inadmissíveis em Portugal. 

As possibilidades de colocação são três: 
Próclise:  É a colocação pronominal antes do verbo 

(me ama, o ama); 
Mesóclise: É a colocação pronominal no meio do verbo 

(amar-me-á, amá-lo-á) e 
Ênclise: É a colocação pronominal depois do verbo 

(ama-me, ama-o). 
 

► Nunca esquecer! 
Pela norma culta, NUNCA se usa pronome átono em 

início de oração! Preferencialmente, também não se usa 
depois de pausas de pontuação. 

 

17.1 PRÓCLISE 
Algumas palavras que possam vir antes do verbo têm 

ação de atrair o pronome para perto de si, ou seja, atrai a 
próclise. É o que ocorre em: “Ela não me ama”; nesse 
exemplo, a palavra “não” atrai o pronome “me”, obrigando 
ocorrência de próclise. Atraem o pronome:  
- advérbios: “agora se negam a depor” 
- palavras negativas: “ninguém nos chamou” 
- pronomes relativos: “Elas são as que o beijaram” 
- pronomes indefinidos: “poucos te odeiam” 
- conjunções subordinativas: “Não sei se se vive bem aqui.” 
- palavras interrogativas: “quem me deu um beliscão?” 
- palavras exclamativas: “quanto se ofendem!” 
- orações que exprimem desejo: “que Deus o ajude”. 
 

17.2 MESÓCLISE 
 Forma arcaica; só deve ser usada quando necessária: 
se a oração começa com verbo (o que impossibilita a 
próclise, pois o pronome não pode ser a primeira palavra) 
e o verbo está no futuro do presente (amarei, pegarás, 
comeremos) ou futuro do pretérito (amaria, pegarias, 
comeríamos). 
Ex.: “Tratar-se-á, neste capítulo...”, “realizar-se-á uma 
cerimônia”, “Trar-me-ia um bom livro se possível?”. 
 

17.3 ÊNCLISE 
 Quando as outras duas formas não forem possíveis: 
“Prendam-no”, “Vou-me embora”. 

 
► Não existe ênclise com verbos no particípio (errados: 
“ela tinha esquecido-se”; “tem desmatado-se a Amazônia”; 
o correto seria “ela tinha se esquecido” e “a Amazônia tem 
sido desmatada”). 
 

► Conselho Amigo 
Para facilitar, é suficiente saber que não se deve iniciar 
frase com pronome átono nem se deve pô-los depois de 
verbos no particípio, no futuro do presente ou futuro do 
pretérito. Fora esses casos, prefira sempre a próclise, 
mesmo isso contrariando a gramática portuguesa. 
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17.4 FORMAS ESPECIAIS DO PRONOME 
Os pronomes oblíquos o, a, os, as podem adquirir 

formas especiais conforme a posição que ocupam na 
sentença. Quando o pronome oblíquo estiver depois do 
verbo (ênclise), podem acontecer os seguintes fenômenos: 
● verbos terminados em -r, -s ou –z: elimina-se essa 
terminação e acrescenta-se "l" antes da forma do pronome 
(-lo, -la, -los, -las). 
Ex.: Todos podiam fazer o exercício em casa. -> Todos 
podiam fazê-lo (e não fazer-o) 
Tu comes o biscoito. -> Tu come-lo (e não comes-o) 
Faz o almoço. -> Fá-lo. (e não faz-o) 
►atente para a acentuação! “Comê-lo” é “comer + o”, ao 
passo que “come-lo” é “comes + o”. 
 
● Verbos terminados em ditongo nasal (-am, -em, -ão e 
-õe): apenas acrescenta-se "n" antes da forma do pronome 
(-no, -na, -nos, -nas). 
Ex.: Prendam aqueles homens. -> Prendam-nos (e não 
prendam-os). 
Eles dão roupas. -> Eles dão-nas (e não dão-as) 
Obs.: no primeiro caso, percebe-se que a construção fica 
ambígua. Em “prendam-nos”, não se sabe se se deve 
prender a eles ou a nós. 
 

17.5 EXERCÍCIOS 
 

01. Leia as frases a seguir: 
‘Essa’ é a etimologia da palavra. 
A pedagogia é o processo através 'do qual' o homem 'se' 
torna plenamente humano. 
Como torná-'lo' assimilável pelas novas gerações..." 
As palavras entre aspas são, respectivamente, no plano 
morfológico:  
a) pronome relativo, pronome demonstrativo, conjunção 
integrante, pronome oblíquo átono.  
b) pronome indefinido, pronome demonstrativo, conjunção 
condicional, pronome oblíquo tônico.  
c) pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome oblíquo 
átono, pronome oblíquo átono.  
d) pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome 
oblíquo tônico, pronome oblíquo tônico.  
e) pronome indefinido, pronome relativo, conjunção integrante, 
pronome oblíquo átono. 
 

02. (FateC) - Assinale a alternativa em que a substituição do(s) 
termo(s) em destaque(s), na frase I, pelo pronome da frase II 
está correta.  
a) I - Deixe A MOÇA decidir com calma. 
II - Deixe ela decidir com calma.  
b) I - Entende que não há nada entre FULANO e os envolvidos 
no escândalo dos precatórios. 
II - Entende que não há nada entre eu e os envolvidos no 
escândalo dos precatórios.  
c) I - Espero, até que façam O CANDIDATO entrar na sala. 
II - Espero, até que façam ele entrar na sala.  
d) I - O homem, igual A SI mesmo. 
II - Eu, igual a mim mesmo. 
e) I - Poderá escolher outros dois técnicos para assessorar A 
DEPUTADA. 
II - Poderá escolher outros dois técnicos para lhe assessorar. 
 

03. (UdesC)- Assinale a alternativa gramaticalmente 
INCORRETA em relação à colocação do pronome oblíquo nas 
locuções verbais e tempos compostos.  
a) Quero-lhe explicar porque não cumpri o prazo combinado.  
b) Eles foram se acalmando na medida em que a tempestade 
passava.  
c) Eu não lembrava se você tinha solicitado-me um ou dois 
convites para o espetáculo.  
d) O casal estava encontrando-se diariamente às 19h.  
e) Será que ela tinha se sentado na primeira fila por não 
enxergar bem? 
 

04. (Fuvest)- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 
- Esquece. 
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo 
é "esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Mo diga. Ensines-lo-
me, vamos. 
- Depende. 
- Depende. Perfeito. Não o sabes. 
Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes-o. 
- Está bem. Está bem. Desculpe. Fale como quiser. 
(L.F. Veríssimo, Jornal do Brasil, 30/12/94) 
"ENSINAR-ME-LO-IAS, se o SOUBESSES, mas não SABES-
O." 
A frase estaria de acordo com a norma gramatical, usando-se, 
onde estão as formas em maiúsculo:  
a) Ensinar-mo-ias - o soubesses - o sabes  
b) Ensinarias-mo - soubesse-lo - sabe-lo  
c) Ensinarias-mo - soubesses-o - o sabes  
d) Ensinar-mo-ias - soubesses-o - sabe-lo  
e) Ensinarias-mo - soubesse-lo - o sabes 
 

05. (Fei) - Assinalar a alternativa correta quanto a colocação 
do pronome pessoal oblíquo:  
a) O lugar para onde nos mudamos é aprazível.  
b) Embora falassem-me, não acreditei.  
c) Sempre lembrar-se-á de ti.  
d) Darei-te o remédio conforme o prescrito.  
e) Isto abalou-me profundamente. 
 

06. (Puccamp) - Selecione a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas. 
........ deseducadamente caso não ........ a mim com respeito. 
Já cheguei a ........ disso.    
a) Responderei a ele - dirija-se - o avisar  
b) Eu lhe responderei - se dirija - avisá-lo  
c) Responder-lhe-ei - dirija-se - avisá-lo  
d) Lhe responderei - se dirija - avisá-lo  
e) Responderei-lhe - se dirija - o avisar 
 

07. (Cesgranrio) - Texto: "As Sem -Razões do Amor" 
Eu te amo porque te amo.  
Não precisas ser amante,  
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. 

 
Carlos Drummond de Andrade 
Assinale o item em que há o emprego do pronome LHE de 
forma inaceitável na língua culta.  
a) A reunião foi à tarde, mas não lhe pude assistir.  
b) Ao poeta, enviei-lhe meus originais.  
c) Informei-lhe que sua obra seria publicada.  
d) Perguntei-lhe onde estava Eleonora.  
e) Júlia, o poeta escreveu-lhe belo poema. 
 

17.3. GABARITO 
 

1. C     2. B   3. C    4. A    5. A   6. B   7. A  
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UNIDADE 18 
 

CONCORDÂNCIA VERBAL 
Na frase “Os meninos foi” existe uma inadequação 

gramatical: o verbo deveria ser conjugado: foram. Isso não 
quer dizer que a palavra foi não existe, mas que, nesse 
caso, ela deveria possuir outra terminação. A concordância 
é o mecanismo pelo qual algumas palavras alteram suas 
terminações para se acomodarem à terminação de outras 
palavras. Existe o estudo da concordância verbal e da 
nominal. 
 

18.1 CONCORDÂNCIA VERBAL 
 

Regra básica: o verbo concorda com o núcleo do sujeito 
em número e pessoa. 

Eu estive doente 
Os meninos vivem bem. 
Ninguém veio à festa. 
Algum de vocês fez isso? 

 

● O sujeito composto equivale a um sujeito plural:  
Pai e filho devem conversar.  
Um amigo e um tio vieram aqui. 
Você e eu somos namorados. 

 

● Se o sujeito composto vier depois do verbo, pode-se 
concordar com ambos os núcleos, com o verbo no plural, 
ou com o núcleo mais próximo: 

Veio aqui um amigo e um tio. 
Bastou um dia e uma noite. 

(quando se usa no plural, o foco é a concordância em si.  
 

Quando se concorda com o mais próximo, temos a 
impressão de que o processo indicado pelo verbo se aplica 
separadamente a cada núcleo). 
 

Casos especiais de sujeito simples 
 

● Expressões partitivas (parte de..., uma porção de..., 
metade de..., a maioria de..., grande número de... etc.) 
ou “um dos que”: pode ser singular (ênfase no conjunto) 
ou no plural (ênfase nos elementos). 

A maior parte dos homens é/são infiel/infiéis. 
Ele é um dos que vieram ontem. (para “um dos que”, o 

singular é mais raro) 
 

● Expressões de quantidade aproximada (cerca de..., 
mais de..., menos de..., perto de...): verbo concorda com 
o substantivo. 

Cerca de trinta pessoas passeavam ali. 
 

● Quais de nós/ quais de vós: pode ficar na terceira 
pessoa ou concordar com o pronome. 

 

Alguns de nós irão/iremos reprovar? 
Vários dentre vós fizeram/fizestes bem. 

 

● Nomes próprios: se o nome levar artigo, concorda; se 
não, o verbo fica no singular. 

Os estados Unidos são uma potência. 
Os Lusíadas foram um marco literário. 
Poços de Caldas continua agradável. 

 

● Porcentagens: concorda ou não com o substantivo. 
25% das pessoas gosta/gostam daqui. 
8% do lucro foi/foram mal gastos. 
1% da classe faltou hoje. 

 

● Quem/Que: quando se usa o “que”, o verbo concorda 
com o antecedente; quando se usa o “quem”, o verbo pode 
ficar na terceira do singular. 

 

Fui eu que fiz isso. 
Fui eu quem fiz/fez isso. 

 

Casos especiais do sujeito composto 
 

● Núcleos de sentido parecido ou indicando gradação: 
o verbo pode concordar ou ficar no singular.   

Dor e sofrimento a derruba/derrubam. 
Um beijo, um abraço, um oi, um olhar me faria/fariam bem. 

 

● Ou/nem: depende do sentido. Se for inclusivo, concorda; 
se for exclusivo, não. 

O tempo ou a bebida o consolará/ consolarão. (pode ser 
os dois) 

Pedro ou José casará com Maria. (só um) 
 

● Não só... mas também; tanto... quanto, etc.: de 
preferência no plural. 

Tanto pai quanto filho gostam de jogo. 
 

● Sujeito resumido por tudo, nada, ninguém, todos, etc: 
singular. 

Luxo, riqueza, dinheiro, nada o tentava. 
 

Verbo Ser: nem sempre concorda com o sujeito, pode 
concordar com o predicativo. 
 

● entre uma palavra no singular e outra no plural, o verbo 
ser “prefere” o plural, mas se um houver um substantivo 
próprio, o verbo ser prefere o próprio; se há um pronome 
pessoal, este é o preferido. 

Tudo eram alegrias para ela. 
Sua paixão eram os filmes. 
Garrincha foi as maravilhas do drible. 
Seus amigos sou eu. 

 

● Para quantidades, é invariável. 
Dois quilos é pouco. 
Dez minutos é muito para mim. 

 

● Para indicar tempo, concorda com a expressão que 
acompanha. 

É meio-dia. 
É uma e meia. 
São cinco e cinco. 
São vinte pra uma. 

 

Nomes locativos plurais: o artigo determina a 
concordância. 

Os EUA invadiram o Iraque. 
EUA invadiu o Iraque. 
Minas Gerais desenvolve... 
As Minas Gerais desenvolveram... 

* Fica no singular quando não houver artigo e fica no plural 
quando houver. 
* A silepse é permitida em obras literárias, ou seja, a 
concordância é livre (pode-se concordar com a palavra em 
si ou com a ideia que ela representa). 
 

18.2. EXERCÍCIOS 
 

01. (IBGE) Indique a opção correta, no que se refere à 
concordância verbal, de acordo com a norma culta: 
a)Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 
b)Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha. 
c)Faz muitos anos que a equipe do IBGE não     vem aqui. 
d)Bateu três horas quando o entrevistador chegou. 
e)Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. 
 

02. (IBGE) Assinale a frase em que há erro de concordância 
verbal: 
a) Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. 
b) Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da 
imigração. 
c) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada. 
d) Deve existir problemas nos seus documentos. 
e) Choveram papéis picados nos comícios. 
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03.(IBGE) Assinale a opção em que há concordância 
inadequada: 
a)A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o 
problema. 
b)A maioria dos conflitos foram resolvidos. 
c)Deve haver bons motivos para a sua recusa. 
d)De casa à escola é três quilômetros. 
e)Nem uma nem outra questão é difícil. 
 

04. Assinale V para as alternativas em que a concordância 
verbal está adequada e F para as alternativas em que está 
inadequada. 
a) [    ] Sou eu que paga a conta hoje. 
b) [    ] Apenas 12% dos alunos responderam ao questionário. 
c) [    ] Um quarto dos entrevistados não dominam a norma-
padrão da língua. 
d) [    ] A maioria dos estudantes participará das passeatas. 
e) [    ] Vossa Santidade chegou ao Vaticano na manhã de hoje. 
 

05. (MACK) Indique a alternativa em que há erro: 
a)Os fatos falam por si sós. 
 b)A casa estava meio desleixada. 
 c)Os livros estão custando cada vez mais caro. 
 d)Seus apartes eram sempre o mais pertinentes  possíveis. 
 e)Era a mim mesma que ele se referia, disse a moça. 
 

18.3 GABARITO 
 

1. C   2. D    3. D     4. F – V – V – V – V    5. D  
 
 

UNIDADE 19 
 

CONCORDÂNCIA NOMINAL 
 

 O adjetivo e as palavras adjetivas (artigo, numeral, 
pronome adjetivo) concordam em gênero e número com o 
nome a que se referem. Ex.: 

 

Estas observações curtas procedem. 

pronome 
adjetivo 
fem 
plural 

 
substantivo 
fem 
plural 

 
adjetivo 
fem 
plural 

 

 

Um só adjetivo qualificando mais de um substantivo 
 

1. Adjetivo posposto: Quando um mesmo adjetivo 
qualifica dois ou mais substantivos e vem depois destes, 
pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Ex.: 
Agia com entusiasmo e calma britânicos. 
Agia com entusiasmo e calma britânica. 

1) Sempre que se optar pelo plural é preciso notar o 
seguinte: se entre os substantivos houver ao menos um 
no masculino, o adjetivo assumirá a terminação do 
masculino. 
2) Quando o adjetivo exprime uma qualidade tal que 
só cabe ao último substantivo é óbvio que a 
concordância obrigatoriamente se efetuará com este 
último. “Alimentavam-se de arroz e carne bovina”. 

 

2. Adjetivo anteposto: Quando um adjetivo qualifica dois 
ou mais substantivos e vem antes destes, por regra, 
concorda com o substantivo mais próximo. Ex.: 
“Escolhestes má ocasião e lugar”. 

Quando o adjetivo anteposto aos substantivos funcionar 
como predicativo, pode concordar com o mais próximo ou 
ir para o plural. Ex.: Estava quieta/quietos a casa, a vila e o 
campo. 

  

Verbo Ser + Adjetivo 
 

Nos predicados nominais em que ocorre o verbo ser 
mais um adjetivo, formando expressões do tipo é bom, é 
claro, é evidente, etc., há duas construções: 
1 - Se o sujeito não vem precedido de nenhum modificador, 
tanto o verbo quanto o adjetivo ficam invariáveis. Ex.: 
“Cerveja é bom”. “É proibido entrada”. 
2 - Se o sujeito vem precedido de modificador, tanto o verbo 
quando o predicativo concordam regularmente. Ex.: “A 
cerveja é boa”. “É proibida a entrada”. 
 

19.1 Expressões anexo / obrigado 
Anexo e obrigado são palavras adjetivas e, como tais, 
devem concordar com o nome a que se referem. Ex.: 
Seguem anexas as listas de preços. 
Seguem anexos os planos de aula. 
Muito obrigado, disse ele. 
Muito obrigada, disse ela. 
Podemos colocar sob a mesma regra palavras como 
incluso, quite, leso, mesmo e próprio. 
 

• Alerta e menos são sempre invariáveis. 
Estamos alerta. 
Há situações menos complicadas. 
Há menos pessoas no local. 
 

• Em anexo é sempre invariável. 
Seguem, em anexo, as fotografias. 
 

• A expressão a sós é invariável. 
Gostaria de ficar a sós por uns momentos. 

 

19.2 EXERCÍCIOS 
 

01. (OBJETIVO) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância nominal: 
a) Os torcedores traziam em cada mão bandeira e flâmula 
amarela. 
b) Um e outro aplicador indecisos.  
c) Tinha as mãos e o rosto coloridos de púrpura. 
d) Escolheste ótima ocasião e lugar para o churrasco. 
e) Ele estava com o braço e a cabeça quebradas. 

 

02. (OBJETIVO) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância nominal: 
a) Vieira enriqueceu a literatura com sermões e cartas 
magníficas. 
b) Mulheres nenhumas são santas. 
c) Analisamos as literaturas portuguesa e brasileira. 
d) Um e outro aluno estudioso compareceu.  
e) Belas poesias e discursos marcaram as comemorações. 
 

03. (TRE-MG) Leia com atenção os itens a seguir: 
1. A multidão, mesmo com a nova ordem econômica, exigiam 
uma realidade social mais justa. 
2. Sua excelência sempre se mostrou interessado em 
encaminhar projetos ao Congresso. 
3. Os mineiros com frequência nos preocupamos com a 
organização política do País. 
Ocorre concordância ideológica ou silepse em: 
a) I e II apenas 
b) I, II e III 
c) I e III apenas 
d) I e II apenas 
e) III apenas 

 

04. (UEM-MARINGÁ) Assinale a alternativa em que a 
concordância nominal está correta: 
a) Seguem anexas as certidões solicitadas. 
b) As portas estavam meias abertas. 
c) Os tratados lusos-brasileiros foram assinados. 
d) Todos estavam presentes, menas as pessoas que deveriam 
estar. 
e) Vossa Excelência deve estar preocupado, Senhor Ministro, 
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pois não conseguiu a aprovação dos tratados financeiros-
comerciais. 

 

05. (FURG-RS) Nós ............ providenciamos os papéis, que 
enviamos ............ às procurações, como instrumentos ............ 
para fins desejados. A alternativa que preenche corretamente 
as lacunas é: 
a) mesmas, anexas, bastante 
b) mesmos, anexos, bastantes 
c) mesmos, anexo, bastante 
d) mesmos, anexos, bastante 
e)mesmas, anexo, bastantes 

 

06. (UNISINOS) O item em que ocorre concordância nominal 
inaceitável é: 
a) Era uma árvore cujas folhas e frutos bem diziam de sua 
utilidade. 
b) Vinha com bolsos e mãos cheios de dinheiro. 
c) Ela sempre anda meia assustada. 
d) Envio-lhe anexa as declarações de bens. 
e) Elas próprias assim o queriam. 

 

07. (FCC) Assinale a frase que possua a mesma sintaxe de 
concordância de "É proibido entrada.": 
a) É proibido a entrada. 
b) Proibi-se a entrada de cães. 
c) Não se permite entrada de cães. 
d) É um homem de verdade. 
e) No calor, cerveja é bom. 
 
08. (UFPR) Considere as seguintes formas verbais: 
1. havia recebido 
2. tinha recebido 
3. estava recebendo 
4. iria estar recebendo 
Na frase “Todas as notícias daquele dia foram redigidas a 
partir dos documentos que a direção do jornal recebera do 
ministério público”, a forma verbal destacada pode ser 
substituída, mantendo-se a relação de sentido temporal e 
sem prejuízo à obediência à língua culta, por: 
a) 4 apenas 
b) 1, 2 e 3 apenas 
c) 3 e 4 apenas 
d) 1 e 4 apenas 
e) 1 e 2 apenas 

 

09. (PUC) Há muitas pessoas que ............ a própria 
personalidade, tornando- se............ de objetos. 
a) renega, escrava 
b) renegam, escravo 
c) renegam, escravas 
d) renega, escravas 
e) renega, escravos 

 

10. (CARLOS CHAGAS)) Ainda .......... furiosa, mas com 
............ violência, proferia injúrias ............ para escandalizar 
os mais arrojados. 
a) meia - menas - bastantes 
b) meio - menos - bastantes 
c) meia - menos - bastante 
d) meio - menas - bastantes 
e) meio - menos – bastante 
 

11. (CARLOS CHAGAS) Água às refeições é ............ para a 
saúde. Essa é uma das minhas precauções que ............ tomar, 
se se quer conservar a silhueta. 
a) mau - é preciso 
b) má - são precisas 
c) mau - são precisas 
d) má - é preciso 
e) mal - é precisa 

 

19.3 GABARITO 
 

1. E  2. D  3. C  4. A  5. B  6. C  7. E  8. E   9. C  10. B  11. A 

 

UNIDADE 20 
 

AS RELAÇÕES DE SENTIDO NOS 
TEXTOS I 

 

Que nossa vida é cercada de leitura e todos os gestos 
praticados por nós, tais como assistir a um filme, fazer a 
leitura de uma placa e ouvir uma música, necessitam de 
interpretações já vimos nos capítulos anteriores. O 
problema é que muitas vezes essa leitura não acontece de 
modo eficiente. Quem é que nunca viveu a experiência de 
ser mal interpretado pelo que disse? Quem é que já não se 
viu em uma saia justa por não compreender o outro, o que 
ele desejava ou ainda não conseguir dizer o que pretendia, 
ou pior, não ser entendido?   

Tudo isto acontece, pois a comunicação que 
estabelecemos com as pessoas e com os próprios textos 
são motivadas por interações que só ocorrem do modo 
esperado, se considerarmos que existem diferentes modos 
de ler. Ou seja, as informações podem estar postas de 
modo explícito no texto e, portanto, são mais facilmente 
interpretadas por quem as lê; nas entrelinhas ou ainda que 
se possa estabelecer uma relação de sentidos entre as 
palavras no interior de um texto, estes últimos que exigem 
uma maior habilidade e conhecimento do leitor. Assim, a 
leitura:  

 

Deixa de ser entendida como simples “captação” de 
uma representação mental ou como a decodificação da 
mensagem resultante de uma codificação de um emissor. 
Ela é, isto sim, uma atividade interativa altamente 
complexa de produção de sentidos, que se realiza, 
evidentemente, com base nos elementos lingüísticos 
presentes na superfície textual e na sua forma de 
organização, mas que requer a mobilização de um vasto 
conjunto de saberes (enciclopédia) e sua reconstrução 
deste no interior do evento comunicativo.                                    
(Koch, 2002, p. 17) 

 

Existe, portanto, um ponto comum a ser considerado 
em tudo isso: sempre que interpretamos os textos, nos 
valemos de conhecimentos que estão para além dos 
significados das expressões de uma frase e que só serão 
plenamente compreendidos se ultrapassarmos os 
significados imediatos das palavras, quando 
desvendarmos os desejos, objetivos e também as 
frustrações de quem escreve, quando formos capazes de 
transformar e atribuir sentidos a um texto. Para tanto, o 
leitor se apropria das pistas deixadas no texto pelo autor, 
mas a quem lê cabe a tarefa dê construir e reconstruir os 
sentidos. Além disso, também considera o gênero textual, 
a relação estabelecida com o autor, bem como as 
condições sócio-históricas e, consequentemente, 
ideológicas em que o texto foi elaborado. Assim, para 
conhecer um texto, é necessário mergulhar no texto e em 
sua exterioridade; de sua complexidade, poderemos 
verificar o que de mais simples ele gera, isto é, sua 
essência. Como afirma Déon, 

“Uma história não é mais que um grão de trigo. É ao 
ouvinte, ao leitor que compete fazê-lo germinar. Se não 
germina, é questão de falta de ar, de sol, de liberdade, de 
solidão”      (Michel Déon. In: O livro, o leitor e a leitura, 1966) 

 

Veremos neste capítulo e no próximo alguns modos 
eficientes de se interpretar e construir um texto, é claro, 
conhecimentos de alguns recursos que nos ajudarão a 
sermos leitores mais críticos, que de fato compreendem, 
por meio de alguns mecanismos línguísticos e 
extralinguísticos, os objetivos do escritor e os efeitos de 
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sentido da mensagem, esta, inúmeras vezes, ocultada 
pelos recursos de sentidos empregados: explícitos e 
implícitos (pressupostos e subentendidos), 
ambiguidade, sinônimos e antônimos, hiponímia e 
hiperonímia e polissemia. 

 

Informações implícitas: quando dizer uma coisa é 
significar outra. 

 

Quando afirmamos que um conteúdo, uma ideia ou uma 
opinião está implícita em um texto, seja qual for sua 
natureza, estamos dizendo que algo está nas entrelinhas, 
nos pressupostos e subentendidos de um texto. Ou seja, o 
sentido não pode ser compreendido somente pela 
interpretação da superfície textual, fato que muitas vezes, 
dificulta e torna incompreensível o entendimento ou, pior, 
gera equivocada ou inadequada uma interpretação, 
atribuímos um sentido diferente ao proposto pelo autor.  

Podemos fazer, então, uma comparação entre o que 
nomeamos de sentido literal e sentido não-literal. Como 
sentido literal, entendemos justamente o que está posto no 
texto, o significado de uma palavra, expressão ou frase 
pode ser depreendido somente pelas formas expressas e 
marcadas no texto, o sentido não está além das palavras e 
do conjunto contido no texto. O sentido não-literal que 
indicamos como implícitos é aquele que, além do 
significado presente na superfície textual, tem também um 
significado para além dela, que leva em consideração o 
contexto, a situação do que está implícito, assim como das 
condições em que este texto foi produzido. Vejamos como 
este processo ocorre dentro de um texto: 
(Miguel Paiva. Gatão de meia idade. http://bloglog.globo.com) 

No cartum, a ideia de amor e de interesse afetivo é 
comparada a um interesse carnal e estético somente. Está 
implícita a opinião, por meio da figura do Gatão de meia 
idade, de que a sociedade moderna valoriza nas relações 
amorosas somente o que é externo ao ser humano, 
portanto, não se interessando pela essência, isto é, mais 
especificamente que os homens se interessam pelas 
mulheres quando elas correspondem aos padrões 
estéticos determinados, tanto que o personagem do texto 
não é capaz de realmente escutar e dar atenção à 
Martinha. Todas estas informações são mais facilmente 
interpretadas, contudo, se já conhecermos previamente 
quem é Miguel Paiva, quais são as características de seus 
cartuns e a crítica social que fazem, bem como as 
características do personagem e o momento sócio-histórico 
em que o texto foi produzido. Como posto, podemos 
depreender que Gatão conheceu uma nova pessoa que 
conversava muito e que também era bonita. 

 

20.1 A ESCOLHA DAS PALAVRAS E OS 

IMPLÍCITOS 
 

Um importante fator para o entendimento de um implícito 
é a escolha das palavras utilizadas. Ainda que utilizemos 
sinônimos, a preferência por uma palavra no lugar de outra 
indica que a seleção feita não foi aleatória, mas resulta de 
um objetivo na produção do texto, entre eles, convencer, 
persuadir, vender, transmitir um valor social e ideológico ou 
transmitir uma informação. Muitas vezes, estas escolhas 
indicam um julgamento de valor (maldoso, preconceituoso 
ou amável), uma vez que as palavras não gozam de um 
mesmo prestígio social. Por isso, em situações em que o 
autor teme uma repressão ou exclusão por expressar sua 
ideia, ele se utiliza de pressuposto, como veremos no 
próximo texto: 

- Sabe a Josefina? 
- Não. Acho que não conheço. 
- É aquela menina do colégio que fala de mais. 
 

Suponhamos que esta situação se refira a uma conversa 
entre duas amigas que estão comentando sobre os colegas 
da escola. Em determinado momento, uma delas se refere 
aos colegas com quem não simpatiza. Neste contexto, a 
escolha pela expressão “fala de mais” ao definir Josefina, 
poderia carregar o implícito de que ela é fofoqueira. 
 

20.2 OS PRESSUPOSTOS E OS 

SUBENTENDIDOS 
 

20.3.1 Pressupostos 
 

Para estudar o que são pressupostos, vejamos o que 
diz o dicionário da Língua Portuguesa Michaeles sobre 
este recurso de sentido: 

 

“pressuposto 
pres.su.pos.to 
adj (part de pressupor) Que se pressupôs. sm  

1 Pressuposição, suposição, conjetura.  
2 Plano, projeto. 
 3 Desígnio, propósito, tensão.  
4 Pretexto. conj Na hipótese de.” 

 

Como pudemos observar na definição, o pressuposto 
trata-se de um conteúdo implícito que decorre 
necessariamente de uma frase, expressão ou palavra do 
texto. Resumindo, podemos entender como pressuposto, 
um implícito ligado a um recurso linguístico (por exemplo, 
uma palavra, uma expressão de uma classe de palavras 
específica ou uma pontuação) inscrito em um texto.  

Para que este recurso seja compreendido por quem o 
interpreta, é necessário que o leitor mobilize, além de seu 
conhecimento da língua, o conhecimento de mundo, 
conhecimento partilhado (que falante e ouvinte 
compartilham), o contexto e os valores sociais. Assim, o 
pressuposto diz respeito aos sentidos das palavras 
manifestados (ou de uma palavra apenas) no texto, como 
também a conhecimentos extralinguísticos. 

Na leitura, as informações pressupostas devem ser 
entendidas como verdadeiras pelo leitor (ou admitida como 
tal) para que os conteúdos explícitos sejam coerentes.  
Vejamos, no texto, como este implícito é empregado: 

 

Muitos alunos estavam presentes na aula de 
Interpretação de textos do Curso Especial Pré-Vestibular 
da Universidade Estadual de Londrina. Até Joana 
compareceu à aula. 
 

Neste enunciado, podemos verificar a presença de 
conteúdos explícitos e implícitos responsáveis pelo sentido 
do texto. Podemos verificar três informações explícitas: 
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* a Universidade Estadual de Londrina é responsável pelo 
Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de 
Londrina; 

* há aulas de interpretação de textos no Curso Especial 
Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina; 

* muitos alunos frequentaram estas aulas e 
* Joana estava na aula. 
 

Ao ligar duas informações com a conjunção até, o autor 
atribui o sentido ao texto por meio de um pressuposto: 
Joana nunca comparece às aulas de interpretação textual, 
mas desta vez estava presente na aula. 

 

Observemos como ocorre também um implícito que 
está pressuposto na notícia: 

 

Festejada por ter sido a segunda mulher a ser nomeada 
ministra no Brasil, em 1989, Dorothéa Wernec voltará ao 
cargo, aos 45 anos, no Ministério da Indústria e Comércio. 
Ela abriu caminho para cinco sucessoras – na área 
econômica, por exemplo, ninguém mais se chocou quando 
Zélia Cardoso de Mello ou Yeda Crusius foram escolhidas. 
Zélia dividiu opiniões. Yeda foi logo esquecida. Dorothéa 
manteve-se presente no noticiário, mesmo nos curtos 
períodos em que ficou sem cargo no governo e partiu para 
a iniciativa privada (...) 

Mesmo, com cuidado e seriedade no trato com a 
ministra, empresários e sindicalistas – dos quais ela se 
aproximou em busca de um pacto antiinflacionário – nunca 
esqueceram que ela era uma mulher. Seu sexo foi 
lembrado sempre, como defeito ou qualidade. Mário 
Amato, então presidente da Fiesp, tentou traduzir esse 
sentimento e foi muito infeliz. Declarou, na frente de 
jornalistas: “Ela é muito inteligente apesar de ser mulher”. 
O empresário, com isso, ganhou a antipatia da população 
feminina e de um Brasil que se rendia ao carisma de Doró. 
 (PINHEIRO, Liliana. O Estado de S. Paulo, 25 dez 1994, B1) 

 

Podemos perceber por meio da interpretação deste 
texto que o conhecimento da língua é insuficiente para 
compreender o texto acima. Nele, há um pressuposto, 
expresso pela fala de Mário Amato (ao se referir à ministra 
Dorothéa Werneck), de que mulheres não são inteligentes. 
Há duas informações explícitas relevantes para o 
entendimento do implícito, são elas: 

 

- Werneck era mulher e  
- ela era inteligente do elemento linguístico  
 

Por meio da ligação dessas informações com o uso de 
apesar de, Amato deixou pressuposto o preconceito contra 
as mulheres, dizendo, nas entrelinhas, que elas não são 
inteligentes, mesmo que Werneck seja.  

 

20.3.2 Subentendido 
 

De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa 
Michaelis, podemos entender que este tipo de implícito é 
responsável pelo “que se subentende ou subentendeu; 
implícito; aquilo que se subentende; aquilo que se pode 
inferir do dito ou escrito, sem ser expresso por palavras.”  

Por meio desta definição, podemos compreender que 
subentendido é uma espécie de “insinuação” que não está 
demarcada por uma palavra, expressão, frase ou oração, 
isto é, seu sentido não está no próprio texto, mas na 
interpretação, nas hipóteses que o leitor ou ouvinte formula 
a partir de seu conhecimento de mundo, de seu 
conhecimento compartilhado (aquele que ele e o outro 
compartilham), no contexto e no conhecimento das visões 
de mundo de outros grupos sociais e do seu. Portanto, a 
forma implícita de dizer faz a responsabilidade recair sobre 
quem interpreta. 

Com o subentendido, um falante pode expressar uma 
opinião ou um julgamento de valor sem que por ele seja 

responsabilizado ou para não parecer ou tentar não ser 
avaliado como preconceituoso ou maldoso, por exemplo. 
Assim, a responsabilidade passa a ser de quem lê, de 
quem interpreta o texto. 

Para compreender melhor o que é um subentendido, 
observe o exemplo: 

 

Diante de uma pergunta a um amigo: 
- Você pode consertar meu carro? 
O primeiro obtém a seguinte resposta: 
- Minha mãe está doente! 
 

Nesta situação, podemos subentender uma resposta 
que não está claramente dita, isto é, a resposta do segundo 
falante não está explícita no texto, nem pressuposta em 
algum elemento gramatical, ela está sim subentendida:  

- não posso te ajudar, pois minha mãe está doente  
- não quero te ajudar, estou utilizando uma desculpa para 

isso, isto é, uma suposta doença.  
 

De acordo com o contexto em que este texto foi 
produzido, da personalidade e relação de amizade entre os 
amigos, um subentendido será mais adequado que outro, 
por isso, é tão importante conhecermos as condições de 
produção de um texto, sem ela, muitas vezes um 
subentendido não pode ser interpretado ou pode ser mal 
compreendido por quem o lê. 

 

20.3 A AMBIGUIDADE 
Podemos definir ambiguidade como um recurso de 

sentido que possibilita mais de uma interpretação, mais de 
um sentido a um texto, o que chamamos de duplo sentido.  

A ambiguidade pode ser entendida: 
- como um recurso de estilo, utilizado intencionalmente; 
- como um vício de linguagem que designa equívocos 

de sentidos decorrentes da produção inadequada de um 
texto, de uma má colocação ou uso de uma palavra na 
frase. 

 Estas duas compreensões dependem do gênero 
textual apresentado e do efeito de sentido que este recurso 
causa no texto. Ou seja, enquanto recurso de estilo, a 
ambiguidade é frequentemente empregada em 
propagandas e texto de humor para gerar o sentido 
desejado, assim, é possível que a ambiguidade (com a 
contextualização do texto) desapareça ou os dois sentidos 
propostos tornam-se válidos. Como vício de linguagem, a 
ambiguidade ocorre por falta de clareza e não é possível 
estabelecer qual dos sentidos é válido no texto. 

 

Observe o exemplo: 

(O Brasil das placas: viagem por um país ao PE da letra. Editora 
Abril/Superinteressante, 2003) 

 

Na interpretação do texto, observamos que os sentidos 
da palavra “perua” são empregados para produzir o humor, 
que funciona com base na ambiguidade e da polissemia da 
palavra, nos dois sentidos que parecem possíveis a este 
texto. Para que o sentido seja depreendido, é necessário 
que consideremos os seguintes sentidos de perua: a 
mulher que quer ser elegante, mas se veste de modo 
extremamente chamativo e exagerado e o tipo de 
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automóvel. Veja que a ambiguidade inicial no texto se 
desfaz com a imagem de uma mulher ao volante, o que 
sugere que o sentido de “perua” esteja atrelado a ela e não 
ao automóvel.  

Neste caso, a ambiguidade, juntamente com a 
polissemia, foi empregada para construir o efeito de humor 
no texto. Mas, com uma interpretação adequada do texto, 
o recurso semântico desaparece, pois somente uma das 
combinações possíveis faz sentido neste contexto. 

Na frase “A gatinha da minha vizinha anda doente”, esta 
ambiguidade não pode ser desfeita pela contextualização 
da oração, pois não é possível estabelecer se o autor se 
refere à doença da vizinha que é muito bonita (gatinha) ou 
à doença do animal de estimação de sua vizinha (uma 
gata). Não há neste pequeno texto nenhuma frase que nos 
auxilie a dar preferência a uma das duas versões possíveis. 

 

20.4 EXERCÍCIOS 
 

01. O humor da tira abaixo foi construído a partir de um 
implícito sobre as mulheres. 
 

 
 

a) Explicite o implícito de que partiu o autor da tira. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) A análise desta tira nos permitiu concluir que o autor da tira 
é homem. Se uma mulher fosse fazer uma tira semelhante 
(identificando os problemas do casamento), o que ela 
provavelmente adotaria como pressuposto sobre os homens?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

Texto para a questão 02 
A questão toma por base uma tragédia em um ato, assinada 
pelo escritor, tradutor e desenhista Millôr Fernandes. 
 

02. O Capitalismo mais reacionário 
            

  Empregado: Patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há 
quarenta anos que trabalho na empresa e até agora só cometi 
um erro. 
 

  Patrão: Está bem, meu filho, está bem. Mas de agora em 
diante tome mais cuidado. 
 

 O texto de Millôr mobiliza o campo da sugestividade e , num 
clima aparente humorismo, libera todo um universo de 
conceitos, situações e costumes subentendidos. Releia o texto 
apresentado e , na sua interpretação, responda: 
a) O que está subentendido no discurso direto do patrão? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Por que este texto pode ser entendido como crítica de 
costumes? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

Leia este poema de Vinícius de Morais e responda às questões 
propostas: 

 

Poética (I) 
De manhã escureço 
De dia tardo 
De noite anoiteço 
De noite ardo. 
 

A oeste a morte 
Contra quem vivo 
Do sul cativo 
O este é meu norte. 
 

Outros que contem 
Passo por passo: 
Eu morro ontem. 
Nasço 

 

03. A partir da análise do poema, explique: 
a) Qual o objetivo do poeta ao utilizar adjuntos adverbiais em 
praticamente todos os versos e quais são as duas noções 
essenciais colocadas por meio de adjuntos adverbiais?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
b) Explique a relação de sentido existente entre as formas 
verbais empregadas e seus respectivos adjuntos adverbiais.  
Como esta interrelação é responsável pela quebra de 
expectativas provocadas pelo eu-lírico? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
c) Explique a ambiguidade da palavra norte no contexto da 
segunda estrofe 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

04) Na terceira estrofe passo a passo, ligada ao verbo contar, 
pode assumir duplo sentido e dupla função sintática. Quais 
sentidos podem ter essa expressão? Explique como eles são 
importantes para o sentido do poema. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

5) Você observou que, tanto do ponto de vista temporal quanto 
do ponto de vista espacial, o eu-lírico quebra as expectativas, 
provocando rupturas lógicas. Das afirmativas a seguir, indique 
as que são corretas: 
a) Ser poeta é ser contrário a toda ordem existente, é quebrar 
a lógica e as expectativas. A poesia deve nascer livre. 
b) A poesia, como toda atividade humana, está sujeita às 
limitações de tempo e de espaço. 



82   GRAMÁTICA 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL 
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

c) As contradições entre o eu-lírico e as dimensões de tempo 
e espaço decorrem do fato de que, para o poeta, não se pode 
definir o que é indefinível: a poesia. 
d) Tempo e espaço são elementos condutores que guiam e 
orientam a criação artística. 
 

Texto para questão 06: 
 

Só os roçados da morte 
compensam aqui cultivar 
e cultivá-los é fácil: 
simples questão de plantar; 
não se precisa de limpa, 
de adubar nem de regar; 
as estiagens e as pragas 
fazem-nos mais prosperar; 
e dão lucro imediato; 
pela colheita recebe-se  
na mesma hora de semear 
                           
(João Cabral de Melo, Morte e vida severina) 
 

06) Nos versos acima, a personagem “rezadora” fala das 
vantagens da sua profissão e de outras semelhantes. A 
sequência de imagens neles presente tem como pressuposto 
imediato a ideia de: 
a) Sepultamento dos mortos 
b) Dificuldade de plantio na seca 
c) Escassez de mão-de-obra no sertão 
d) Necessidade de melhores contratos de trabalho. 
e) Técnicas agrícolas adequadas ao sertão. 

 

      Texto para questão 07 
 

ERRO DE PORTUGUÊS 
 

Quando o português chegou 
debaixo de uma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido o português 

(Oswald de Andrade) 

Assinale a alternativa correta. 
a) Considerando que a oposição VESTIR vs. DESPIR 
representa a oposição COLONIZADOR vs. COLONIZADO, 
vemos, no primeiro pólo, a impotência diante do poder. 
b) O título apresenta clara e exclusivamente a denúncia da 
decadência da língua portuguesa, devido a um crescente 
descuido dos falantes. 
c) A ambiguidade do título ajuda a construir o significado de 
desestabilização de tudo o que é sério, respeitável e 
cristalizado. 
d) As ações do colonizador e do colonizado relacionam-se a 
ideias de cerceamento da liberdade; naquelas, a alegria do sol; 
nestas, a tristeza da chuva. 
e) O tom predominante de lamento triste propõe uma 
recuperação positiva da figura do colonizador português, mal 
assimilada pelos índios. 

 

20.5 GABARITO 
1. (a) O implícito representado no texto é o de que a mulher fala demais. 
Isso pode ser comprovado pela imagem da mulher, associado a ideia de 
passagem do tempo por não parar de conversar. 
(b) Caso a charge tivesse sido representada por uma mulher, possivelmente 
o pressuposto apresentado seria de que o homem, por exemplo, só fala de 
futebol ou ainda que os homens não escutam verdadeiramente as mulheres 
e não gostam de discutir os problemas de uma relação. 
2. (a) O discurso do patrão mostra que, ao invés de conceder algum possível 
benefício ao empregado, ele oferece uma ameaça de demissão referente a 
esse único erro cometido para não ter que conceder benefício algum. 
(b) Por ser um texto de humor, após o efeito desejado – o riso –, o leitor 
percebe a crítica à prática do patrão de usar seu poder para intimidar o 
empregado. 
3. Resposta Pessoal.; 4. Resposta Pessoal.   5. A; 6. A   7. C 

 
 
 

 
 

UNIDADE 21 
 

AS RELAÇÕES DE SENTIDO NOS 
TEXTOS II 

 

21.1 OS SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS 
 

21.1. Sinônimos 
Podemos denominar como sinônimos, palavras 

diferentes que possuem significados próximos, mas nunca 
exatamente o mesmo.  

Este recurso de sentido é muito utilizado em textos 
como elemento de coesão, ou seja, como um componente 
que utilizamos para ligar e retomar termos sem que seja 
preciso repetir inúmeras vezes uma mesma palavra. Se 
dissermos, por exemplo, “A vaca foi para o brejo, a vaca 
comeu capim e a vaca comeu ração. Mais tarde, a vaca 
bebeu água, e, por fim, a vaca pastou” (descrição de 
algumas atividades da vaca em uma fazenda), 
observaremos que a excessiva repetição do termo “vaca”, 
tornou o texto pouco atraente e cansativo para aquele que 
o lê. Porém, se substituirmos o termo por alguns sinônimos 
e por elipse, é a supressão de uma palavra facilmente 
subentendida, verificaremos uma construção mais 
adequada do texto. Vejamos: 

 

“A vaca foi para o brejo, comeu capim e ração. Mais tarde, 
o mamífero bebeu água, e, por fim, pastou.” 

 

Lembre-se de que não há sinônimos perfeitos, ou seja, 
sinônimos que quando substituídos por uma palavra de 
valor aproximado tenha exatamente o mesmo significado 
da primeira. O que ocorre é que muitos sinônimos se 
aplicam a alguns contextos e a outros não ou ainda a 
escolha por um sinônimo serve para expressar uma opinião 
que nem sempre pode ser visualizada claramente no texto. 
Observe o próximo exemplo, imaginado que cada uma das 
orações foi proferida por duas pessoas diferentes: 

 

- “O brasileiro tem receio de desafios.”  
- “O brasileiro tem medo de desafios.” 
 

Nestas duas orações, podemos observar que os dois 
sinônimos empregados constituem visões de mundo distintas 
a respeito dos brasileiros. Ainda que o que as diferencie é um 
termo sinônimo que possui significado próximo, isto é, a noção 
de apreensão, incerteza ou hesitação quanto aos desafios 
enfrentados, os termos “receio” e “medo”, expressam, 
respectivamente, uma ideia de suavização da característica 
dos brasileiros e uma opinião pejorativa a este respeito, em 
que expressa uma forte e negativa crítica. 

No cartum, gênero seguinte, temos outro exemplo de 
sinônimo.  

 
 
 
 
 

(PAIVA, Miguel. 
Radical Chic. 
Nova. São 
Paulo, v.25, n.6, 
p.194, 
jun.1997) 
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Este cartum aborda os problemas masculinos, claro, 
sob a ótica feminina. O personagem explica na conversa 
com Radical Chic (aparentemente os personagens estão 
se conhecendo) que é cheio de problemas e ao listá-los faz 
uso da sinonímia como em autoritário e dono da verdade, 
egocêntrico e egoísta, por exemplo. 

Em seguida, a personagem Radical Chic ironiza os 
problemas apresentados com o questionamento “... E os 
problemas?” que deixa implícita a ideia de que estes 
defeitos são naturais e característicos de todos os homens, 
isto é, todos eles possuem o que não os caracterizam como 
problemas como acredita o outro personagem, por isso, ela 
pede que ele revele os seus reais problemas, aqueles que 
ela desconhece. 

 

21.1.2 Antônimos 
Podemos entender por antônimos, palavras que 

apresentam uma oposição a outra palavra apresentada no 
texto. Isto é, o significado de uma palavra, por exemplo, é 
contrário ao de outra, como: ordem X anarquia, soberba X 
humildade, censura X liberdade e simpático X antipático. 

Este recurso de sentido é muito utilizado em texto de 
humor como charges, tiras e cartum, em textos literários, 
mas também em textos que privilegiam uma maior 
objetividade, tais como a maioria dos textos jornalísticos.  

Vejamos um exemplo em que algumas antonímias 
estão presentes: 

Amor é fogo que arde sem se ver 
 

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. 
 

É um não querer mais que bem querer; 
É um andar solitário entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É um cuidar que ganha em se perder. 
 

É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata, lealdade. 
  

Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
 

(Luiz Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. In: 
Sonetos. Martin Claret: 2003). 
 

O soneto “Amor é fogo que arde sem se ver”, de Luís 
Vaz de Camões, trata do amor em todo seu dualismo, um 
amor que é carnal, mas que também é espiritual e, 
portanto, quem o sente está vivenciando um sentimento 
superior ao humano, ideal, e que, por isso, o ser humano 
como ser imperfeito que é, torna-se incapaz de alcançar 
este amor.  Para ressaltar as contradições que o amor 
provoca, o autor conceitua sua natureza paradoxal, isto é, 
as contradições que o amor traz e provoca, e que em algum 
momento podem ser aproximadas, tudo isso é marcado no 
texto por antônimos, como em doer X sem doer, doe X não 
se sente, contentamento X descontente, ganha X perder e 
não contentamento X contente. 

 

21.2  A HIPERONÍMIA E A HIPONÍMIA 
 

Sabe aquelas palavras que podem ser relacionadas por 
pertencerem a um mesmo campo de sentido, mas que não 
tem a mesma forma escrita ou a pronúncia? Elas têm um 
nome específico e são muito utilizadas na produção e 
interpretação de textos. 

Hiperônimos e hipônimos são recursos de sentido 
empregados para relacionar este dentro de um conjunto. 
Hipônimos tem o sentido mais específico em relação à 
outra palavra com significado mais amplo, esta chamamos 
de hiperônimo.  Se pensarmos em palavras como bola, 

balão, boneca, carrinho, quebra-cabeças e peão 
(hipônimos) veremos que todas elas estão ligadas a uma 
palavra e a um sentido mais amplo que as classifica, 
tratam-se de brinquedos, portanto, este seria o hiperônimo. 

Observe o esquema, nele há uma exemplificação 
destes conceitos: 

 
 

 
 
 

 

     Este recurso é muito utilizado e muito útil para a 
retomada textual, para que se mantenha a coesão de um 
texto e se evite a cansativa repetição de termos. Em “O 
menino gostava de andar de carro por todo o conforto e 
velocidade que oferece. Mas, principalmente, porque neste 
veículo se lembrava da mãe que acabara de partir”, 
veículo é hiperônimo de carro e carro, 
consequentemente, é hipônimo de veículo. 

No próximo exemplo, o sentido do texto é construído 
com base em um hiperônimo e em alguns hipônimos. 
Vejamos como “O açúcar” é constituído por Ferreira Gullar: 

 

O açúcar 
 

O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
 

Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor 
que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 
 

Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 
dono da mercearia. 
Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 

 

Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 
 

Em lugares distantes, onde não há hospital 
nem escola, 
homens que não sabem ler e morrem de fome 
aos 27 anos 
plantaram e colheram a cana 
que viraria açúcar. 
 

Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 
e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
 

(GULLAR, Ferreira. Dentro da noite veloz & Poema sujo. São Paulo: 
Círculo do Livro, s/d, pp.51-2.) 
 

Enquanto hiperônimo, temos a palavra açúcar e 
hipônimos termos como cana, usina de açúcar, canaviais, 
branco e puro, todas estas que se relacionam e podem ser 
classificadas como características ou aspectos do açúcar 
ou de sua produção. 
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21.3 POLISSEMIA 
 

O que é polissemia? O que faz e qual é a função deste 
recurso de sentido diferente dos já vistos nesta unidade?  

Polissemia é a possibilidade de uma mesma palavra 
assumir diferentes significados, em que o sentido é obtido 
pelo contexto, assim, em geral, evita-se ambiguidades. 
Como o significado das palavras é formado por um 
conjunto de traços de significado, uma mesma palavra 
pode assumir vários significados, o que a diferencia de 
palavras monossêmicas, isto é, palavras que possuem 
apenas uma significação. 

 Embora se caracterize pela capacidade de uma palavra 
assumir dois ou mais significados diferentes, estes quase 
sempre possuem alguma relação, algum traço semântico, 
de sentido, que acaba por aproximá-los. O vocábulo 
“estrela”, por exemplo, pode ter pelo menos três 
significados, astro que tem luz própria, artista talentosa (a) 
e asterisco; todos eles indicam um traço comum: algo que 
se destaca em relação a outras coisas. 

Vejamos como a polissemia é empregada no exemplo 
do tópico “A ambiguidade”, no capítulo anterior. 

No texto, pudemos perceber que a palavra perua gera 
o riso e o sentido do texto. Observemos o que diz o 
dicionário Michaeles a respeito deste vocábulo: 

 

PERUA 
  1 Fêmea do peru 

2 (popular) Bebedeira, embriaguez  
3 (popular) Rameira, prostituta 
4 Caminhoneta, jardineira 
5 (gíria) Mulher que se veste e se maquia de maneira 

chamativa, usando muitas jóias e penteados exagerados 
 

Esta palavra, como vimos, é polissêmica, uma vez que 
apresenta cinco diferentes significados. Só podemos 
delimitar qual o significado que mais se aplica, se 
consideramos, além do conhecimento da língua, o contexto 
e nosso conhecimento de mundo. Assim, poderemos 
afirmar que o significado mais coerente para o texto é o 
número 5. 

Vejamos o outro exemplo: 
 

"No Brasil nem a esquerda é direita!" 
(José Simão, Jornal Folha de S. Paulo de 17 de agosto de 

2005) 
 

Na fala, José Simão, explora a polissemia da palavra 
direita, pois percebemos que o sentido do texto está 
ancorado na ironia empregada às palavras “esquerda” e 
“direita”, bem como na polissemia da palavra “direita”, ou 
seja, o significado de direita como posição política que se 
distingue à de esquerda e também enquanto conduta ética, 
correta, honesta dos homens.  

Assim, compreendemos que o sentido implícito do texto 
é: a imagem de honestidade afirmada pela esquerda e 
atribuída a ela, não pode ser verificada; ninguém mais é 
confiável e correto. 
 

21.4 EXERCÍCIOS 
 

Com base no texto, responda às questões. 
 

Cor de rosa choque 
Composição: Rita Lee / Roberto de Carvalho 
 

Nas duas faces de Eva 
A bela e a fera 
Um certo sorriso de quem nada quer 
Sexo frágil, não foge à luta 
E nem só de cama vive a mulher 
 

Por isso não provoque 
É cor de rosa-choque 
 

Mulher é bicho esquisito 

Todo mês sangra 
Um sexto sentido maior que a razão 
Gata borralheira, você é princesa 
Dondoca é uma espécie em extinção 
 

Por isso não provoque 
É cor de rosa-choque 

(Rita Lee. Cor de rosa choque. In:Rita Lee e Roberto 
Carvalho. Som Livre, 1982) 

 

01. Para compreender adequadamente o texto “Cor de rosa 
choque” é preciso entender que ele se estrutura em um 
implícito.  
 

a) Que implícito é este? Trata-se de um pressuposto ou um 
subentendido? Explique. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) A partir deste implícito, é possível afirmar que a música traz 
uma opinião da qual se opõem. Que opinião é esta? No 
discurso, de que parcela da sociedade ela é normalmente 
encontrada? Explique e exemplifique esta opinião por meio de 
dois tipos de textos publicitários em que este posicionamento 
pode ser observado. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) Explique o sentido produzido pelo título da música “Cor de 
rosa choque”. 
d) Procure explicar porque o autor utilizou os termos Eva, sexo 
frágil, sexto sentido, gata borralheira e dondoca. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

e) O texto não somente procura expressar uma opinião, mas 
também, e sobretudo, visa produzir um efeito crítico. Você 
concorda com esta afirmação? Justifique sua resposta. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

f) Ao utilizarem o termo rosa choque, os autores empregaram 
a palavra choque em que sentido? Em outro contexto, é 
possível estabelecer um sentido diferente a esta palavra? 
Caso acredite que sim, justifique a resposta, mostrando um 
contexto em que o termo poderia ser utilizado. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

02. (UNICAMP – 2011/adaptado) 
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a) Nessa tira de Laerte a graça é produzida por um 
deslizamento de sentido, ocasionado por uma polissemia. 
Qual é ele? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Descreva esse deslizamento quadro a quadro, mostrando 
a relação das imagens com o que é dito. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

03. Observe a tira a seguir: 

 
A leitura atenta da tira permite identificar uma opinião implícita 
de seu autor sobre os jovens. 
a) Que opinião é essa? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) A opinião é positiva ou negativa? Por quê? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

04. O riso do cartum só pode ser construído se considerarmos 
duas relações de sentido. A partir da interpretação do texto e 
destas informações, responda: 

 
 
(PAIVA, Miguel. Radical Chic. Nova. São Paulo, v.25, n.11, p.226, 
nov.1997) 
a) Quais são as relações de sentido que possibilitam o riso? 
Explique.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  
 

b) Qual a opinião de Radical Chic e de sua amiga sobre os 
relacionamentos e sobre os homens, no primeiro quadro? No 
segundo quadro, as amigas continuam expressando a mesma 
opinião? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  
 

c) Quais oposições de sentido estão implícitas no texto? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  
 

Questão 05 

 
 

O efeito humorístico da tirinha foi produzido: 
a) Pela pergunta que Hagar fez a Dirk. 
b) Pela resposta de Dirk a Hagar. 
c) Pelo efeito sonoro provocado pela onomatopeia “POW”. 
d) Pelo jogo de sentidos provocados pelo uso da palavra 
“sujo”, fazendo com que a palavra assumisse um efeito 
polissêmico. 
e) pela displicência de Hagar ao fazer o questionamento ao 
amigo. 
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21.3. GABARITO 
1. Resposta pessoal.  2. Resposta esperada:  a) A graça foi gerada pela palavra 
afinar. Apurar (sentido usado pelo afinador). Tornar fino (sentido usado pelo 
contratan- te). /// b) O afinador apresenta-se ao contratante empunhando o 
diapasão, objeto usado para afinação das notas do piano. Posteriormente, ao saber 
que o contra- tante não pretendia apurar as notas, mas, sim, ocupar menos espaço 
na sala, há um desentendimento entre os personagens. 
3a. Resposta esperada:  De que os jovens tendem a adotar o estilo dos seus 
cantores ou grupos favoritos. Isso pode ser comprovado pela imagem, quando boa 
parte dos garotos deixou a cueca à vista porque o vocalista da banda deixou a 
bermuda escorregar. 3b.  Resposta pessoal.   4.  Resposta pessoal.   5.  D 

 
 
 
 
 

UNIDADE 22 
 

FIGURAS DE LINGUAGEM 
 

Ao interagirmos, seja por meio da palavra escrita, 
falada ou da imagem, empregamos diversificados recursos 
para atingir o objetivo pretendido. Por meio dos textos, 
percebemos a finalidade do autor e nos deparamos com 
inúmeras formas de comunicação até mesmo de 
mensagens com conteúdos parecidos. Em um texto do 
cotidiano, como bula de remédio, por exemplo, o autor 
possui um objetivo prático, isto é, o de prescrever como 
tomar o medicamento, quais são as contraindicações, a 
composição do produto, entre outros. Se pensarmos, 
contudo, em textos que objetivam a apreciação artística e 
literária, a emoção estética e o aflorar da subjetividade ou 
mesmo uma reflexão mais profunda, a intencionalidade 
muda. Temos, no segundo caso, textos expressos pela 
linguagem figurada, resultantes de combinações incomuns 
de palavras que já se diferenciam do uso cotidiano da 
língua e significam de forma expressiva e estética os 
sentimentos e desejos humanos. Compare os textos 
abaixo:  
a) A noite continua e o dia demora a chegar, mas o leiteiro 
está morto ao relento.  
b) A noite geral prossegue, a manhã custa a chegar, mas o 
leiteiro estatelado, ao relento, perdeu a pressa que tinha. 
(Carlos Drummond de Andrade. A morte do leiteiro. In: A 
Rosa do povo, p.195).  
 

Em a, temos uma descrição em que se contata a 
morte de um cidadão comum, um leiteiro, que é 
marginalizado, morto e abandonado até mesmo na 
situação de sua morte (“ao relento”). O texto b estabelece 
a mesma crítica, entretanto busca afastar-se do uso da 
linguagem comum. O poeta intensifica a situação de morte 
sem mesmo dizer literalmente que ela ocorreu, ou seja, a 
morte é representada pelo leiteiro estatelado ao relento e 
pela perda da pressa e não pelo uso da palavra morte. 
Assim, constrói a imagem da marginalização do individuo 
comum e da desvalorização da vida humana por meio da 
emoção e pela fuga da linguagem convencional. A figura 
de linguagem é, portanto, um recurso de linguagem 
significado pelo distanciamento da objetividade. Consiste 
na combinação incomum de palavras que dão um sentido 
para além das convenções sociais e o “real” estabelecido. 
As figuras de linguagem são divididas em figuras de som, 
de pensamento ou palavras e de construção ou sintaxe e 
são de suma importância para um bom entendimento dos 
mais diversos gêneros, tais como a poesia, a música e o 
texto propagandístico. 
 

22.1 FIGURAS DE SOM 
  
→ Aliteração: repetição de mesmos sons consonantais. 
Ex.: “Vozes veladas veludosas vozes/Volúpias dos 
violões, vozes veladas” (Cruz e Souza)  
→ Assonância: é representada pela repetição de sons 
vocálicos. Ex.: “Na messe, que enlourece, estremece a 
quermesse.” (Eugênio de Castro)  
→ Paronomásia: aproximação de palavras de sons 
parecidos, mas de significados distintos. Ex.: Quem 
teme treme.  
→ Onomatopéia: consiste em passar para a escrita um 
determinado som. Ex.: “Splish splash/ Fez o beijo que 
eu dei/ Nela dentro do cinema (...)” (Erasmo Carlos)  
 

22.2 FIGURAS DE PENSAMENTO OU 

PALAVRAS 
  
→ Comparação: consiste em identificar dois elementos 
a partir de uma característica comum. Geralmente 
aparece a conjunção “como”. Ex.: “Eu faço versos como 
quem chora De desalento... de desencanto...” (Manuel 
Bandeira).  
→ Metáfora: realiza-se na utilização uma palavra, ou 
expressão, em lugar de outra, por haver entre elas uma 
relação de semelhança. É uma comparação mental. Ex.: 
“Meu coração é um balde despejado.” (Fernando 
Pessoa). 
→ Metonímia: é a substituição de um termo por outro, 
baseando-se em uma estreita relação de sentido. Ex.: 
Minha professora leu Camões para nós.  
→ Antítese: caracteriza-se pela aproximação de termos 
contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. Ex.: 
Os jardins têm vida e morte. 
 → Paradoxo: o contraste se faz pela aproximação de 
ideias absurdas. Ex.: “Amo-te assim: meio odiosamente” 
(Augusto dos Anjos)  
→ Catacrese: consiste no emprego de um termo 
figurado pela falta de outro mais próprio, sendo que este 
caiu no uso popular. Ex.: A perna da mesa quebrou. 
→ Eufemismo: é o emprego de uma expressão suave 
e polida no lugar de outra considerada grosseira ou 
chocante. Ex.: Fulano é cosmeticamente prejudicado 
(no lugar de Fulano é feio).  
→ Perífrase: designa um ser por meio de uma 
característica que o tenha celebrizado. Ex.: A cidade Luz 
(Paris).  
→ Autonomásia: é o mesmo que a perífrase, mas 
quando se trata de pessoas. Ex.: O poeta dos escravos 
(Castro Alves).  
→ Hipérbole: Consiste em realçar o pensamento por 
meio do emprego de uma expressão intencionalmente 
exagerada. Ex.: Eles morreram de rir.  
→ Ironia: caracteriza-se pela expressão o contrário do 
que se pensa. Diz-se uma coisa para significar outra. 
Ex.: “A excelente Dona Inácia era mestra na arte de 
judiar de crianças.” (Monteiro Lobato)  
→ Prosopopéia/ personificação: é representada pela 
atribuição de vida, ação, voz e movimento a seres 
inanimados, irracionais ou abstratos. Ex.: “Sinto o canto 
da noite na boca do vento”.  
→ Sinestesia: reúne sensações originárias de 
diferentes órgãos dos sentidos. Ex: “O sol do outono 
caía com uma luz pálida e macia”.  
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22.3 FIGURAS DE CONSTRUÇÃO OU 

SINTAXE 
 

→ Hipérbato/Inversão: é a inversão da ordem usual 
dos termos de uma oração ou das orações de um 
período. Ex.: “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas/ 
de um povo heróico um brado retumbante.”. (As 
margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado 
retumbante de um povo heróico).  
→ Elipse: é a omissão de termos que podem ser 
facilmente depreendidos. Ex.: Na sala, apenas quatro ou 
cinco convidados.  
→ Zeugma: trata-se da omissão de um termo que já 
apareceu antes. Ex.: Ele prefere cinema; eu, teatro.  
→ Polissíndeto: repetição da mesma conjunção entre 
orações ou palavras dispostas em sequência. Ex.: “E 
teima, e lima, e sofre e sua.” (Olavo Bilac). 
→ Assíndeto: consiste na omissão de conjunções entre 
as orações. Ex.: “Vim, vi, venci” (Júlio César) 
→ Anáfora: repetição da mesma palavra ou grupo de 
palavras no início de frases ou versos. Ex.: “Amor é fogo 
que arde sem se ver/ É ferida que dói e não se sente/ É 
um contentamento descontente.” (Camões). 
 → Anacoluto: é um fenômeno muito comum na 
oralidade, consiste na quebra da ordem lógica da frase. 
Ex.: Eu, não tem um dia que meu time não dá “show” de 
bola.  
→ Pleonasmo: é a repetição de uma palavra ou de uma 
noção já implicada no texto. Ex.: Não percam o 
sensacional campeonato de natação aquática.  
→ Gradação: é representada por uma sequência de 
idéias expostas em ordem crescente ou decrescente de 
intensidade. Ex.: “Tudo na casa era cinza, nebuloso, 
assustador.” (Pedro Nava)  
→ Apóstrofe: consiste na evocação ou interpelação 
enfática de pessoas ou seres. Ex.: “Santa Virgem Maria, 
vós que sois mãe do/ canto e do dia, dai-nos a luz do 
luar.” (Gilberto Gil). 
→ Silepse: ocorre quando a concordância é feita pelo 
sentido e não pela forma gramatical. Podemos ter 
silepse de pessoa (Ex.: Os que não sabem alemão 
temos o maior respeito por essa língua), de número (Ex.: 
A gente somos inútil) e de gênero (Ex.: A belíssima 
Recife de Manuel Bandeira).  
 

22.4 EXERCÍCIOS 
 

01. Identifique qual das alternativas trata-se de metáfora: 
a) Eles morreram de rir daquela cena. 
b) Aqueles olhos eram como dois faróis. 
c) Ah! O doce sabor da vitória. 
d) Aquele velho é uma raposa! 
 

02. “Muito bom aquele encanador. Colocou em nossa casa 
vários canos furados”. Esta frase trate de qual tipo de figura de 
linguagem? 
a) Metonímia 
b) Ironia 
c) Indireta 
d) Antítese 
 

03. Quais figuras de linguagem temos neste texto: “Às sete 
horas da manhã, a rua acordava. Era possível ouvir gritos 
irritantes daquelas lindas crianças que choravam rios de 
lagrimas enquanto suas mães terminavam de preparar o café 
da manhã. O brilho do sol naquele dia ensolarado não era 
suficiente para animar os adultos, que acordavam com o trim 
do despertador para trabalhar” ? 
 

a) Personificação – Ironia – Hipérbole – Pleonasmo – 

Onomatopeia. 
b) Metáfora – Sarcasmo – Sinestesia – Hipérbole – Pleonasmo 
– Zeugma. 
c) Metonímia – Indireta – Sinestesia – Hipérbole – Pleonasmo 
– Zeugma. 
d) Personificação – Indireta – Sinestesia – Hipérbole – 
Pleonasmo – Zeugma. 
 
04. Se o polissíndeto e a anáfora tem em comum a repetição, 
qual a diferença entre essas figuras de linguagem? 
 

a) A anáfora tem uma repetição, mas não das conjunções. Elas 
são omitidas nesta figura de linguagem.  
b) A repetição da anáfora é somente de sons, como “três tigres 
comem três pratos de trigo”, onde o som repetitivo do R é 
evidente. 
c) A afirmação está incorreta. A anáfora não tem repetição e é 
completamente oposta ao polissíndeto, porque omite as 
conjunções.  
d) A anáfora é uma figura de linguagem que tem repetição de 
palavras e expressões. Ela não se prende só às conjunções.  
 

05. “É como mergulhar num rio e não se molhar” (Skank); 
“Tristeza não tem fim, felicidade sim” (Vinícius de Moraes). As 
frases acima são exemplos de: 
 

a) Antítese e Zeugma              b) Paradoxo e Paradoxo 
c) Paradoxo e Antítese           d) Antítese e Antítese 
e) Zeugma e Paradoxo 
 
06. Leia a tirinha de “Calvin e Haroldo”, de Bill Watterson: 

 
 

As figuras de linguagem são importantes recursos expressivos 
da linguagem oral e escrita. Calvin e Haroldo de Bill Watterso 
Qual figura de linguagem está presente na fala do garoto? 
a) Antítese.                      b) Prosopopeia. 
c) Pleonasmo.                 d) Anacoluto. 
e) Ironia. 
 
7) (ITA) Em qual das opções há erro de identificação das 
figuras? 
a) “Um dia hei de ir embora / Adormecer no derradeiro sono.” 
(eufemismo).  
b) “A neblina, roçando o chão, cicia, em prece”. 
(prosopopeia). 
c) Já não são tão frequentes os passeios noturnos na 
violenta Rio de Janeiro. (silepse de número). 
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d) “E fria, fluente, frouxa claridade / Flutua…” (aliteração). 
e) “Oh sonora audição colorida do aroma.” (sinestesia). 
 
8) Relacione as definições abaixo com as figuras de 
linguagem: 
( ) Figura de linguagem em que se emprega um sentido 
incomum para uma palavra a partir de uma relação de 
semelhança entre dois termos. 
( ) Figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia 
com exagero, a fim de enfatizá-la ou destacá-la. 
( ) Figura de linguagem que consiste no emprego de uma 
palavra por outra, com a qual tem uma relação de 
interdependência, proximidade. 
( ) Figura de linguagem que consiste em atribuir características 
humanas a seres inanimados ou irracionais. 
( ) Figura de linguagem que consiste no emprego de palavra 
ou expressão agradável para amenizar uma ideia 
desagradável ou grosseira. 
( ) Figura de linguagem que consiste em aproximar dois 
termos a partir de uma característica comum. Faz uso de 
conectivos: como, tal qual, que nem etc. 

 

1. Eufemismo. 
2. Metáfora. 
3. Comparação. 
4. Prosopopeia ou personificação. 
5. Hipérbole. 
6. Metonímia 
a) 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 
b) 5 – 6 – 1 – 2 – 3 – 4 
c) 2 – 5 – 6 – 4 – 1 – 3 
d) 2 – 6 – 5 – 4 – 1 – 3 
e) 1 – 2 – 6 – 5 – 4 – 3 

 

22.3. GABARITO 
 

1) D  2) B  3)A  4)D  5)C 
6) E – podemos observar que Calvin está sendo irônico em sua 
declaração, pois afirma o contrário daquilo que ele sabe ser o correto, 
ou seja, ele sabe que a participação na política é importante para que o 
cidadão possa reclamar seus direito. 
7) C  8)C  

 

Anotações 
________________________________________
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INGLÊS
UNIDADe 1 

 

ARTICLES 
 

1.1 INDEFINITE ARTICLE 

Em inglês, o artigo indefinido (um, uma) pode ter as 
seguintes formas: a ou an. A e an são usados como 
substantivos contáveis no singular, para generalizar. 
Diante de substantivos no plural, a e an não devem ser 
empregados. 

Usa-se a diante de palavras que comecem com: 
a) consoante 
Zeus and Prometeus had a quarrel. 
 

b) h aspirado (pronunciado) 
This is a handbag from Thailand. 
 

c) semivogal (w; y; sons “iu” e “uã”) 
Let’s go for a walk in the park. 
It takes a year to finish the course. 
He wears a uniform every day. (“iu”) 
This is a one-way street. (“uã”) 
 

Usa-se an diante de palavras que comecem com: 
a) vogal 
An ingredient is one of the parts of a mixture. 
 

b) h não aspirado (não pronunciado) 
An heir is a person who receives something by 

inheritance. 
 

Compare: 
A car is a vehicle. 
Ø Cars are Ø vehicles. 
A cat is not so vigilant as a dog. 
Ø Cats are not so vigilant as Ø dogs. 
 

Para generalizar, podemos usar substantivos 
contáveis no singular com artigos a ou an ou substantivos 
no plural sem artigo. 

Diante de mass nouns (substantivos incontáveis) não 
se usa a ou an. Pode-se usar some ou as expressões a 
piece of, na item of com esses substantivos. 

   

- We need an information about the test. 
 
(some) 
  

- Let’s buy a furniture for our house. 
 
(some)  

 

1.2 DEFINITE ARTICLE 
Em inglês, o artigo definido the (o, a, os, as) pode ser 

usado como substantivos no singular e no plural, para 
particularizar. 

Compare: 
There is a car in the garage. 
The car belongs to my father. 

 

 

1.3 EXERCÍCIOS  
 

Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

Zeus 
The supreme deity of the ancient Greeks, son of Cronus and 
Rhea and husband of Hera: identified by the Romans with 
Jupiter. 
Prometheus 
In Greek mythology, a Titan (a giant deity) who teaches 
mankind the use of fire, which he stole from heaven for men’s 
benefit: he is punished by Zeus, who chains him to a rock 
where a vulture comes each day to eat away his liver, which is 
made whole again each night. 
Pandora 
The first mortal woman, sent by Zeus as a punishment to the 
man on Earth for the theft of fire by Prometheus: Zeus gives 
her a box which she shouldn’t open, but she actually does it, 
letting out all human ills into the world (or, in a later version, 
letting all human blessings escape and be lost), leaving only 
hope. 
 

01. Quem era Zeus na mitologia grega? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02. Descreva como Prometeu foi punido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

03. Explique como surgiu e o que significa a expressão “caixa 
de Pandora”.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Leia o artigo e responda. 
Greek mythology, body of stories concerning the gods, heroes, 
and rituals of the ancient Greeks. That the myths contained a 
considerable element of fiction was recognized by the more 
critical Greeks, such as the philosopher Plato in the 5th–4th 
century BCE. In general, however, in the popular piety of the 
Greeks, the myths were viewed as true accounts. Greek 
mythology has subsequently had extensive influence on the 
arts and literature of Western civilization, which fell heir to 
much of Greek culture. 
Although people of all countries, eras, and stages of civilization 
have developed myths that explain the existence and workings 
of natural phenomena, recount the deeds of gods or heroes, or 
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seek to justify social or political institutions, the myths of the 
Greeks have remained unrivaled in the Western world as 
sources of imaginative and appealing ideas. Poets and artists 
from ancient times to the present have derived inspiration from 
Greek mythology and have discovered contemporary 

significance and relevance in Classical mythological themes. 
(Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Greek-mythology ) 

 

04. De acordo com o texto, é possível afirmar que: 

a) A mitologia grega teve influências sobre as produções 
artísticas e literárias de todas as civilizações. 
b) A existência de mitos, deuses, heróis e rituais são 
características exclusivas da cultura da civilização grega. 
c) Não só na Grécia Antiga, mas em outras civilizações os 
mitos, figuras heroicas, deuses e rituais explicavam a 
existência de fenômenos naturais, instituições sociais ou 
políticas.  
d) O filósofo Platão foi o primeiro a refutar os mitos gregos e 
negar a existência de deuses. 
e) A mitologia grega influenciou intensamente as produções 
artísticas e literárias da civilização oriental. 
 

Unicorn 
 

Unicorn, mythological animal resembling a horse or a kid with 
a single horn on its forehead. The unicorn appeared in early 
Mesopotamian artworks, and it also was referred to in the 
ancient myths of India and China. The earliest description 
in Greek literature of a single-horned (Greek monokerōs, 
Latin unicornis) animal was by the 
historian Ctesias (c. 400 BCE), who related that the Indian wild 
ass was the size of a horse, with a white body, purple head, 
and blue eyes, and on its forehead was a cubit-long horn 
coloured red at the pointed tip, black in the middle, and white 

at the base. Those who 
drank from its horn were 
thought to be protected from 
stomach trouble, epilepsy, 
and poison. It was very fleet 
of foot and difficult to 
capture. The actual animal 
behind Ctesias’s description 
was probably the Indian 

rhinoceros. 
Cups reputedly made of 
unicorn horn—but actually 
made of rhinoceros horn 

or narwhal tusk—were 
highly valued by important 
persons in the Middle Ages 
as a protection against 
poisoned drinks. Many fine 
representations of the hunt 
of the unicorn survive in 
medieval art, not only 

in Europe but also in the Islamic world and in China. 
 

05. Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas. 

I – Na Idade Média, copos supostamente feitos com chifres de 
unicórnios eram extremamente valorizados. 
II - O unicórnio, animal mitológico, é citado em diferentes 
mitologias como a indiana, chinesa e mesopotâmica. 
III - De acordo com Ctesias, historiador grego, aqueles que 
tomavam do chifre do unicórnio eram envenenados. 
IV – Acreditava-se que beber do chifre de unicórnio poderia 
curar problemas estomacais, epilepsia e envenenamento.  
V – Enquanto o unicórnio era um animal considerado sagrado, 
o rinoceronte seria amaldiçoado. Beber do chifre do unicórnio 
traria cura, enquanto que do rinoceronte envenenamento. 
a) As afirmações II e V estão corretas. 
b) As afirmações I e III estão corretas. 
c) As afirmações I, II, III e IV estão corretas. 
d) As afirmações I, II e IV estão corretas. 
e) As afirmações IV e V estão corretas. 
 

06. Levando em consideração os dados apresentados no 
texto, podemos assegurar que: 

a) Há poucas produções artísticas representando a figura do 
unicórnio. 
b) O animal mitológico unicórnio é descrito como semelhante 
a um cavalo, com a cabeça roxa, corpo branco, olhos azuis e 
chifre multicolorido.  
c) O chifre de rinoceronte e a presa do narval, na mitologia, 
também possuíam propriedades curativas como o chifre de 
unicórnio. 
d) Representações artísticas de caçadas à unicórnios são 
encontradas apenas na Europa. 
e) O rinoceronte indiano era chamado de unicórnio pelos 
gregos. 
 

Leia e responda às questões 
 

The Red Planet 
Mars is a small rocky body once thought to be very 

Earthlike. Like the other terrestrial planets - Mercury, Venus, 
and Earth - its surface has been changed by volcanism, 
impacts from other bodies, movements of its crust, and 
atmospheric effects such as dust storms. It has polar ice caps 
that grow and recede with the change of seasons; areas of 
layered soils near the Martian poles suggest that the planet\\'s 
climate has changed more than once, perhaps caused by a 
regular change in the planet's orbit. 

Martian tectonism, the formation and change of a planet's 
crust, differs from Earth's. Where Earth tectonics involve 
sliding plates that grind against each other or spread apart in 
the seafloors, Martian tectonics seem to be vertical, with hot 
lava pushing upwards through the crust to the surface. 

Periodically, great dust storms engulf the entire planet. 
The effects of these storms are dramatic, including giant 
dunes, wind streaks, and wind-carved features. 

Scientists believe that 3.5 billion years ago, Mars 
experienced the largest known floods in the solar system. 
This water may even have pooled into lakes or shallow 
oceans. But where did the ancient flood water come from, 
how long did it last, and where did it go? 

At present, Mars is too cold and its atmosphere is too thin 
to allow liquid water to exist at the surface for long. There's 
water ice close to the surface and more water frozen in the 
polar ice caps, but the quantity of water required to carve 
Mars's great channels and flood plains is not evident on - or 
near - the surface today. Images from NASA's Mars Global 
Surveyor spacecraft suggest that underground reserves of 
water may break through the surface as springs. The answers 
may lie deep beneath Mars's red soil. 

Unraveling the story of water on Mars is important to 
unlocking its past climate history, which will help us 
understand the evolution of all planets, including our own. 
Water is also believed to be a central ingredient for the 
initiation of life; the evidence of past or present water on Mars 
is expected to hold clues about past or present life on Mars, 
as well as the potential for life elsewhere in the universe. And, 
before humans can safely go to Mars, we need to know much 
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more about the planet's environment, including the availability 
of resources such as water. 

Mars has some remarkable geological characteristics, 
including the largest volcanic mountain in the solar system, 
Olympus Mons; volcanoes in the northern Tharsis region that 
are so huge they deform the planet's roundness; and a 
gigantic equatorial rift valley, the Valles Marineris. This 
canyon system stretches a distance equivalent to the distance 
from New York to Los Angeles; Arizona's Grand Canyon 
could easily fit into one of the side canyons of this great 
chasm. 

Mars also has two small moons, Phobos and Deimos. 
Although no one knows how they formed, they may be 
asteroids snared by Mars's gravity. 
 

07. According to the text, what is the correct statement? 

a) Mars and Earth have the same tectonic plates. 
b) Mars and Earth are red planets. 
c) Mars and Earth support the human race. 
d) Mars and Earth have water. 
 

08. In the sentence “...Arizona’s Grand Canyon could easily fit 
into one of the side canyons of this great chasm”, the word 
chasm means 

a) closure 
b) union 
c) abysm 
d) juncture 
 

1.3. GABARITO 
1. Zeus era a suprema divindade (o Deus supremo) dos antigos gregos, filho de 
Cronus e Rhea e marido de Hera: identificado pelos romanos como Júpiter. 
2. Na mitologia grega, Prometeu era um Titã (um deus gigante) que ensina à 
humanidade o uso do fogo, o qual ele roubou do céu para benefício dos 
homens: ele é punido por Zeus, que o acorrenta a uma rocha para onde, 
diariamente, vem um abutre para lhe comer o fígado que, no entanto, é 
regenerado a cada noite. 
3. Pandora foi a primeira mulher mortal, enviada por Zeus aos homens na 
Terra, como castigo pelo furto do fogo por parte de Prometeu: Zeus lhe dá 
uma caixa que ela não deveria abrir, mas ela realmente faz isso, libertando 
todos os males humanos no mundo, restando apenas a esperança. 
4. C 5. D 6. B                  7. D                  8. C 

 
 

Notes: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 

UNIDADe 2 
 

PLURAL OF NOUNS 
 

2.1 COUNT NOUNS 
a) Forma-se plural da maioria dos substantivos em inglês 
acrescentando-se s ao singular. 

SINGULAR PLURAL 

Pound Pounds 

Sock Socks 
 

b) Para substantivos terminados em sons sibilantes (s, sh, 
ch, x, z) acrescenta-se es. 
 

SINGULAR PLURAL 

Bus Buses 

Wish Wishes 

Watch Watches 

Box Boxes 

Exceção: Para substantivos terminados em ch com som de 
k acrescenta-se apenas s. Os mais comuns desse tipo são: 
monarch, patriarch, matriarch, epoch, stomach. 
 

SINGULAR PLURAL 

Epoch (k) Epochs 

Monarch (k) Monarchs 

c) Para substantivos terminados em o ou y precedidos de 
consoante, acrescenta-se es. O y neste caso transforma-
se em i. Para substantivos terminados em o ou y 
precedidos de vogal acrescenta-se apenas s. 
 

SINGULAR PLURAL 

Tomato Tomatoes 

Hero Heroes 

Lady Ladies 

City cities 
 

Compare: 
Potato  Potatoes Sky  Skies 
Radio   Radios  Key  Keys 
 

Exceção: para substantivos de origem estrangeira 
terminados em o (mesmo precedido de consoante) 
acrescenta-se apenas s. Os mais comuns desse tipo são: 
piano, photo, kilo, solo, dynamo, ego, ghetto. 
 

SINGULAR PLURAL 

Photo Photos 

Piano Pianos  
 

d) Doze substantivos terminados em f e fe formam o plural 
mudando-se as terminações f e fe para “-ves”. São eles: 
knife, life, wife, half, calf, self, shelf, leaf, sheaf, thief, loaf, 
wolf. Para os outros substantivos desse tipo, acrescenta-se 
apenas s: 
 

SINGULAR PLURAL 

Shelf Shelves 

Wife Wives 

Roof Roofs 

Chief Chiefs  
 

Nota: alguns substantivos apresentam ambas as formas de 
plural. Entre eles, os mais comuns são: dwarf, scarf, wharf, 
hoof, elf (a forma elves é mais comum). 

SINGULAR PLURAL 

Dwarf Dwarfs 
Dwarves 

Hoof Hoofs 
Hooves  
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e) Os seguintes substantivos formam o plural de modo 
irregular, mudando-se a vogal interna ou acrescenta-se en. 
A forma brethren só é usada para designar membros da 
mesma sociedade ou ordem religiosa. 
 

SINGULAR PLURAL 

Woman Women 

Man Men 

Foot Feet 

Tooth Teeth 

Goose Geese 

Mouse Mice 

Louse Lice 

Die Dice 

Ox Oxen 

Child Children 

Brother Brethren (ou Brothers) 
 

f) Os coletivos people, cattle e police são normalmente 
usados com o verbo no plural. 

The cattle were taken to the farm. 
 

2.2 MASS NOUNS 
Nem todos os substantivos em inglês podem ser usados 

no plural. Aqueles que tem plural são chamados count 
(countable) nouns, isto é, substantivos “contáveis”. 
Aqueles que não tem plural são chamados de mass 
(incontáveis) nouns, isto é, substantivos “incontáveis”. 
De modo geral, pode-se dizer que os mass nouns referem-
se a coisas que não são “contadas por unidade”, mas por 
“medidas”, como as relacionas a seguir: 
 

New Cheese Money Money  Butter 

Ham Work Advice Meat Soap 

Trouble Luggage Rice Paper Jelly 

Equipment Wheat Ink Furtinure  

Flour Water Time Corn  

Beer Sugar Wine Salt  

Coffee Air Milk Grass  

Ice Rain Bread Snow  

 
Os mass nouns são usados com o verbo no singular. 
Quando se trata de “uma unidade” ou “um item” de 
informação, notícia, conselho, bagagem etc, usa-se a 
piece of ou an item of ou some diante desses 
substantivos. 

The information needs checking. 
Give him a piece of advice/Give him some advice. 

 

2.3 EXERCÍCIOS 
 

01. (FUVEST) Reescreva colocando no singular as palavras 
destacadas: 
Where did you get those Swiss knives? 
 

 

 
 

02. (FUVEST) Reescreva no plural: 

The lady was afraid of the mouse.   

 

 

 
 

03. (FUVEST) Coloque no plural as palavras entre 
parênteses: 

I’ve bought some ________ (tomato), ________ (cherry) and 
________ (peach). 
 

04. (UFPE) "Most ... and ... are afraid of ..."  

a) womans - childs - mouses  
b) women's - children's - mousen  
c) women - children - mice  

d) womans - children - micen  
e) womens - children - mices 
 

05. (MACKENZIE) The plural of "That wise English-man 
keeps his gold watch in a safe" is: 

a) Those wise Englishmen keep their gold watches in saves. 
b) Those wise Englishmen keep his gold watches in a save. 
c) Those wise Englishmen keep their golds watches in a safe. 
d) Those wises Englishmen keep their golds watches in 
safes. 
e) Those wise Englishmen keep their gold watches in safes. 
 

06. (PUC-RS) Todas as palavras abaixo formam o plural 
como life/"lives", exceto: 

a) calf                                b) half 
c) leaf                                d) chief 
e) wolf 
 

07. (MACKENZIE) The correct plural forms of “wife; lady; 
roof; piano; goose” are: 

a) wifes; ladies; roofs; pianos; gooses 
b) wives; ladies; rooves; pianos; geese 
c) wives; ladys; roofs; pianoes; goose 
d) wives; ladies; roofs; pianoes; gooses 
e) wives; ladies; roofs; pianos; geese 
 

08. (MACKENZIE) Which of the following groups consists 
of words which do not form their plural in -ves? 
a) shelf; calf; thief 
b) loaf; wolf; half 
c) chief; safe; proof 
d) life; knife; wife 
e) leaf; self; sheaf 
 

09. There is one mistake in each sentence. Underline it 
and write correct form in parentheses. 
a) The farm have a lot of calfs and oxen. (_________) 
b) The rooves of the houses are covered with leaves from the 
trees. (_________) 
c) Those families were ruled by matriarches. 
d) The children had their hair full of lices. (_________) 
 

10. Choose the correct form to complete each sentence. 
a) Give me some ( breads | bread ), please 
b) The farmer has a lot of ( cattle | cattles). 
c) The ( countrys | countries ) are rich in that continent. 
 

2.4 GABARITO 
 

1.  Where did you get that Swiss knife?      2. The ladies were afraid of the 
mice.   3. Tomatoes/ cherries/ peaches.   4. C   5. E 6. D  7. E    8. C 9.  
a) calfs - (calves);  b) rooves – (roofs);  c) matriarches – (matriarchs)       d) 
lices – (lice);     10. a) bread       b) cattle       c) countries 

 
 

Notes 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
 



INGLÊS    93 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL 
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

UNIDADe 3 
 

ADVERBS 
 

Os advérbios são palavras que qualificam um verbo, um 
adjetivo ou outro advérbio. 

He drove slowly. 
He drove a very fast car.  
She moved quite slowly down the aisle. 

 

Os advérbios podem indicar várias ocorrências, assim, 
destacam-se os advérbios de modo, frequência, lugar, 
tempo, intensidade e propósito. 
 

Modo: quickly, slowly, remotely, easily. 
Frequência: always, never, usually, seldom. 
Lugar: here, there, over there/here. 
Tempo: yesterday, today, tomorrow, recently, lately. 
Intensidade: too, very. 
Propósito: accidentally, intentionally, purposely. 
 

É comum os advérios serem formados com o acréscimo 
de “-ly” (beautifully, easily, nicely), porém nem todas as 
palavras terminadas em “-ly” são advérbios. Há alguns 
adjetivos que terminam com “-ly”. 
 

3.1 FREQUENCY 
Always Sempre 

Often, frequently Frequentemente 

Usually Usualmente 

Generally Geralmente 

Normally Normalmente 

Occasionally Ocasionalmente 

Sometimes Ás vezes 

Never Nunca 

Seldom, rarely Raramente 

Ever Já, alguma vez 

Hardly ever Quase nunca 
 

A posição desses advérbios varia de acordo com o tipo 
da oração. Assim, eles são usados: 
a) antes dos verbos principais em geral. 
Exemplos: 

I always prefer to have dinner at home 
He seldom visits me. 
b) Depois do “to be” ou qualquer auxiliar modal 

(will/would, can/could). 
Exemplos: 

I am never late for classes. 
He will never sign this document.  
Nota: os advérbios usually, normally, often, generally, 

sometimes, frequently e occasionally também podem ser 
usados no início da sentença ou no final. 
Exemplos: 

Sometimes I go by bus. 
Os advérbios always e never podem ser usados no 

início da sentença na forma imperativa. 
Exemplos: 

Always lock the door when you go out. 
Never ask me about this. 
As locuções adverbiais que indicam frequência: every 

day/week/year, em geral, vêm no final da frase, sendo 
possível a posição inicial, para ênfase. 
Exemplos: 

Every week we all go to the beach. 
We all go to the beach every week. 
As locuções once/twice/three times; a month/year; 

aparecem geralmente no final da oração. 

Exemplos: 

They often go fishing twice a month. 
He goes to the theater three times a year. 

 

3.2 MANNER 

Estes advérbios expressam o “como”, o “de que 
maneira”. Geralmente são formados acrescentando-se o 
sufixo “-ly” aos adjetivos. 

ADJETIVO ADVÉRBIO 

Slow Slowly 

Anxious Anxiously 

Careful Carefully 

Quick Quickly 

Simple Simply 

Easy Easily 

True Truly 

Sudden Suddenly 
 

Os advérbios de modo (manner) geralmente são 
colocados depois do verbo ou depois do objeto. 
Exemplo: 
 Jim drives carefully. 

 Jim drives his car carefully. 

 

3.3 IRREGULAR FORMS 
O adjetivo good (bom) tem como advérbio well (bem). 

Mas os seguintes adjetivos também podem exercer a 
função de advérbios de modo: 
 

Hard Duro/difícil/duramente 

Fast Rápido/rapidamente 

Late Tardio/atrasado/tarde 

Low Baixo/baixa 

High Alto 
 

Compare as sentenças a seguir: 
Senna was a fast racing driver. 
He drove fast. 

É possível perceber que na primeira sentença a palavra 
“fast” exerce a função de adjetivo, dando característica ao 
sujeito da oração, enquanto na segunda sua função é a de 
advérbio, modificando o verbo “drove”. 
 

3.4 TIME 
 

Now Agora 

Soon Breve, logo 

Tomorrow Amanhã 

Yesterday Ontem 

Today Hoje 

Tonight Esta noite 

Next week Próxima semana 

At midnight À meia noite 

In the morning Pela manhã 

At 6 o’clock Às 6 horas 

In 912 Em 1912 

On july 7th Em 7 de julho 

Last Sunday Domingo passado 
 

Nota: quando muitos advérbios de tempo são usados em 
uma mesma oração, estes são posicionados de forma 
crescente. 
Exemplo: 
 He was born at 9 o’clock on a Sunday morning 
in March, 1995. 
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3.5 PLACE 
 

Here Aqui 

There Lá, ali 

Everywhere Em toda parte 

On TV Na TV 

Under the bed Embaixo da cama 

In Chicago Em Chicago 

Around Ao redor de, por aí 

Outside Fora de, lá fora 

In this town Nesta cidade 
 

3.6 EXERCÍCIOS 
 

More mysterious craters found in Russia’s remote Siberia 
region 

MOSCOW (Reuters) - Two more craters of unknown origin 
have been spotted in Russia’s Siberia region, weeks after a 
similar-looking hole was found in the isolated northernmost 
area, a local paper reported.  
The Siberian Times, an English-language newspaper, 
published pictures of two new giant holes discovered by 
reindeer herders, one located in the Yamal and the other in the 
Taymyr peninsula, both above the Arctic Circle.  
The paper said that theories of their origin range from 
meteorites or stray missiles to aliens or an underground gas 
explosion. The report could not be confirmed independently.  
Russian state TV reported earlier this month that a giant hole 
had appeared in the gas-rich Yamal peninsula where 
temperatures plummet below -50 degrees Celsius (-58 
degrees Fahrenheit) and the sun barely rises in winter.  
A Russian scientific expedition arrived at the site to inspect the 
first crater, nicknamed the “Yamal black hole”, earlier this 
month, according to a recent report by state-run Vesti.ru 
website. Yamal, inhabited by indigenous reindeer herders, is 
one of Russia’s richest regions in natural gas.  

(Disponível em https://www.reuters.com/article/us-russia-holes-
yamal/more-mysterious-craters-found-in-russias-remote-siberia-region-

idUSKBN0FY1V120140729.) 
 

01. (FUNTEF-PR) Who discovered the new craters?  

__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________ 
 

02. (FUNTEF-PR) What definitely caused the new craters?  

__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________ 
 

03. (FUNTEF-PR) Mark the FALSE alternative, according to 
the text.  

a) The Yamal peninsula is in Siberia.  
b) The Yamal peninsula is inhabited by American Indians.  
c) The Yamal peninsula is rich in natural gas.  
d) The Yamal peninsula is above the Arctic Circle.  
e) The Yamal peninsula is inhabited by reindeer herders. 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

Temporary employees sue Walmart 
October 22, 2012 

By Reuters 

A lawsuit filed Monday acuses Walmart Stores and two 
staffing agencies of requiring temporary employees to show up 
early for work, stay late and work through lunch at the world’s 
largest retailer. 

The proposed class action, filed in a Chicago federal court, 
claimed that Walmart and the agencies violated minimum wage 
and overtime laws, potentially affecting several hundred 
temporary workers in the Chicago area. 

Walmart declined to comment immediately, saying it first 
needed to review the lawsuit. 

Walmart has faced protests in various American cities 
lately, and some workers said they planned to walk off the job 
on the Friday after Thanksgiving. Such actions are being 

sponsored by groups including a contingent of workers called 
Our Walmart that is calling attention to what it says are tought 
working conditions. 

Disponível em: www.nytimes.com. Acesso em: set. 2016. 
 

04. O processo mencionado no texto  

a) foi protocolado por uma agência de empregos localizada 
em Chicago, em benefício de seus empregados contra o 
Walmart.                                    b) foi iniciado pelo governo 
federal contra o Walmart por desrespeito a direitos 
trabalhistas de temporários. 
c) acusa o governo federal de beneficiar o Walmart na 
contratação de empregados temporários em Chicago                     
d) solicita o pagamento de horas extras e salário mínimo aos 
empregados de uma agência contratada pelo Walmart.  
e) acusa o Walmart de uma série de violações trabalhistas 
aos direitos de empregados temporários. 
 

05. De acordo com o grupo denominado Our Walmart, 

a) uma ação coletiva contra o Walmart deve ter apoio do 
governo federal. 
b) as condições de trabalho na empresa Walmart são 
bastante difíceis. 
c) o Walmart só costuma pagar horas extras aos temporários 
e não aos permanentes. 
d) várias cidades americanas proibiram o Walmart de abrir no 
feriado de Ação de Graças. 
e) uma ação coletiva trabalhista terá início em Chicago logo 
após o dia de Ação de Graças. 
 

06. O Walmart se recusou a comentar o processo  

a) por ainda não ter podido analisá-lo. 
b) devido à política da empresa nesses casos. 
c) a fim de não chamar a atenção para as condições de 
trabalho. 
d) devido à proximidade do feriado de Ação de Graças.  
e) a pedido do governo federal e da Justiça de Chicago. 
 

07. No fragmento do ultimo parágrafo “Walmart has faced 
protests in various American cities lately”, a palavra lately 
equivale, em português, a 

a) antigamente 
b) com atraso 
c) depois 
d) ultimamente 
e) na hora certa 
 

PENGUINS 
Penguins are among the most popular of all birds. They 

only live in and around the South Pole and the continent of 
Antarctica. No wild penguins live at the North Pole. There are 
many different kinds of penguins. The largest penguin is called 
the Emperor Penguin, and the smallest kind of penguin is the 
Little Blue Penguin. There are 17 different kinds of penguins in 
all, and none of them can fly.  
Penguins have to be able to survive in the some of the Earth's 
coldest and windiest conditions. They are great swimmers and 
have thick layers of fat to protect them from the bitter cold. Even 
in their freezing cold habitats, penguins still have to watch out 
for predators such as killer whales and seals.  

(Available at: http://mrnussbaum.com/penguins_young)  
 

08. (UFT) Read the following sentences. 

(  ) Penguins cannot swim. Penguins are birds able to fly.  
(  ) There are 17 species of penguins.  
(  ) Penguins can only be found at the North Pole.  
(  ) Seals can kill and eat penguins. 
Mark true (T) or false (F), according to the alternatives 
above:  
a) T, T, T, F.                      b) F, F, T ,F. 
c) T, F, F, T.                      d) F, T, F, T. 
e) T, T, F, F. 
 

Leia o texto e responda às questões. 
, 

Why is the South Pole colder than the North Pole? 
Robert Bindschadler, a senior fellow and glaciologist at 

NASA’s Goddard Space Flight Center, explains. Both Polar 

http://www.nytimes.com/
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Regions of the earth are cold, primarily because they receive 
far less solar radiation than the tropics and mid-latitudes do. At 
either pole the sun never rises more than 23.5 degrees above 
the horizon and both locations experience six Image: NASA 
months of continuous darkness. 

Moreover, most of the sunlight that does shine on the Polar 
Regions is reflected by the bright white surface. What makes 
the South Pole so much colder than the North Pole is that it sits 
on top of a very thick ice sheet, which itself sits on a continent. 
The surface of the ice sheet at the South Pole is more than 
9,000 feet in elevation – more than a mile and a half above sea 
level. Antarctica is by far the highest continent on the earth. In 
comparison, the North Pole rests in the middle of the Arctic 
Ocean, where the surface of floating ice rides only a foot or so 
above the surrounding sea. The Arctic Ocean also acts as an 
effective heat reservoir, warming the cold atmosphere in the 
winter and drawing heat from the atmosphere in the summer. 
 

09. (UNICENTRO-Adaptado) After reading the text, answer 
the following question, you can copy sentences from de text: 
The South Pole is colder than the North Pole because… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. The text states that 
a) radiation is higher in one of the two poles. 
b) brightness creates a white surface in both regions. 
c) temperatures reach 23.5 degrees in the two regions. 
d) sunlight is absent for half a year in both poles. 
 

11. One can infer from the text that Robert Bindschadler is 
a) a scientist.                    b) a flight attendant. 
c) an astronaut.                d) a student. 
 

12. The word itself (line 17) refers to 
a) a thick ice sheet.          b) a continent. 
c) the South Pole.            d) the North Pole. 
 
 

 

3.7 GABARITO 
 

1. The reindeer herders discovered the new craters. 
2. They don’t know the causes yet.  3. B  4. E   5. B   6. A   7. D   8. D    9. 
“The South Pole is by far the highest continent on the earth.” 
“The North Pole rests in the middle of the Artic Ocean, it acts as an 
effective heat reservoir, warming the cold atmosphere in the winter and 
drawing heat from the atmosphere in the summer”.  
10. D 11. A  12. A 

 
 

Notes 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 

UNIDADe 4 
 

QUANTIFIERS 
 

Os quantificadores são utilizados quando há intenção 
de informar ao leitor o número ou a quantidade de algo. 
Dois conceitos básicos são essenciais para a compreensão 
dos quantificadores: countable nouns e uncountable 
nouns. 
 

4.1 COUNTABLE NOUNS (FEW, MANY) 
 

Os substantivos contáveis são aqueles que podem ser 
contados em unidades, como, por exemplo: people, house, 
car, animal, egg etc,. ou seja, tudo aquilo que pode ser 
separado em unidades e pode ser contado. 
 

• Many significa muitos, muitas e é utilizado diante dos 
count nouns no plural 
• Few significa poucos, poucas e é utilizado diante dos 
count nouns no plural 
 

Marks and Spencer decided to put few projects in practice 
this year.  
My sister studies a few subjects related to Chemistry at 
school.  

There were many people at the musical yesterday. 
 

4.2 UNCOUNTABLE NOUNS (LITTLE, 

MUCH) 
Os substantivos incontáveis são aqueles que somente 

tornam-se contáveis como o auxílio de unidades de 
medida, como, por exemplo: líquidos, substantivos 
abstratos (experiência, tempo, emoções), dinheiro, pão, 
queijo, etc. No caso dos líquidos, eles só deixam de ser 
incontáveis caso utilizem unidades como: litro, copo, balde, 
jarra etc. Não é possível contar a água, o leite, a cerveja o 
vinho, entre outros. Na linguagem informal, quando é dito 
“dois cafés, por favor”, a ideia é que estão sendo pedidas 
duas xícaras de café. 

Quanto ao dinheiro, o que é contado é o valor que este 
agrega, uma vez que não são contadas as notas e não é 
dito algo como: “Tenho catorze dinheiros”. A mesma 
afirmação é válida para a ideia de pão e queijo. Com 
relação ao primeiro, quando comprado, isto é feito em 
forma de unidade, no entanto, não é dito: “Duas unidades 
de pão, por favor”, mas sim, “dois pães”. O queijo, por sua 
vez, não difere muito dos demais itens mencionados. 
Quando comprado, geralmente, a compra é feita com base 
na ‘peça’, o que torna um substantivo contável – ou na 
unidade de ‘quilograma’, sendo assim, incontável. 
 

•Much significa muito, muita e little significa pouco, pouca. 
Os mass nouns são substantivos que não possuem plural. 
Exemplos: 

There’s little chance I get the scholarship I want in Harvard. 
We need to start preparing for the exams doing a little effort 
to get good grades. 
It’s necessary much patience I  order to get on well with 
students. 
 

Alguns quantificadores são utilizados tanto com 
substantivos contáveis como incontáveis, por exemplo: all, 
any, enough, less, a lot of, lots of, more, most, no, none of 
e some. 
Exemplos: 

 All of the children live at home. 
 He has spent all of his money. 
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Os outros são usados somente com substantivos 
contáveis, por exemplo: both, each, neither, e several ou 
com substantivos incontáveis, por exemplo: a bit of,  a great 
deal of e a good deal of. 
Exemplos: 

Both brothers work with their father. 
It took her a great deal of courage to come here. 
 

4.3 EXERCÍCIOS 
 

01.(UECE) _____ passengers entered the train. There were 
_____ passengers in it. 

a) much; many  d) lots of; a little 
b) plenty; a lot  e) a lot of; lots of 
c) lot of; few 
 

02. (FCL-SP) She spent _____ money on _____ books. 

a) many; few  d) much; much 
b) many; little  e) a lot of; a great deal of 
c) much; few 
 

03.(UnB-DF) He has _____ friends but ____ enemies. 

a) few; many  d) enough; lots 
b) many; a little  e) a great deal of; few 
c) a lot; little 
 

04. The lady has _____ clothes but _____ interest in books. 

a) a great deal of; much      b) a lot of; little  
c) many; a few                    d) lots; a little 
e) plenty of; a large number of 
 

05. (UFPA) They couldn’t give much money to their children 
because the only got _____ every month. 

a) much  d) a few 
b) many  e) little 
c) a great deal of 
 

06. (UFU-MG) Only _____ people survived the accident. 

a) much  d) a few 
b) many  e) a lot 
c) a little 
 

07. The man doesn’t have _____ hair. 

a) a lot   d) a large number of 
b) many  e) a few 
c) much 
 

08. How _____ time did you see him last year? Only _____. 

a) much; few  d) many; a great deal of 
b) little; plenty of e) many; a few 
c) a lot of; lots of 
 

09. _____ people don’t have ____ information on this subject. 

a) a lot of; many                        b) a great deal of; much 
c) a large number of; much       d) lots of; few 
e) plenty of; a large number of 
 

10. (FMU-SP) She eats _____ bread and drinks _____ coffee 
but _____ people prefer _____ dangerous calories. 

a) many; much; few; much 
b) much; many; much; little 
c) much; little; many; few 
d) little; much; much; few 
e) many; many; few; many 
11. (FMJ-SP) Escolha o equivalente em inglês a: Muita gente 
não acredita em políticos honestos. 

a) Many people don’t believe in honest politicians. 
b) Most people don’t accredit hones politics. 
c) Lots of people have no belief in an honest policy. 
d) Few peoples believe in an honest politician. 
e) A lot of people can’t trust honest policemen. 
 

12. (PUCCamp-SP) Reescreva as seguintes sentenças, 
corrigindo-as: 

a) Do you spend many time at games? 

 

 
 

b) Are there snow in India? 

 

 
 

4.4 GABARITO 
 

1. E   2. C   3. A   4. B    5. E   6. D   7. C    8. E    9. C   10. C   11. A 
12. a) Do you spend much time at games?  b) Is there little snow in India? 

 

Notes 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

 

UNIDADe 5 
 

PERSONAL PRONOUNS 
 

“So, I guess we are who we are for a lot of reasons. And 
maybe we'll never know most of them. But even if we don't 
have the power to choose where we come from, we can still 
choose where we go from there. We can still do things. And 
we can try to feel okay about them.” – Stephen Chbosky, 
The Perks of Beign a Wallflower. 
 

5.1 PERSONAL PRONOUNS 
 

Subjective case Objective case 

I Me 

You You 

He Him 

She Her 

It It 

We Us 

You You 

They Them 
 

Os pronomes pessoais são usados no subjective case 
quando representam o sujeito ativo da oração. Exemplos: 
 

Mr. Brown   is our neighbor. 
 

 He is the school principal. 
 

The children  have computer lessons. 
 
They learn how to deal with computers. 
 

Os pronomes pessoais são usados no objective case 
quando representam outras funções sintáticas, exceto a de 
sujeito, na oração. Geralmente, essas funções são as de 
objeto (direto ou indireto), e os pronomes são colocados 
depois dos verbos ou preposições. Exemplos: 
John Hopp is my colleague.  

I meet him at school every day. 
 

Zeus got angry with men  and decided  

to take revenge on them.  

My sister  Mary is not the only owner  I   heard. 

Dad say the CD player belongs to her and me. 
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5.2 EXERCÍCIOS 
 

Leia o texto abaixo e responda à pergunta.  
The Breakfast Club 

John Hughes wrote 
and directed this 
quintessential 1980s 
high school drama 
featuring the hottest 
young stars of the 
decade. Trapped in a 
day-long Saturday 
detention in a prison-
like school library are 
Claire, the princess 
(Molly Ringwald); 
Andrew, the jock 
(Emilio Estevez); John, 
the criminal (Judd 
Nelson); Brian, the 
brain (Anthony Michael 
Hall); and Allison, the 
basket case (Ally 
Sheedy). These five 
strangers begin the 
day with nothing in 

common, each bound to his/her place in the high school caste 
system. Yet the students bond together when faced with the 
villainous principal (Paul Gleason), and they realize that they 
have more in common than they may think, including a 
contempt for adult society. "When you grow up, your heart 
dies," Allison proclaims in one of the film's many scenes of 
soul-searching, and, judging from the adults depicted in the 
film, the teen audience may very well agree. Released in a 
decade overflowing with derivative teen films, The Breakfast 
Club has developed an almost cult-like status. 
(Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/breakfast_club/) 
 

01. A partir das informações apresentadas no texto acima, é 
possível afirmar que o filme “The Breakfast Club”: 

a) É uma crítica ao estilo de vida dos adultos da década de 80. 
b) Tem como público-alvo os jovens e adolescente ao 
representar os dilemas dessa faixa etária. 
c) Tendo como tema principal a juventude, o filme mostra os 
problemas enfrentados na transição da adolescência para a 
vida adulta. 
d) Os adultos retratados no filme são vilões e desprezam os 
dramas adolescentes. 
e) Aborda temas relacionados ao ambiente escolar, como 
preconceito e bullying. 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 2 e 3. 
Teen Obesity 

Obesity continued to increase dramatically during the late 
1990s for Americans of all ages according to the data collected 
and analyzed by the National Center for Health Statistics, part 
of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  

The percent of children and teens who are overweight also 
continues to increase. Among children and teens aged 6-19, 
15 percent (almost 9 million) are overweight according to the 
1999-2000 data, or triple what the proportion was in 1980. In 
addition, the data shows that another 15 percent of children 
and teens aged 6-19, are considered at risk of becoming 
overweight.  

Obesity can be defined as an excessive accumulation of 
body fat, which results in individuals being at least 20% heavier 
than their ideal body weight.  

"Overweight" is defined as any weight in excess of the ideal 
range. Obesity is a common eating disorder associated with 
adolescence.  

Although children have fewer weight-related health 
problems than adults, overweight children are at high risk of 
becoming overweight adolescents and adults.  

Overweight people of all ages are at risk for a number of 
health problems including heart disease, diabetes, high blood 
pressure, stroke and some forms of cancer.  

Obesity can weaken physical health and wellbeing, and can 
shorten life expectancy. It can also lead to social disabilities 
and unhappiness, which may cause stress and even mental 
illness. A study released in May 2004 suggests that overweight 
children are more likely to be involved in bullying than normal-
weight children are, both as victims and as perpetrators of 
teasing, name-calling and physical bullying.  

The development of a personal identity and body image is 
an important goal for adolescents. Your parents, physician and 
teachers can help you. If you think you are overweight, talk to 
a trusted adult about what you can do to improve your health.  
(Disponível em: http://www.pamf.org/teen/health/diseases/obesity.html) 

 

02. (UEM-PR) De acordo com o texto, as crianças obesas: 

a) são mais doentes.        
b) têm vida mais curta. 
c) são mais infelizes.  
d) tendem a ser mais intimidadas.  
e) falam mais nomes feios. 
 

03. (UEM-PR) Com base nas informações contidas no texto, a 
obesidade: 

a) atinge preferencialmente as crianças e os adolescentes. 
b) causa mais problemas de saúde em crianças do que em 
adultos.  
c) tende a aumentar 15% em pessoas na faixa etária de 6 a 19 
anos.  
d) afeta indivíduos de qualquer idade e pode acarretar várias 
patologias.  
e) é considerada uma ocorrência normal entre crianças e 
adolescentes. 
 

Leia a tirinha e responda à pergunta. 

 

 
 

04. (ENEM) A partir da leitura dessa tirinha, infere-se que o 
discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido, 
uma vez que ele: 

a) decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre 
seu discurso. 
b) Culpa seu pai por exercer influência negativa na formação 
de sua personalidade. 
c) comenta que suas discussões com o pai não correspondem 
às suas expectativas. 

https://www.rottentomatoes.com/m/breakfast_club/
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d) conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a 
sociedade. 
e) reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes 
inadequadas. 
 

05. (FUVEST-Adaptado) Complete as lacunas de acordo com 
os pronomes pessoais referentes às palavras em destaque: 

a) John and Mary are asking for some juice. May I take 
________ to ________ ? 
b) Alice has no book. Give ________ your book! 

 
Leia o texto e responda à questão. 
 Mr. Day was a teacher at a school in a big city in the 
north of England. He usually went to France or Germany for a 
few weeks during his summer holidays, and he spoke French 
and German very well. 
 But one year Mr. Day said to one of his friends, “I’m 
going to have a Holiday in Athens. But I don’t speak Greek, so 
I’ll go to evening classes and have Greek lessons for a month 
before I go”. 
 He studied very hard for a month, and then the 
holidays began and he went to Greece. 
 When he came back a few weeks later, his friends 
said to him, “Did you have any trouble with your Greek when 
you were in Athens, Dick?” 
 “No, I didn’t have any trouble with it,” answered 
Mr.Day. “But the Greeks did!” 
                      L.A. Hill. Elementary Stories for Reproduction, 1977. 
 

06.O texto permite concluir que Mr. Day   

a) falava grego melhor que francês ou alemão. 
b) fez um curso noturno quando esteve em Atenas. 
c) era um professor de francês e alemão. 
d) estudou grego durante muitos anos. 
e) não conseguiu se fazer entender pelos gregos.   
 

Observe e leia os dois pôsters abaixo e responda. 

 
 
 
 
 

07. (UNICAMP-SP)  
a) Cite os conselhos irônicos que o primeiro pôster dá aos 
adolescentes que se sentem incomodados pelos pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
b) Explique as duas leituras possíveis do segundo pôster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão. 
Identity is about belonging, about what you have in 

common with some people and what differentiates you from the 
others. At its most basic it gives you a sense of personal 
location, the stable core to your individuality. But it is also about 
your social relationships, your complex involvement with 
others, and in the modern world these have become even more 
complex and confusing. Each of us lives with a variety of 
potentially contradictory identities, which battle within us for 
allegiance: as men or women, black and white, straight or gay, 
able-bodied or disabled. The list if potentially infinite, and so 
therefore are our possible belongings. Which of them we focus 
on, bring to the fore, “identify” with, depends on a host of 
factors. At the center, however, are the values we share with 
others. 

 Identities are not neutral. Behind the quest for identity are 
different, and often conflicting values. By saying who we are, 
we are also striving to express what we are, what we believe 
and what we desire.(…) 

 All this makes debates over values particularly fraught and 
delicate: they are not simply speculations about the world and 
our place in it; they touch on fundamental, and deeply felt 
issues about who we are and what we want to become. They 
also pose political questions: how to achieve reconciliation 
between our collective needs as human beings and our specific 
needs as individuals and members of diverse communities, 
how to balance the universal and the particular. These are not 
new questions, but they are likely, nevertheless, to loom ever-
larger as we engage with the certainty of uncertainty that 
characterizes ‘new times’.  

The basic issue can be stated quite simply: by what criteria 
can we choose between the conflicting claims of differences? 
To ask the question immediately underlines the poverty of our 
thinking about this. Can the rights of a group obliterate the 
rights of an individual? Should the morality of one sector be 
allowed to limit the freedom of others? To what extent should 
one particular definition of the good and the just prevail over 
others? These are ancient questions, but the alarming fact is 
that one still lacks a common language for addressing them, let 
alone resolving them.  
WEEKS, J. The Value of Difference. In: RUTHEFORD, J. ed. Identity, 
Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart, 1990. p. 88. 
 

08. (UFRGS-Adaptada) 
a) No primeiro parágrafo o texto discorre sobre a identidade, 
como ela é defina pelo mesmo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Para além do sentimento de pertencer ou se identificar com 
algo, o texto destaca outras questões relacionadas à 
identidade e a vida em sociedade. Comente sobre isso. 
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5.3 GABARITO 
 

1. B 2. D 3. D 4. C 5. a) it; them b) her     6. E 
 7. a) O primeiro pôster aconselha que os adolescentes que acham que sabem 
tudo e que se sentem atormentados por seus pais saiam de casa, arrumem 
um emprego e paguem suas próprias contas.  
    b) 1ª interpretação: “Comprei uma nova prancha de surf para minha 
esposa – melhor negócio que já fiz.” 2ª interpretação: Troquei minha esposa 
por uma prancha de surf nova – melhor negócio que já fiz.” A dupla 
interpretação é possível devido ao fato de que o termo “trade” pode 
significar “negócio” ou “troca”, e “for” pode ser traduzido como “para” ou 
“por”. 
8. a) A definição de identidade, de acordo com o texto, está intimamente 
ligada ao sentimento de pertencimento, o que você tem em comum com 
algumas pessoas e o que te diferencia de outras. 
      b) O texto deixa claro que a identidade não é apenas sobre o mundo e 
nosso lugar nele, atualmente ela está ligada à questões  mais profundas sobre 
quem nós somos e o que queremos nos tornar; algo que estabelece questões 
políticas relacionadas ao coletivo e a individualidade. 

 

 

UNIDADe 6 
 

COMPARISON DEGREES 
 

6.1 COMPARATIVE FORM 
a) Superiority: o comparative of superiority estabelece 
uma comparação, evidenciando a superioridade de um 
sobre o outro. 
1. Adjetivos com uma sílaba, acrescenta-se “-er” 

Exemplo: clean – cleaner 
   cheap – cheaper  

2. Adjetivos com uma sílaba CVC (consoante, vogal, 
consoante), dobra-se a consoante e acrescenta-se “-
er” 
Exemplo: big – bigger 
   fat – fatter  

3. Adjetivos com duas sílabas, terminados em y, retira-
se o y e acrescenta-se “-ier”. 
Exemplo: dirty – dirtier 
   easy – easier  

4. Adjetivos com mais de duas sílabas, acrescenta-se 
more. 
Exemplo: important – more important  

5. Casos especiais: 
Common Commoner 

More common 

Likely Likelier 
More likely 

Pleasant Pleasenter  
More pleasant 

Polite Politer 
More polite 

Simple Simpler 
More simple 

Stupid Stupider 
More stupid 

Subtle Subtler 
More subtler 

Sure Surer 
More sure 

 
Exemplo: 

Peter is taller than his sister. 
Paola is happier and simpler than her brother. 
This road is more dangerous. 

 

A partícula than é acrescida conforme haja necessidade 
para a compreensão do trecho. 
 

b) Equality: o comparative of equality estabelece uma 
comparação de igualdade, em que dois seres estão no 
mesmo nível. Acrescenta-se as + adjetivo + as 
(tão...quanto), não alterando a forma do adjetivo, 
independente de possuir uma ou mais sílabas. 
Exemplo: 

Carla is as interested as Naiara. 
The dog is as big as the lion. 

 

c) Inferiority: o comparative of inferiority estabelece uma 
comparação, evidenciando a inferioridade de um ser em 
relação ao outro. Acrescenta-se less + adjetivo + than 
(menos ... que), não alterando a forma do adjetivo, 
independentemente de possuir uma ou mais sílabas. 
Exemplo: 

That subject is less important than this one. 
Silvia is less tall than Thiago. 

 

6.2 SUPERLATIVE FORM 
a) Superiority: o superlative of superiority estabelece a 
superioridade de um ser sobre os demais. 

1. Adjetivos com uma silaba, acrescenta-se the e o 
adjetivo termina em “-est”. 
Exemplo: clean – the cleanest 
     cheap – the cheapest 

2. Adjetivos com uma sílaba CVC (consoante, vogal, 
consoante), dobra-se a consoante e acrescenta-se 
“-est”. 
Exemplo: big – the biggest 
     Fat – the fattest 

3. Adjetivos com duas sílabas, terminados em y, 
retira-se o y e acrescenta-se “-iest”. 
Exemplo: dirty – the dirtiest 
    easy – the easiest 

4. Adjetivos com mais de duas sílabas, acrescenta-
se the most. 
Exemplo: important – the most important 

5. Casos especiais: 
Common Commonest 

Most common 

Likely Likeliest 
Most likely 

Pleasant Pleasantest 
Most pleasant 

Polite Politest 
Most polite 

Simple Simplest 
Most simple 

Stupid Stupidiest 
Most stupid 

Subtle Sublest 
Most subtle 

Sure Surest 
Most sure 

 

Exemplo: 
Today is the hottest day of the year. 
This river is the shallowest of all. 
That is the most expensive vase in this shop. 

 

b) Inferiority: o superlative of inferiority evidencia a 
inferoridade de um ser em relação aos outros. 
Acrescenta-se the least + adjetivo, não alterando a 
forma do adjetivo, independentemente de possuir uma 
ou mais sílabas. 
Exemplo: 

This is the least interesting book I’ve ever read. 
 

As expressões formadas a partir do grau superlativo, 
at most e at least, são bastante frequentes e significam, 
respectivamente, ‘no máximo’ e ‘no mínimo’. 
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c) Adjetivos Irregulares 
ADJETIVO COMPARATIVE SUPERLATIVE 

Good Better Best 

Bad Worse Worst 

Far Farther 
Further 

Farthest 
Furthest  

 

6.3 EXERCÍCIOS 
 

01. (PUC) Papyrus was used ____________ than paper. 

a) early   d) earlyer 
b) earlier   e) earliest 
c) more early 
                             

02. (OSEC) The more I study __________ I know. 

a) less    d) more 
b) the more   e) the most 
c) the least 
 

03. (PUC) The “Herald” is __________ newspaper in the town. 

a) the importantest             b) the more important 
c) the less important           d) the most important 
e) the importanter 
 

04. (FMU) That table is __________ than this one. 

a) long    d) longer 
b) more long   e) most long 
c) longest 
 

05. (MACK – HUM) This book is ______________ the last one 
we used. 

a) worst than                   b) more good than 
c) worse than                  d) gooder than 
e) best than 
 

06 . (UNIOESTE) Assinale a alternativa que expressa uma 
comparação de igualdade. 

a) We are the world's leading producer. 
b) You used to wait years to have a telephone installed. 
c) These resources are no longer exploited at the cost of the 
environment. 
d) Brazilians are as technology-hungry as anywhere in the 
world. 
e) We are the world's largest producer of sugar. 
 

Leia o texto abaixo e responda à pergunta 7. 
 

 The chance to bring the Olympics to a continent that had never 
hosted the Games worked in Rio's favor. During its 
presentation, the bid team showed a graphic of the world and 
marked all the places that have held an Olympics. South 
America was glaringly bare. Geography, though, was Rio's 
strongest point. 
 

07. (CEDERJ/UAB) A palavra strongest em "Geography, 
though, was Rio's strongest point" significa: 

a) mais fraco; 
b) menos importante; 
c) mais forte; 
d)  mais difícil; 
e) menos eficiente. 
 

08. (FATEC) Das frases reproduzidas a seguir, aquela que traz 
exemplos de graus de comparação está na alternativa: 

a) "Neither, in fact, are the programmers themselves, who have 
grown up writing softwares to run on a single engine - serially, 
that is, not in parallel". 
b) "For 50 years we've done things one way, and now we're 
changing to a different model". 
c) "Within a decade we will likely see chips with 100 cores, 
maybe even more, Rattner says". 
d) "Moore's Law has held true, making computers cheaper and 
faster and more powerful". 
e) "Writing programs for them is incredibly difficult and 
timeconsuming". 
 

Leia o texto abaixo para responder à pergunta. 

Two years after Tom and Elizabeth married, they went to 
live in a small flat in a big city. They were both quite young: 
Tom was twenty-six and Elizabeth was twenty-two. Tom 
worked in a bank and Elizabeth worked in a big office. 

Elizabeth always cooked the dinner when they got home, 
and when they had meat, Tom always cut it up when they sat 
down to eat. 

While Tom was cutting the meat up one evening, Elizabeth 
said to him “When we first married, Tom, you always gave me 
the bigger piece of meat when you cut it, and you kept the 
smaller one for yourself. Now you do the opposite: you give me 
the smaller piece and keep the ______ one for yourself. Why 
do you do that? Don’t you love me anymore?” 

Her husband laughed and answered, “Oh, no, Elizabeth. It 
isn’t that” It’s because you’ve learned to cook now!”.                  L.A 

Hill. Elementary stories for reproduction 2, 1977. 
 

09. A razão pela qual Tom, no início do casamento, sempre 
deixava o maior pedaço de carne para Elizabeth é que 

a) Tom a amava mais quando eram recém-casados 
b) ela trabalhava mais que ele. 
c) a carne servida era ruim. 
d) ela já cozinhava muito bem quando se casaram. 
e) o preço da carne subiu muito após alguns anos. 
 

10. A lacuna no terceiro parágrafo do texto é corretamente 
preenchida por 

a) biggest. 
b) big. 
c) biggest of. 
d) bigger. 
e) bigger than. 
 

Leia o texto e responda. 
 

DO YOU WANT TO LIVE FOREVER? 
So much for eternal youth! Most respondents to our latest 
global survey are just fine with their limited shelf life here on 
earth. Not even the younger crowd consistently chooses 
immortality. In fact, more than 50 percent of those 45 and under 
in seven countries (including the United States) report that they 
don't want to live forever. Brazilian youth buck the trend, with 
74 percent preferring no expiration date. Two surprises: In the 
Philippines, everyone over 45 wants life everlasting; in China, 
not a single older survey-taker does. 
 

11. (UNIR) Sobre adjetivos empregados no texto, assinale 
aafirmativa INCORRETA. 

a) limited é a forma adjetivada do verbo to limit.  
b) eternal e global estão no grau comparativo de igualdade.  
c) latest está no grau superlativo de superioridade.  
d) Brazilian é a forma adjetivada do substantivo Brazil. 
e) younger e older estão no grau comparativo de 
superioridade. 
 

Leia e responda 
In 1750 the Treaty of Madrid certified the transfer of most of the 
Amazon basin to the Portuguese side, greatly contributing to 
the continental size of what is now Brazil. 
 

12. (UEA - Adaptada).A palavra most, em "certified the 
transfer of most of the Amazon basin to the Portuguese side", 
poderia ser corretamente substituída por: 

a) any part 
b) the large part 
c) some part 
d) the longest part 
e) the greatest part 
 

6.4 GABARITO 
 

1. B        2. B 
8. D        9. C 

3. D 
10. D 

4. D 
11. B        

5. C 
12. E 

6. D 7. C 
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UNIDADe 7 
 

POSSESSIVE ADJECTIVES & 

POSSIVE PRONOUNS 
 

7.1 POSSESSIVE ADJECTIVES 
Leia com atenção os seguintes exemplos: 
 

 
POSSUIDOR 

 
POSSESSIVE ADJECTIVE 

I have a house. My house is big. 

You have a car. Your car is old. 

He has a sister. His sister is smart. 

The cat has a name. Its name is Garfield. 

We have friends 
there. 

Our friends are French. 

You have cousins 
here. 

Your cousins are famous. 

They have relatives 
abroad. 

Their relatives live in Europe. 

 

Os possessive adjectives em inglês são: 
 

I  My   
You  Your 
He  His 
She  Her 
It  Its  + substantivos 
We  Our 
You  Your 
They  Their 
 

a) Os possessives adjectives concordam com o 
“possuidor” e devem ser seguidos de substantivos. 
Exemplo: 
    She needs to listen to her friends more. 

 
 

b) Quando o “possuidor” é somebody, someone, 
anybody, anyone (alguém), nobody, no one (ninguém), 
everybody ou everyone (todos, todo mundo), o verbo é 
conjugado na forma singular, mas, geralmente, o 
possessivo é their. O possessivo his também pode ser 
usado nesses casos, o que é muito raro atualmente. 
Exemplo: 
Everybody is worried about their own family. 
 
 

c) Quando o “possuidor” é o pronome indefinido one, usa-
se a forma one’s como possessivo. 
Exemplo:  
One should do one’s work well every day. 
 
 

Observe o uso dos possessive adjectives na tirinha 
abaixo: 

 

 
 

7.2 POSSESSIVE PRONOUNS 
Atenção para os seguintes exemplos: 
 

   This is my leather coat. 
I have a leather coat.  
   This leather coat is mine. 
 
   These are her clothes. 
She has a lot of clothes. 
   These clothes are hers. 

 
I Mine 

You Yours 

He His 

She Hers 

It Its 

We Ours 

You Yours 

They theirs 
 

 

 
Os possessive pronouns também concordam com o 
“possuidor”, mas não podem ser seguidos de substantivos. 
Eles substituem o possessive adjective + substantivo. 
 

• Double Possessive 
Atenção para os seguintes exemplos: 
One of my friends = A friend of mine. 
Some of her relatives = Some relatives of hers. 

Essa estrutura é conhecida como double possessive, 
pois a “posse” é expressa duplamente: pela preposição of 
e pelo possessive pronoun. 

7.3 EXERCÍCIOS 
 

WHALE SAVES DROWNING DIVER 
A beluga whale saved a drowning diver by hoisting her to the 
surface, carrying her leg in its mouth. Terrified Yang Yun 
thought she was going to die when her legs were paralysed by 
crippling cramps in arctic temperatures.  
She had been taking part in a free diving contest without any 
breathing equipment. Competitors had to sink to the bottom of 
an aquarium’s 20ft arctic pool and stay there for as long as 
possible amid the beluga whales at Polar Land in Harbin, north 
east China. But when Yun, 26, tried to head to the surface she 
struggled to move her legs. W-HAIL the rescuer. 
Lucky Yun said: “I began to choke and sank even lower and I 
thought that was it for me - I was dead. Until I felt this incredible 
force under me driving me to the surface.” Beluga whale Mila 
had spotted her difficulties and using her sensitive dolphin-like 
nose guided Yun safely to the surface.  
An organiser said: “Mila noticed the problem before we did. We 
suddenly saw the girl being pushed to the top of the pool with 
her leg in Mila’s mouth. She’s a sensitive animal who works 
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closely with humans and I think this girl owes her, her life.” 
(Disponível em: https://www.thesun.co.uk/)  
 

01. (UEL) É correto afirmar que o título “Whale saves 
drowning diver” e o texto sugerem que o principal objetivo 
da notícia é:  

a) alertar mulheres sobre o uso adequado de 
equipamentos de mergulho.  
b) divulgar atividades esportivas desenvolvidas com 
baleias e golfinhos.  
c) noticiar competição de mergulho realizada em um 
aquário na China.  
d) popularizar uma espécie de baleia dentre leitores do 
jornal “The Sun”.  
e) descrever uma operação de salvamento envolvendo 
a baleia Milla 
 

02. (UEL) Na frase “She’s a sensitive animal who works 
closely with humans and I think this girl owes her, her life”, o 
pronome her é usado duas vezes. Seus respectivos 
referentes, de acordo com a ordem em que são 
mencionados, são:  

a) a mergulhadora - a baleia  
b) a organizadora - a baleia  
c) a baleia - a mergulhadora d) a organizadora - a 
mergulhadora  
e) a baleia - a organizadora 
 

03. (UEL) De acordo com o texto, é correto afirmar que Yang 
Yun  

a) foi ferida na perna pela baleia Milla.  
b) perdeu seu equipamento de mergulho.  
c) contou com a ajuda de um golfinho.  
d) duvidou que conseguiria sobreviver.  
e) morava em Harbin, nordeste da China. 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão. 
Whales are people, too 
One of the most important features of science is that scientific 
progress regularly leads to 
important ethical questions. This is particularly true with 
research about cetaceans — whales, 
dolphins and the like — because it has become increasingly 
apparent that the inner life of 
these nonhumans is more complex than most humans realize. 
We have learned that their 
capacity for suffering is significantly greater than has been 
imagined — which makes much 
human behavior towards these nonhumans ethically 
problematic. 
There is now ample scientific evidence that capacities once 
thought to be unique to humans 
are shared by these beings. Like humans, whales and dolphins 
are 'persons'. That is, they 
are self-aware beings with individual personalities and a rich 
inner life. They have the ability 
to think abstractly, feel deeply and choose their actions. Their 
lives are characterized by 
close, long-term relationships with conspecifics in communities 
characterized by culture. In 
short, whales and dolphins are a “who”, not a “what”. 
However, as the saying goes, there is good news and there is 
bad news. 
The good news is that the scientific community is gradually 
recognizing the importance of these ethical issues. For 
example, more marine mammal scientists are steering away 
from doing research on captive dolphins. More significantly, a 
small group of experts who met at the Helsinki Collegium for 
Advanced Studies in the spring of 2010 to evaluate the ethical 
implications of the scientific research on cetaceans concluded 
that the evidence merited issuing a Declaration of Rights for 
Cetaceans: Whales and Dolphins. This group included   such 
prominent scientists as Lori Marino and Hal Whitehead. 

Particularly important in this declaration was the recognition 
that whales and dolphins are persons who are "beyond use". 
Treating them as 'property' is indefensible. 
Unfortunately, while there has been consistent progress in 
scientists' sensitivity to the ethical issues, the same cannot be 
said for those who use cetaceans to generate revenue. 
Disponível em: www.abc.net.au/ environment/articles. (Adaptado) 
 

04. (UPE) De acordo com o texto, é possível afirmar que 

I. há certa desconfiança, por parte da comunidade científica, 
de que os cetáceos – 
baleias, golfinho e afins – possam ter uma personalidade 
própria, sejam capazes de 
sentir profundamente e ter uma vida interior rica. 
II. a ciência, à medida que avança, deixa para trás questões 
éticas de suma 
importância, e, no caso das baleias e dos golfinhos, isso tem 
sido particularmente 
evidenciado devido à negligência de certos pesquisadores. 
III. há provas científicas de que baleias e golfinhos, entre 
outros dessa espécie, são 
seres dotados de capacidades antes atribuídas 
exclusivamente aos seres humanos, 
como, por exemplo, pensar, fazer escolhas e viver em 
comunidade. 
IV. as pesquisas indicam que os cetáceos – baleias, golfinhos 
e outros – têm como 
característica, relacionamentos próximos e de longa duração 
com seres da mesma 
espécie, em comunidades caracterizadas pela cultura. 
V. um grupo de especialistas em mamíferos marinhos decidiu, 
com base em provas 
científicas, que esses animais merecem uma Declaração de 
Direitos dos Cetáceos, 
na qual se reconhece que as baleias e os golfinhos são 
‘pessoas’. 
Estão CORRETOS 
a) I, II e IV.                      b) III, IV e V. 
c) I, IV e V.                      d) I, II e V. 
e) II, III e IV. 
 

05. (UPE) Do último parágrafo, conclui-se que 

a) infelizmente, enquanto houve progressos por parte dos 
cientistas, que se mostraram 
sensíveis à questão ética dos cetáceos, o mesmo não pode 
ser dito em relação àqueles que 
usam esses animais para gerar receita. 
b) lamentavelmente, embora tenha havido um grande avanço 
na questão ética, esses animais 
marinhos ainda estão longe de serem considerados ‘pessoas’, 
como desejam os cientistas 
mais sensíveis à causa dos cetáceos. 
c) infelizmente, mesmo considerando a ética dos que cuidam 
dos cetáceos em cativeiro, ainda 
há muito o que fazer para que os mamíferos marinhos sejam 
realmente levados a sério pela 
comunidade científica. 
d) lamentavelmente, não é possível considerar os cetáceos 
como ‘pessoas’, mesmo com todo 
empenho da comunidade científica e daqueles que lidam com 
esses animais marinhos com 
o objetivo de gerar renda. 
e) infelizmente, sem os avanços esperados nas pesquisas 
sobre os cetáceos, não há ganho 
para a comunidade científica, que entra em conflito com os que 
cuidam desses animais em 
cativeiro, apenas para gerar receita. 
 

Leia a tirinha abaixo e resolva o exercício. 
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One penguin says to the other: “Since we can’t beat global 
warming, I decided to adapt. I am moving to Copacabana.” 
 

06. O objetivo dessa charge é:  

a) ensinar como vivem os pinguins nos trópicos;  
b) comprovar os efeitos do aquecimento global;  
c) dar uma alternativa de vida para os pinguins;  
d) fazer propaganda da praia de Copacabana;  
e) criticar o aquecimento através do humor.  
 
07. Na charge, o pinguim diz que vai se mudar para 
Copacabana porque:  

a) acha que a praia é linda;  
b) está querendo fugir do frio;  
c) o sol dos trópicos é mais forte;  
d) a água de Copacabana é mais fria;  
e) quer se adaptar à mudança climática. 
 

Leia a reportagem abaixo e responda. 
 

POLAR BEARS 
Polar bears are marine mammals, and spend much of their 
time on Arctic sea ice. Many adaptations make polar bears 
uniquely suited to life in icy habitats. __1__ fur is thicker than 
any other bears’ and covers even their feet for warmth and 
traction on ice. A thick layer of blubber beneath their fur 
provides buoyancy and insulation. The long neck and narrow 
skull of the polar bear probably aid in streamlining the animal 
in the water while warming the air that they breathe, and their 
front feet are large, flat and oar-like, making them excellent 
swimmers. 
Diet 
Polar bears feed almost exclusively on ringed seals and 
bearded seals. They are also known to eat walrus, beluga 
whale and bowhead whale carcasses, birds’ eggs, and (rarely) 
vegetation. Polar bears travel great distances in search of prey. 
Behavior 
Polar bears are highly dependent on older stable pack ice in 
the Arctic region, where they spend much of their time on the 
ice hunting, mating and denning. __2__ are generally solitary 
as adults, except during breeding and cub rearing. Polar bears 
are strong swimmers, and individuals have been seen in open 
Arctic waters as far as 200 miles from land, although swimming 
long distances is not preferred since it requires so much energy 
for adults and can be fatal to younger bears. 
Disponível em: https://defenders.org/polar-bear/basic-facts 
 

08. Os pronomes que preenchem corretamente as lacunas (1) 
e (2), são respectivamente: 

a) we; they                           b) it; it 
c) they; them                        d) their; they 
e) you; it 
 

09. Quais características tornam os ursos polares perfeitos 
para viverem no ártico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 10. Os ursos polares são excelentes nadadores, cite as 
características que os auxiliam nessa função. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strange Creatures Await in Patagonia 
Almost 500 species of animals inhabit Patagonia, including 60 
mammal, 400 birds and a variety of fish, amphibians and 
reptiles. 
Many native animals of Patagonia have been displaced in the 
last few centuries by species that were introduced by man 
during the times of the conquest and the colonization of the 
region. Sheep and cattle farming are two of the principal 
activities that led to this displacement. 
In ancient times the region was inhabited by tigers, the aguara-
guazu or "big fox", the peccary and the pampas deer. However, 
these species have all moved up north due to the influence of 
man in the region. Today we can still see several species 
around the National Parks, including many large mammals like 
Huemul, Pumas and Pundu. 
The most characteristic land animals that can be easily 
observed around Patagonia, are skunks, Patagonia hare or 
mara, armadillos, foxes, guanacos and Pumas, which are the 
local mountain lions. One can also find in the mountains, 
huemuls (or regular deer), pudu (or dwarf deer) and red deer, 
although they are somewhat uncommon. The rivers in the 
region are also inhabited by introduced fish such as trout and 
salmon.         Adaptado. Disponível em: 

https://www.quasarex.com/patagonia/animals-and-wildlife 
 

11. O texto descreve a vida animal existente na Patagônia, 
bem como, o deslocamento geográfico de espécies locais 
devido: 

a) ao aquecimento global e a poluição. 
b) à caça e exportação desses animais exóticos durante a 
colonização da Patagônia. 
c) à introdução de animais de outras espécies e a atividade 
pastoril dos colonizadores. 
d) à extinção de algumas espécies, causando um 
desequilíbrio ambiental. 
e) à extinção de plantas nativas, alimento de muitos animais 
da região. 
 

7.4 GABARITO 
 

1. E    2. C    3. D   4. B    5. A   6. E   7. E   8.D  
9. O pelo espesso que cobre até mesmo os pés mantém os ursos polares aquecidos 
e ajudam a caminhar no gelo. Uma camada espessa de gordura sob a pele 
proporciona flutuabilidade e isolamento térmico.  
10. O pescoço longo e o crânio estreito do urso polar ajudam a dinamizar o animal 
na água e seus pés dianteiros são grandes, planos como remos, o que os tornam 
excelentes nadadores. 
11. C 
 

 

Notes 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

 

 

https://defenders.org/polar-bear/basic-facts
https://www.quasarex.com/patagonia/animals-and-wildlife
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UNIDADe 8 
 

DEMONSTRATIVE PRONOUNS & 
RELATIVE PRONOUNS 

 

8.1 DEMONSTRATIVE PRONOUNS 
Os pronomes demonstrativos estão presentes no 

contexto gramatical com a função de indicar algo que esteja 
próximo do falante ou distante dele. No vestibular, porém, 
tal função é bem mais abrangente. Os vestibulares, 
geralmente, empregam os pronomes demonstrativos para 
retomar determinado conteúdo anteriormente mencionado. 
Observe o exemplo abaixo: 

They gave the instructions as they were told. Those 
were never followed. 
 

Pode-se também utilizar os pronomes demonstrativos 
para introduzir um novo conteúdo, como no exemplo: 

This recipe is very simple: flour, sugar, eggs and… 
 

This Este, esta 

That Aquele, aquela 

These Estes, estas 

Those Aqueles, aquelas 
 

8.2 RELATIVE PRONOUNS 
Os pronomes relativos são utilizados quando queremos 

identificar o sujeito da frase (pessoa) ou quando queremos 
conseguir mais alguma informação sobre alguém ou 
alguma coisa. São pronomes que se referem a alguém ou 
a algo já citado anteriormente. 
 

• WHO (quem, que) – faz referência à pessoa 
anteriormente mencionada. 

The man who lives on the corner is my uncle. 
Mr. Smith, who is American, is my boss. 
 

• WHOM (que, quem, o qual, a qual) – usado normalmente 
após preposições referindo-se ao objeto direto. 

 Robert is the man to whom we need to speak. 
 The girl to whom Peter is talking is his girlfriend. 

Nota: muitas vezes o WHOM é utilizado sem 
preposição, sempre significando a mesma coisa. 

 
• WHICH  (o que, o qual) – refere-se a tudo aquilo que não 
faz referência a pessoa, lugar e momento. 

 Where is the dog which I saw a minute ago? 
 Where is the book which I left on the table? 
 

• WHOSE  (cujo, “de quem”) – refere-se a tudo: pessoas, 
animais e coisas, porém esta forma pronominal sempre 
indica posse. 

Do you know that girl whose mother is a famous singer? 
John Lennon, whose songs we still sing, was killed in 1980. 

 
• WHERE  (onde) – refere-se a local físico, lugar. 

The school where I studied as a boy doesn’t exist anymore. 
This is the park where we use to run on weekends. 

 

WHEN (quando) – refere-se ao momento marcado na 
frase. 

This is the house I lived when I first came to the US. 
  

THAT – pode substituir ‘which’ ou ‘who’. 
 Where is the dog that I saw a minute ago? 
 The man that lives on the corner is my uncle. 

a) Os pronomes relativos podem ser restritivos, formando 
assim as chamadas defining clauses. Tais orações são 

aquelas que trazem alguma informação que é 
imprescindível para sua compreensão. Essas informações 
não são separadas por vírgulas e os pronomes podem ser 
omitidos quando forem o objeto do verbo. Exemplos: 

The man who lives in that house went missing. (defining 
clause). 

The writer who I admire the most is Jose Saramago. (I 
admire the author, nesse caso, o pronome who poderia se 
omitido). 
 

b) Os pronomes também podem ser explicativos, formando 
as chamadas non-defining clauses. Tais orações trazem 
alguma informação adicional e interessante, mas que não 
é essencial para o entendimento da frase. Neste caso, não 
se pode usar o pronome that e nem, tampouco, omitir os 
pronomes. 
Quando o pronome explicativo estiver no meio da frase, a 
oração deve ser separada por vírgulas. Quando ele vier no 
final da frase, a virgula somente é utilizada antes do 
pronome. Exemplos: 

São Paulo, which is a very big city, is known for its 
infrastructure problems. 

The old man tried to smoke in the airplane, which is not 
allowed. 
 

8.3 EXERCÍCIOS 
 

01. (UFGO) The scientist _____ you showed the bird is here. 

a) who    d) to that 
b) which   e) to who 
c) tho whom 
 

02. (PUCCamp-SP) 

Charles: Here’s a list of guests _____ I will be at the party, 
Jane. John Steverson… 
Jane: _____ is he? 
Charles: He’s the one _____ photograph is in all the papers. 
Jane: Oh, I see. 
a) who – who – whose.              
b) that – which – which. 
c) which – that – whose. 
d) which – what – of which. 
e) who – what – what. 
 

03. (FUVEST) Complete com os pronomes relativos 
necessários. 

a) He wrote several books, only one of ________ had any 
merit. 
b) The old man ________ lives next door has just died. 
 

04. (UFMG) Join the sentences together using a relative 
pronoun. 

a) The Englishwoman lived in the villa. Her fortune was large. 

 

 

 
 

b) The dog behaved strangely. The old man was very fond of 
the dog. 

 

 

 
 

c) The drivers went to the villa every day. They didn’t like steep 
winding roads. 

 

 

 
 

 
Leia o poema e responda à pergunta. 
 

All things bright and beautiful, 
All creatures great and small, 
All things wise and wonderful, 
The Lord God made them all. 
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Each little flower that opens, 
Each little bird that sings, 
He made their glowing colours, 
He made their tiny wings. 
He gave us eyes to see them, 
And lips that we might tell, 
How great is God Almighty, 
Who has made all things well. 
                           by Cecil F. Alexander 
 

05. (UEPB) The pronoun who in the last line of the text refers 
to: 

a) lips                                 b) things 
c) God                                d) eyes 
e) well 
 

06. (UEPB) The text speaks of: 

a) God’s anger                   b) God’s mercy 
c) God’s creative power     d) God’s pity 
e) God’s omniscience 
 

07. (UEPB) The predominant tone in the text is: 

a) hesitation                      b) fear 
c) shock                            d) wonder 
e) doubt 
 

 

08. (UEPB) Which of the following groups of words from the 
text only refers to size: 

a) great, little, tiny, glowing 
b) great, little, tiny, small 
c) great, little, small, wise 
d) little, small, tiny, wise 
e) little, tiny, small, glowing 
 

Leia o poema de Robert Frost  e responda às questões.  
 

The Road Not Taken 
Two  roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undertgrowth; 
 

Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that passing there 
Had worn them really about the same, 
 

And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
 

I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I- 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
 

09. Sobre o poema, assinale a afirmativa correta. 

a) O poema fala das viagens feitas ao longo da vida e de como 
é importante retornar ao ponto de partida para experimentar 
novos caminhos. 
b) O poema vale-se de uma metáfora ao representar como 
estradas as escolhas feitas ao longo da vida. 
c) O poema traz um lament por más escolhas feitas no 
passado que poderão causar arrependimentos futuros. 
d) O poema fala de uma viagem feita emu ma manhã no 
passado e de como a estrada era bela, circundada por árvores 
de folhas amareladas. 
e) O poema fala do quão gratificante é, para os viajantes, usar 
estradas menos conhecidas, por onde menos pessoas 
trafegam, por serem mais selvagens e belas. 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 10 e 11. 
 

ANTI-SEMITISM 
1 In one Jewish school in London, pupils train for a possible 
terrorist attack. A synagogue has cancelled a children’s trip to 
Disneyland in France. Police and community groups have 
increased patrols in Jewish areas. After the murderous attack 
on a kosher supermarket in Paris on January 9th, British Jews 
are scared. Should they be?  
2 Jews worried even before the killings. In a study of British 
Jews last year by the Institute for Jewish Policy Research 
(JPR), almost 70% said that they felt antiSemitism had 
increased in the past five years. Considering the atrocities in 
Paris, it should come as no surprise that many Jews feel 
uneasy in a way that they have not for some time, says 
Ephraim Mirvis, Britain’s chief rabbi. But he cautions against 
alarmism. Indeed: though some statistics suggest otherwise, 
anti-Semitism is not rising.  
3 Research last year from the Pew Global Attitudes survey 
suggests that just 7% of Britons hold unfavourable views of 
Jews. That is a little less than in France and much lower than 
in Italy or Greece, where the rates are 24% and 47% 
respectively. The figure in Britain has been fairly stable—
varying between 7% and 9%—for a decade, points out Daniel 
Staetsky of JPR. Levels of prejudice against Muslims are 
higher in Britain, as in other European countries.  
4 The Community Security Trust (CST), a charity that monitors 
anti-Semitic incidents, calculates that there were 529 in 2013, 
the lowest number since 2005. None involved serious violence. 
But the organization calculates that there was a rise in 2014. 
The first half of the year saw a 36% increase on 2013. Last July 
the CST recorded 302 incidents, its highest ever monthly total. 
London’s Metropolitan Police say the numbers of hate crimes 
against Jews reported last year almost doubled, though they 
remain low.  
5 That has much to do with events elsewhere in the world. Anti-
Semitic incidents tend to track violence in the Middle East. A 
sharp rise in 2009 coincided with Israel’s assault on the Gaza 
Strip. A rise in 2014 would coincide with Israel’s summer 
incursion into Gaza. Criticism of Israel is not the same as anti-
Semitism, and the CST is careful to distinguish between the 
two. But, the organisation points out, the former can be used to 
bash Jews more generally.  
6 The CST also notes that many incidents occur around the 
Jewish high holy days, when more people are going to and 
from synagogues. In 2013 incidents most commonly involved 
public verbal abuse hurled at visibly Jewish people, including 
shouts of “Heil Hitler” and “fucking Jewish bastards”. Changes 
in the demography of British Jews may exacerbate this. The 
haredi, or ultra-Orthodox, FGV (Administração) — 
dezembro/2015 are a growing proportion of British Jews. Their 
clothes mark them out clearly as Jewish, as do the schools they 
attend and the areas where they live. As their numbers grow, 
abuse could increase, even as anti-Semitism more generally 
does not change.  

Adapted from The Economist 
 

10. (FGV-SP) In paragraph 5, “That” in the sentence “That has 
much to do with events elsewhere in the world” most likely 
refers to the  

a) occurrence of Israeli military operations in the Middle East. 
b) increase in British anti-Semitic hate crimes.  
c) unacceptably large number of British anti-Semitic hate 
crimes.  
d) low level of British anti-Semitism.  
e) British prejudice against both Jews and Muslims. 
 

11. (FGV-SP) Which of the following is most supported by the 
information in the article?  

a) In London, many Jewish academic administrators believe 
their schools will be the target of a terrorist attack.  
b) British police are fighting armed community groups for 
control of London’s Jewish neighborhoods.  
c) The discovery of a planned terrorist attack forced a London 
synagogue to cancel a children’s trip to Disneyland in France.  
d) Fortunately, no British Jews were killed in the January 9th 
terrorist attack on a kosher supermarket in Paris.  
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e) Even if the terrorist attack on a kosher supermarket in Paris 
had not occurred, British Jews would still be concerned about 
anti-Semitism. 
 

12. (FGV-SP) Information in the study presented by the 
Institute for Jewish Policy Research (mentioned in paragraph 
2) could most likely be used to support which of the following 
ideas?  

a) Contrary to what many British Jews believe, British anti-
Semitism has decreased in the last five years.  
b) The terrorist attack on a kosher supermarket in Paris has led 
to an increase in British anti-Semitism.  
c) Many British Jews have an unrealistically pessimistic opinion 
of British anti-semitism.  
d) Most British Jews think anti-Semitism has risen by almost 
70% in the last five years.  
e) British Jews have no need to worry about antiSemitism. 

 

8.4 GABARITO 
 

1. C    2.A 3. a) which     b) who 
4. a) The Englishwoman whose fortune was large lived in the villa. 
    b) The dog of which the old man was very fond behave strangely. 
    c) The drivers who/that didn’t like steep winding roads went to the villa 
every day.  5.C   6.C   7.D    8.B   9.B  10.B   11.E    12.C 

 
 

UNIDADe 9 

 

REFLEXIVE PRONOUNS & 
INDEFINITE PRONOUNS 

 

9.1 REFLEXIVE PRONOUNS 
 

I Myself 

You Yourself 

He Himself 

She Herself 

It Itself 

One Oneself 

We Ourselves 

You Yourselves 

They Themselves 
 

Os reflexive pronouns são usados quando o sujeito da 
oração e o objeto são a mesma pessoa ou coisa. 
Exemplos: 
Mom, I  can take care of myself, don’t worry. 

 
 

The madman talks to himself aloud all the time. 
 
 

Those boys always hurt themselves when they play rugby. 

 
Nota: Quando o sujeito da orção é o pronome impessoal 
one (alguém, qualquer pessoa), o correspondente reflexivo 
é oneself. 
Exemplo: 
One has to control oneself in an emergency.  
 
 

9.2 INDEFINITE PRONOUNS  
Os pronomes indefinidos são utilizados para falar de 

pessoas, objetos ou lugares indefinidos.  
As formas some, any e no são sonhecidas como formas 

simples.  
 

a) O uso do some associa-se a sentenças afirmativas e 
interrogativas em geral, quando algo é solicitado ou quando 
algo é oferecido. 
Exemplos: 

There is some milk in the fridge. 
Is there something you want to ask me? 
Will somebody help me? 
Would you like some tea? 

 

b) O uso de any associa-se a sentenças afirmativas e 
negativas e a perguntas em geral. 
Exemplos: 

I’ll do anything to help you. 
Does anybody have Kelly’s mobile number? 
I don’t understand anything about Maths. 

 

c) O uso de no associa-se a sentenças afirmativas com 
sentindo negativo. 
Exemplo: 

I have no friends to call. 
 

d) Os pronomes indefinidos compostos seguem as 
mesmas aplicações dos pronomes simples, veja: 
 
 Something – referindo-se a algo/coisa 
Some Somebody/Someone – referindo-se a pessoa 
 Somewhere – referindo-se a lugar  
  
 

Anything – referindo-se a algo/coisa 
Any Anybody/Anyone – referindo-se a pessoa 
 Anywhere – referindo-se a lugar 
  
 

Nothing – referindo-se a algo/coisa 
No Nobody/No one – referindo-se a pessoa 
 Nowhere – referindo-se a lugar. 
 

9.3 EXERCÍCIOS 
 

01. (UCPel-RS) The women who defended the right to vote 
called ________ feminists. 

a) themselves  d) herselves 
b) herself  e) theirselves 
c) yourself 
 

02. (ACAFE-SC) Complete the sentences with the correct 
pronouns. 

_____ advises _____ to eat vegetables because _____ are 
healthy food. 
a) she; he; it  d) she; we; them 
b) he; us; they  e) I; him; they 
c) we; you; she 
 

03. (ACAFE-SC) The chimpanzees cut _____ with pieces of 
glass. 

a) itself   d) herself 
b) himself  e) ourselves 
c) themselves 
 

04. (PUCCamp-SP) Write the following sentences in the 
negative. 

a) There is something in the boat over there. 

 

 
 

b) There was someone interesting at the dance. 

 

 
05. (FUVEST) Reescreva completando com some, any, 
someone ou anyone. 

Call ________ day you like. There’s always ________ in to 
receive visitors. 
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Leia o texto para responder às questões. 
 

Brazil plowed billions of dollars into building a railroad across 
arid backlands, only for the long-delayed project to fall prey to 
metal scavengers. Curvaceous new public buildings designed 
by the famed architect Oscar Niemeyer were abandoned right 
after being constructed. There was even an ill-fated U.F.O. 
museum built with federal funds. Its skeletal remains now sit 
like a lost ship among the weeds.  
As Brazil sprints to get ready for the World Cup in June, it has 
run up against a catalog of delays, some caused by deadly 
construction accidents at stadiums, and cost overruns. 
It is building bus and rail systems for spectators that will not be 
finished until long after the games are done. But the World Cup 
projects are just a part of a bigger national problem casting a 
pall over Brazil’s grand ambitions: an array of lavish projects 
conceived when economic growth was surging that now stand 
abandoned, stalled or wildly over budget.  
Some economists say the troubled projects reveal a crippling 
bureaucracy, irresponsible allocation of resources and 
bastions of corruption.  
Huge street protests have been aimed at costly new stadiums 
being built in cities like Manaus and Brasília, whose paltry fan 
bases are almost sure to leave a sea of empty seats after the 
World Cup events are finished, adding to concerns that even 
more white elephants will emerge from the tournament.  
“The fiascos are multiplying, revealing disarray that is 
regrettably systemic,” said Gil Castello Branco, director of 
Contas Abertas, a Brazilian watchdog group that scrutinizes 
public budgets. “We’re waking up to the reality that immense 
resources have been wasted on extravagant projects when our 
public schools are still a mess and raw sewage is still in our 
streets.”  
The growing list of troubled development projects includes a 
$3.4 billion network of concrete canals in the drought-plagued 
hinterland of northeast Brazil — which was supposed to be 
finished in 2010 — as well as dozens of new wind farms idled 
by a lack of transmission lines and unfinished luxury hotels 
blighting Rio de Janeiro’s skyline.  
Economists surveyed by the nation’s central bank see Brazil’s 
economy growing just 1.63 percent this year, down from 7.5 
percent in 2010, making 2014 the fourth straight year of slow 
growth.  President Dilma Rousseff’s supporters contend that 
the public spending has worked, helping to keep 
unemployment at historical lows and preventing what would 
have been a much worse economic slowdown had the 
government not pumped its considerable resources into 
infrastructure development.   
Still, a growing chorus of critics argues that the inability to finish 
big infrastructure projects reveals weaknesses in Brazil’s 
model of state capitalism. First, they say, Brazil gives 
extraordinary influence to a web of state-controlled companies, 
banks and pension funds to invest in ill-advised projects. Then 
other bastions of the vast public bureaucracy cripple projects 
with audits and lawsuits.  
“Some ventures never deserved public money in the first 
place,” said Sérgio Lazzarini, an economist at Insper, a São 
Paulo business school, pointing to the millions in state 
financing for the overhaul of the Glória hotel in Rio, owned until 
recently by a mining tycoon, Eike Batista. The project was left 
unfinished, unable to open for the World Cup, when Mr. 
Batista’s business empire crumbled last year. “For 
infrastructure projects which deserve state support and get it,” 
Mr. Lazzarini continued, “there’s the daunting task of dealing 
with the risks that the state itself creates.”   
The Transnordestina, a railroad begun in 2006 here in 
northeast Brazil, illustrates some of the pitfalls plaguing 
projects big and small. Scheduled to be finished in 2010 at a 
cost of about $1.8 billion, the railroad, designed to stretch more 
than 1,000 miles, is now expected to cost at least $3.2 billion, 
with most financing from state banks. Officials say it should be 
completed around 2016. But with work sites abandoned 
because of audits and other setbacks months ago in and 
around Paulistana, a town in Piauí, one of Brazil’s poorest 

states, even that timeline seems optimistic. Long stretches 
where freight trains were already supposed to be running stand 
deserted. Wiry vaqueiros, or cowboys, herd cattle in the 
shadow of ghostly railroad bridges that tower 150 feet above 
parched valleys. “Thieves are pillaging metal from the work 
sites,” said Adailton Vieira da Silva, 42, an electrician who 
labored with thousands of others before work halted last year. 
“Now there are just these bridges left in the middle of nowhere.”  
Brazil’s transportation minister, César Borges, expressed 
exasperation with the delays in finishing the railroad, which is 
needed to transport soybean harvests to port. He listed the 
bureaucracies that delay projects like the Transnordestina: the 
Federal Court of Accounts; the Office of the Comptroller 
General; an environmental protection agency; an institute 
protecting archaeological patrimony; agencies protecting the 
rights of indigenous peoples and descendants of escaped 
slaves; and the Public Ministry, a body of independent 
prosecutors. Still, Mr. Borges insisted, “Projects get delayed in 
countries around the world, not just Brazil.”  
Some economists contend that the way Brazil is investing may 
be hampering growth instead of supporting it. The authorities 
encouraged energy companies to build wind farms, but dozens 
cannot operate because they lack transmission lines to 
connect to the electricity grid. Meanwhile, manufacturers worry 
over potential electricity rationing as reservoirs at hydroelectric 
dams run dry amid a drought.  
Then there is the extraterrestrial museum in Varginha, a city in 
southeast Brazil where residents claimed to have seen an alien 
in 1996. Officials secured federal money to build the museum, 
but now all that remains of the unfinished project is the rusting 
carcass of what looks like a flying saucer. “That museum,” said 
Roberto Macedo, an economist at the University of São Paulo, 
“is an insult to both extraterrestrials and the terrestrial beings 
like ourselves who foot the bill for yet another project failing to 
deliver.”  
Adapted from www.nytimes.com/April 12, 2014.  
 

06. (UECE) According to the article, 2014 has been the fourth 
year of  

a) increased pessimism.  
b) costly infrastructure projects.  
c) stalled lavish projects.  
d) slow growth of Brazil’s economy.  
 

07. (UECE)As to the bus and rail systems being built for this 
year’s World Cup, the text states that they will  

a) be finished a week before the World Cup starts.  
b) only be completed long after the World Cup games are 
over.  
c) probably cause deadly accidents.  
d) be abandoned as soon as the World Cup games end.  
 

08. (UECE) Gil Castelo Branco points to the shocking reality 
of huge resources being wasted on extravagant projects as 
opposed to  

a) empty seats in expensive stadiums.  
b) the number of unemployed people.  
c) poor public schools and raw sewage on the streets.  
d) skeletal remains of public buildings.  
 

09. (UECE) According to the article, Brazil’s not being able to 
complete huge infrastructure projects shows that  

a) the country’s model of state capitalism has many 
weaknesses.  
b) the Workers Party should no longer run the country.  
c) our leaders often invest in ill-advised projects.  
d) more federal funds are needed.  
 
10. (UECE) According to an economist, Mr. Lazzarini, the 
cruel reality in Brazil is that  

a) white elephants will vanish after the World Cup.  
b) the state itself poses risks to the completion of 
infrastructure projects.  
c) concrete canals have not been planned.  
d) the street protests will cause many stadiums seats to be 
empty.  
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11. (UECE) Among the reasons given by César Borges as 
justification for the delay in completing the Transnordestina 
was the  

a) metal scavengers.  
b) sluggish economic conditions.  
c) drought in the Northeast.  
d) bureaucracies.  
 

12. (UECE) In the long list of unfinished projects the text 
includes  

a) Brazil’s credit rating.  
b) paltry fan bases.  
c) the northeastern concrete canals.  
d) Manaus’ soccer stadium.  
 

13. (UECE) According to the text, manufacturers are worried 
about having to deal with  

a) lack of financing from state banks.  
b) electricity rationing.  
c) a crippling bureaucracy.  
d) the end of old wind farms.  
 

14. (UECE) People supporting the government of President 
Dilma Rousseff argue that the spending of public money in 
infrastructure projects has contributed to  

a) maintain a low level of unemployment.  
b) reduce the spending with the ‘bolsa-família’ program.  
c) provide jobs to young women.  
d) make young adults go back to school.  

 

9.4 GABARITO 
 

1. A    2. B    3. C    4.a) There isn’t anything in the boat over there. 
b) There wasn’t anyone interesting at the dance.  5. Any / someone. 
6. D   7.B    8. C    9.A    10. B     11. D    12. C    13. B     14. A 

 
 
 

 

UNIDADe 10 

 

INTERROGATIVE PRONOUNS 
 

Os pronomes interrogativos são utilizados na 
construção de perguntas. São eles que substituem os 
nomes ou frases nominais nas perguntas, adiantando o tipo 
de informação que está sendo pedida. Eles sempre iniciam 
a frase interrogativa. 
 

a) Who – quem 
Who is that girl over there? 
 

b) Whom – quem (acompanhado de preposição) 
Whom were you talking about? 
 

c) What – o que, qual 
What is your favorite subject? 
 

d) Wich – qual (quando se tem um número delimitado de 
opções) 
Which car is yours? 
 

e) Where – onde 
Where are you from? 
 

f) When – quando 
When did you meet? 
 

g) How – como 
How do you pronounce that word on the wall? 
 

h) Whose – de quem, de qual 
Whose books are these? 
 

Existem também algumas expressões interrogativas, 
formadas pelos pronomes how e what, acompanhados de 
verbo ou advérbio: 
 

i) How long – quanto tempo 
How long have you been living here? 
 

j) How much – quanto (para objetos incontáveis) 
How much money do you have? 
 

k) How many – quanto (para objetos contáveis) 
How many brothers and sisters have you got? 
 

l) How often – com que frequência 
How often do you go home? 
 

m) What about – que tal 
What about going to a restaurant? 
 

n) What … like – (para indagar aspectos de algo) 
What is your house like? 
 

10.1 EXERCÍCIOS 
 

Leia o texto abaixo e responda. 
 

BlackBerry announces iPad arrival 
29 September 2010 

The company that makes BlackBerry mobile phones has 
announced plans for a new, touchscreen, tablet-style computer 
to rival the Apple iPad. The PlayBook goes on sale next year. 
BlackBerry’s equivalent to the iPad has a smaller screen and 
is lighter than Apple’s device. That’s meant to make it 
appealing to business people on the move, the kind of people 
who already buy BlackBerry phones.  

Nearly six million iPads were sold in the first six months, so 
it’s easy to see why Research in Motion, the Canadian firm 
behind the BlackBerry, wants a bite of Apple’s market. One key 
selling point for RIM’s product is, unlike the iPad, it runs  Flash  
video,  the most   popular software for showing moving images 
online.  

Apple devices don’t run Flash, thanks to a well-publicized 
disagreement between the company and Adobe, the firm 
behind the video technology.  

Analysts say the BlackBerry tablet device is better placed 
than many rivals to mount an effective challenge to Apple. But 
it’s seen as more likely to find a niche in the market than to be 
an outright iPad-killer.  
 

01. (UEFS-BA) It’s stated in the text that the new Blackberry 
tablet-style computer  

a) will only be launched in 2011.  
b) has already sold six million units.  
c) was launched before the Apple iPad.  
d) started to be offered to the general public in 2010.  
e) still needs the Canadian government’s approval to be mass-
produced.  
 

02. (UEFS-BA) Fill in the parentheses with T (True) or F (False). 
The text has answers to the following questions:  

(  ) What does Blackberry new computer look like?  
( ) What’s the main purpose of the launching of the Blackberry 
new tablet?  
(  ) Which customers is Blackberry targeting at?  
(  ) Why can’t Blackberry tablets run flash video?  
(  ) How many potential buyers have already ordered the new 
Blackberry tablet computer?  
According to the text, the correct sequence, from top to bottom, 
is  
a) F T F F T                            b) F T F T F  
c) T F T F T                            d) T T T F F  
e) T T T T T  
 

03. (UEFS-BA) The text says that, when compared to Apple 
iPad, the Blackberry PlayBook  

a) weighs less.  
b) has got a larger screen.  
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c) has a smaller keyboard.  
d) doesn’t have a tactile display.  
e) doesn’t display moving images online.  
 

04. (UEFS-BA) In its attempt to rival the Apple iPad, analysts 
think that the Blackberry tablet computer  

a) will do that in no time at all.  
b) has little chance of success.  
c) has more chances than most competitors.  
d) is likely to threaten the success of the iPad sales.  
e) still needs a lot of improvements to become really attractive.  
 

05. (UEFS-BA) “But it’s seen as more likely to find a niche in 
the market than to be an outright iPad-killer.” (l. 23) This 
sentence means that the Blackberry PlayBook will  

a) have no customers at all.  
b) overtake Apple iPad’s sales.  
c) have trouble succeeding in the computer market.  
d) get well ahead of all the computer manufacturers.  
e) have a small but profitable group of potential buyers.  
 

06. (UEFS-BA)  “the kind of people who already buy 
Blackberry phones.”. The pronoun “who”, in this sentence, 
can be correctly replaced by  

a) that.   d) which.  
b) whom.   e) those.  
c) whose.  
 

07. (UEFS-BA) The boldfaced word or expression can be 
suitably replaced by the one in brackets in alternative  

a) “so it’s easy to see”  [moreover].  
b) “why Research in Motion[…] wants a bite”  [because].  
c) “thanks to a well-publicized disagreement” [due to].  
d) “than many rivals to mount an effective challenge” [thus].  
e) “But it’s seen as more likely to find” [Though]. 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

Several years ago, an American magazine editor named 
Jennifer Niesslein decided to iron out all the imperfections in 
her life. Using only the advice contained in a stack of self-help 
books, she set about cleaning her home, loosing weight, 
becoming a better partner and parent generally cultivating a 
more serene approach to existence. After two years of trying, 
she found that she was less contented, not more, and started 
suffering from panic attacks. 

The Tyranny of Choice, in which the anecdote is recounted, 
has the outward appearance of a self-help manual. It is written 
in clear, user-friendly prose, conveniently subdivided every few 
pages by topic and it’s short enough to read in one sitting. It 
resosrts to the odd generalization to keep its argument on 
track. But that’s where the similarities end. Salecl, a Slovenian 
sociologist, rubbishes the idea that a set of tips in a book, let 
alone a whole market place of books offering radically 
conflicting tips, can make us happier. 

The author casts an eye over the culture that has given rise 
to self-help books (they existed as early as the 17th century but 
their time is very much now) and points a finger at the ideology 
of choice, which, she believes, is at the root of modern 
discontent, and at the industry that has grown up around it. 
“The idea of choosing who we want to be and the imperative to 
‘become yourself’ have begun to work against us, making us 
more anxious and more acquisitive rather than giving us more 
freedom,” she writes. 
 

08. De acordo com o texto, Jennifer Niesslein 

a) seguiu os conselhos dos livros de autoajuda e ficou menos 
feliz. 
b) recriou sua vida após ler um livro de anedotas e superou 
sua infelicidade. 
c) perdeu peso após dois anos de tentativas e passou, então, 
a ser muito feliz. 
d) cultivou um novo modo de vida e tornou-se uma mulher 
plenamente feliz. 
e) Deixou de ser infeliz quando começou a ler livros de 
autoajuda. 
 

09. The Tyranny of Choice, escrito por Renata Salecl, 

a) superestima o apoio que os livros de autoajuda podem dar 
às pessoas que anseiam ser felizes. 
b) conta repetidamente uma piada narrada num livro de 
autoajuda que a ajudou muito. 
c) indica que a raiz do descontentamento relaciona-se à 
imposição da ilusão de que podemos nos tornar nós 
mesmos. 
d) atribui a liberdade das pessoas à aquisição de riquezas e à 
realização ideal do corpo saudável. 
e) afirma que a ansiedade provém de dispormos de nossas 
vidas Segundo nossas vontades. 
 

10. No trecho do Segundo parágrafo – let alone a whole 
marketplace of books offering radically conflicting tips -, a 
expressão let alone pode ser substituída, sem alteração de 
significado, por 

a) without any witnesses to. 
b) without any reference to. 
c) in confrontation with. 
d) with the aid of. 
e) with no help of. 
 

11. Em relação ao livro de Renata Selecl, é correto dizer que 

a) o assunto é complex demais para uma linguagem 
colloquial. 
b) os tópicos deveriam ocupar menos espaço. 
c) ele é curto e possível de ser lido em poucas semanas. 
d) sua escrita é acessível; sua linguagem, clara. 
e) as poucas páginas permitem compreender todos os 
tópicos do assunto. 
 

10.2 GABARITO 
1.A   2.D   3.A   4.C   5.E   6.A   7.C   8.A   9.C   10.B   11.D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDADe 11 
 

GERUND AND INFINITIVE 
 

As formas de gerúndio e infinitivo desempenham a 
função do gerúndio no tempo contínuo e a de infinitivo 
quando se utiliza o auxiliar do verbo. Além disso, o gerúndio 
e infinitivo podem desempenhar outras funções na frase. 
 

11.1 GERUND 
 

a) Toda e qualquer ação que possa ser expressa na forma 
de gerúndio funciona como sujeito da frase: 

Swimming is very good for one’s health. 
Driving a car requires attention. 
Helping other people makes us feel full. 

 

b) Preposições são, geralmente, seguidas de um objeto. 
Esse objeto pode ser um substantivo ou um verbo que 
funciona como substantivo na forma de gerúndio: 

I am tired of going to work by bus. 
I look forward to receiving your visit. 
She is interested in travelling abroad. 
She is responsible for checking every single room. 
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c) Alguns verbos tem como objeto verbos na forma de 
gerúndio: 
 

Admit They admitted having lost the keys to 
the room 

Advise She advises working hard in order to 
keep the job 

Anticipate I don’t anticipate spending much timere 
here 

Appreciate He appreciates hearing a good tale 

Avoid They avoid flying when it rains 

Consider Would you consider buying your share 
of the company? 

Delay It will delay landing due to bad weather 

Deny  I deny saying anything against my will 

Discuss We must discuss improving the 
prospects for next year 

Dislike My father dislikes eating alone 

Enjoy I enjoy metting new people 

Fear His mother fears staying alone at home 

Finish When I finish taking notes I’ll let you 
know about the test 

Give up She gave up trying to understand Maths  

Go My parents often go dancing with some 
friends 

Help I can’t help thinking that we could have 
done better 

Imagine Can you imagine losing your mobile 
phone? 

Involve Trips abroad involve waiting for hours at 
airports and staying in hotels 

Keep They keep emphasizing that I should 
turn down the job offer. 

Mention Did I mention seeing the doctor 
yesterday? 

Mind I don’t mind opening the window, it’s 
very hot indeed. 

Miss We will miss spending some time 
together with you. 

Postpone They postponed starting the game 
because some players were late. 

Practice You should practice playing the guitar 
more often. 

Quit I quit smoking when I was college. 

Recall I recall having calledher late that night 
but nothing else comes up. 

Recollect She recollects doing this very thing in 
her dream. 

Recommend The doctor recommended taking the 
pills half an hour before breakfast. 

Resent I resent not having signed the 
testimonial I wrote her. 

Resist I couldn’t resist telling him everything I 
knew about them. 

Risk We should not risk losing our jobs 
because of those rumors about our 
romance. 

Stop I hope they stop arguing to each other 
so much. 

Suggest He suggested making plans for their 
next holiday. 

Tolerate The company won’t tolerate trading 
insider information. 

 
 
 
 
 
 

11.2 INFINITIVE 
Alguns verbos tem como objeto verbos na forma de 
infinitivo: 
 

Agree Should we agree to buy a new house? 

Appear It appears to have a typing mistake. 

Arrange His family will arrange to provide the food 
and the beverage. 

Ask I asked to see the manager and she sent 
me to that room. 

Beg I beg to come with you, sir. 

Care Would you care to plan my next trip for 
tomorrow? 

Claim They claim to make the best fish and chips 
in the world. 

Consent We will never consent to help her runaway 
from her responsibilities. 

Decide Finally, I decided to break free and show 
my true colors. 

Demand I demand to know who killed the four guys 
on the highway. 

Deserve He deserves to get a promotion. 

Expect She expect to find a job as soon as she 
leaves college. 

Fail He failed to reach the Wimbledon Final 
this year. 

Hesitate If you have trouble, don’t hesitate to get in 
touch with us for help. 

Hope They hope to visit us next year. 

Intend I intend to become a very famous 
businesswoman. 

Learn He learned to speak German while living 
in Frankfurt last year. 

Manage They managed to climb the fence and 
reach the border. 

Mean Did you mean to send me that email about 
that horrendous murderer? 

Need I need to take some days off in order to 
relax a bit. 

Offer They offered to buy the whole complex for 
a little more money than Gustave did. 

Plan We plan to expand our product range. 

Prepare Are you prepared to experience 
something completely new? 

Pretend  I don’t pretend to know all the answers, I 
actually do know all of them! 

Promise His boyfriend promised to call her as soon 
as he arrives home. 

Refuse The criminals refused to answer any 
questions without their lawyer presence. 

Seem She seem to be so upset with her father. 

Struggle Youngsters have to struggle to enter the 
job market after they graduate. 

Swear Do you swear to keep this a secret? 

Threaten They threatened to kill him if we don’t pay 
the amount of money they asked for. 

Volunteer No one volunteered to read stories for 
children in that orphanage. 

Wait We cannot wait to see the expression on 
his face when he hears the news. 

Want I want to finish this project as soon as 
possible. 

Wish He does not wish to sign the free-trade 
pact unless there is a search warrant first. 
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11.3 GERUND OR INFINITIVE? 
 

 She began to shout as we left. (I) 
Begin She began shouting for the tests. (G) 
 

 They started to prepare for the tests. (I) 
Start They started preparing for the tests. (G) 
 

  I continued to do as I wished. (I) 
Continue I continued doing as I wished. (G) 
 

 I like to read novels. (I) 
Like I like reading novels. (G) 
 

 I prefer to stay home instead of going out. (I) 
Prefer I prefer staying home instead of going out. (G) 
 

 I love to cook on weekends. (I) 
Love  I love cooking on weekends. (G) 
 

 I hate to wait for news. (I) 
Hate I hate waiting for news. (G) 
 

  I can’t stand to sit and wait. (I) 
Can’t stand I can’t stand sitting and waiting. (G) 
 

  I can’t bear to hear his voice. (I) 
Can’t bear I can’t bear hearing his voice. (G) 
 

Outros verbos podem ser seguidos de gerúndio ou 
infinitivo, porém tem o seu significado alterado. 
 

I will not forget to tell him you’ve called. 
Forget I will not forget telling him you’ve called. 
 

 They regret to say that but it is true. 
Regret They regret saying that but it is true. 
 

  She will remember to call her father. 
Remember She will remember calling her father. 
 

 Bob stopped to smoke at ten o’clock. 
Stop Bob stopped smoking at ten o’clock. 
 

 We will try to ring the bell when it finishes 

Try We will try ringing the bell when it finishes. 
 

11.4 EXERCÍCIOS 
 

Leia o texto abaixo e responda às perguntas de 1 a 10.  
 

Prof. Katherine Rowe‘s blue-haired avatar was flying 
across a grassy landscape to a virtual three-dimensional re-
creation of the Globe Theater, where some students from her 
introductory Shakespeare class at Bryn Mawr College had 
already gathered  online. Their assignment was to create 
characters on the Web site Theatron3 and use them to block 
scenes from the gory revenge tragedy ― “Titus Andronicus”, 
to see how setting can heighten the drama. ― “I‘ve done this 
class before in a theater and a lecture hall, but it doesn‘t work 
as well,” Ms. Rowe said, explaining that it was difficult for 
students to imagine what it would be like to put on a production 
in the 16th-century  Globe, a circular open-air theater without 
electric lights, microphones and a curtain. 

Jennifer Cook, a senior, used her laptop to move a black-
clad avatar center stage. She and the other half-dozen 
students agreed that in  “Titus”, the rape, murders and final 
banquet — when the Queen unknowingly eats the remains of 
her two children — should all take place in the same spot. 
“Every time someone is in that space,” Ms. Cook said, “the 
audience is going to say, “Uh oh, you don‘t want to be there.” 

Students like Ms. Cook are among the first generation of 
undergraduates at dozens of colleges to take humanities 
courses — even Shakespeare  that are deeply influenced by a 
new array of powerful digital tools and vast online archives. Ms. 
Rowe‘s  students, who have occasionally met with her on the 

virtual Globe stage while wearing pajamas in their dorm rooms, 
are enthusiastic about the technology.  

 At the University of Virginia, history  undergraduates have 
produced a digital visualization of the college‘s first library 
collection, allowing them to consider what  

the selection of books says about how knowledge was 
classified in the early 18th century. At Hamilton College, 
students can explore a virtual re-creation of the South African 
township of Soweto during the 1976 student uprisings, or sign 
up for ― ”e-black studies” to examine how cyberspace reflects 
and shapes the portrayal of minorities.  

Many teachers and administrators are only beginning to 
figure out the contours of this emerging field of digital 
humanities, and how it should be taught. In the classroom, 
however, digitally savvy undergraduates are not just ready to 
adapt to the tools but also to explore how new media may alter 
the very process of reading, interpretation and analysis.  
“There‘s a very exciting generation gap in the classroom,” said 
Ms. Rowe, who developed the digital components of her 
Shakespeare course with a graduate student who now works 
at Google.  “Students are fluent in new media, and the faculty 
bring sophisticated knowledge of a subject. It‘s a gap that won‘t 
last more than a decade. In 10 years these students will be my 
colleagues, but now it presents unusual learning opportunities.” 
As Ms. Cook said, “The Internet is less foreign to me than a 
Shakespeare play written 500 years ago.” 

Bryn Mawr‘s unusually close partnership with Haverford 
College and Swarthmore College has enabled the three 
institutions to pool their resources, students and faculty. In 
November students from all three participated in the first Digital 
Humanities Conference for Undergraduates.  

Jen Rajchel, one of the conference organizers, is the first 
undergraduate at Bryn Mawr to have a digital senior thesis 
accepted by the English department: a Web site and archive 
on the American poet Marianne Moore, who attended the 
college nearly a century ago. Presenting a Moore poem on the 
Web site while simultaneously displaying commentary in 
different windows next to the text (as opposed to listing them in 
a paper) more accurately reflects the work‘s multiple meanings, 
according to Ms. Rajchel. After all, she argued in the thesis, 
Moore was acutely aware of her audience and made subtle 
alterations in her poems for different publications — changes 
that are more easily illustrated by displaying the various 
versions. The Web presentation of Moore‘s poetry also allows 
readers to add comments and talk to one another, which Ms. 
Rajchel believes matches the poet‘s interest in opening a 
dialogue with her readers.  

Particularly inspiring to Ms. Rajchel is that her work doesn‘t 
disappear after being deposited in a professor‘s in box. The 
site, which includes scans of original documents from Bryn 
Mawr‘s library, was (and remains) viewable. “It really can go 
outside of the  classroom,” she said, adding that an established 
Marianne Moore scholar at another university had left a 
comment.  

Doing research that lives outside the classroom is also what 
drew Anna Levine, a junior at Swarthmore, to digital 
humanities. Over the summer and after class, she and Richard 
Li, a senior at Swarthmore, worked  

with Rachel Buurma, an assistant professor of literature 
there, to develop the Early Novels Database for the University 
of Pennsylvania‘s Rare Book and Manuscript Library, which 
enables users to search more thoroughly through fiction 
published between 1660 and 1830. “I am the one doing all the 
grunt work,” Ms. Levine said of her tasks, which largely involve 
entering details about a novel into the database. “But one of 
the great things is as an undergraduate, it really enables me to 
participate in a scholarly community.” 

In a Swarthmore lounge where Ms. Buurma‘s weekly 
research seminar on Victorian literature and culture meets, Ms. 
Levine and a handful of other students  

recently settled into a cozy circle on stuffed chairs and 
couches. As part of their class work, they have been helping to 
correct the transcribed online versions of Household Words 
and All the Year Round, two 19th-  
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century periodicals in which Charles Dickens initially 
published some novels, including “Great Expectations,” in 
serial form. On a square coffee table sat a short stack of 
original issues of the magazine that a librarian had brought 
from the college‘s collection to show the class. Students 
discussed how the experience of reading differs, depending on 
whether the text is presented in discrete segments, surrounded 
by advertisements or in a leather binding; whether you are 
working in an archive,  editing online or reading for pleasure.  

Those skeptical of the digital humanities worry that the 
emphasis on data analysis will distract students from delving 
deeply into the heart and soul of literary texts. But Ms. Buurma 
contends that these undergraduates are in fact reading quite 
closely.  
 
01. (UECE) According to Katherine Rowe, the generation gap 
that exists in classrooms today will  

a) remain until digital illiteracy is over.  
b) last for at least twenty years.  
c) not last more than ten years.  
d) continue until more colleges use new media.  
 

02. (UECE) Ms. Rowe‘s students are excited about  

a) being involved in the partnership with Hamilton College.  
b) being able to perform “Romeo and Juliet” in class.  
c) figuring out how Google works.  
d) using digital tools and numerous online archives.  
 

03. (UECE) Jen Rajchel, who helped to organize the Digital 
Humanities Conference for Undergraduates, considered very 
positive that her senior thesis  

a) is discussed by students in a cozy environment.  
b) can be displayed online the first time in US.  
c) does not vanish after being put in an in box.  
d) is included in the Early Novel Database.  
 

04. (UECE) As to the field of digital humanities, the text 
mentions that digitally canny undergraduates are not only 
able to  

a) create new computer games on Web sites but also to block 
incestuous scenes from Shakespeare‘s tragedies.  
b) disregard data analysis but also to delve into the grammar 
of a literary text.  
c) develop the digital component of Arthur Miller‘s plays but 
also to correct Dicken‘s 19th century periodicals.  
d) adjust to the new tools but also to explore how new media 
can change the way one reads, interprets, and analyzes texts.  
 

05. (UECE) According to the text, students at the University of 
Virginia have been able to  

a) digitally visualize the college‘s first library collection.  
b) produce a virtual Shakespearean theater.  
c) make a black-clad avatar center stage.  
d) present poetry online for readers to make comments.  
 

06. (UECE) One of the reasons why Anna Levine was attracted 
to digital humanities was the fact that it  

a) does research that goes beyond the classroom.  
b) discusses Victorian literature.  
c) emphasizes data analysis.  
d) presents Moore‘s poems on the Web.  
 

07. (UECE) As to the question of whether the digital 
humanities approach might take undergraduate students‘ 
attention away from the core aspects of literary works, Ms. 
Buurma argues that they  

a) are really reading carefully.  
b) get carried away by other attractions.  
c) are not able to focus entirely on the text.  
d) are indifferent to the text and to the new media.  
 

08. (UECE) Among the following sentences, only one contains 
information that is according to the text. Choose that 
alternative.  

a) Digital senior theses have already become the main stream 
in American schools.  

b) In the US, all teachers are comfortably dealing with digital 
humanities in schools and colleges.  
c) Students are more familiarized with the internet than with 
Shakespeare‘s plays.  
d) An attempt to make some nineteenth century periodicals 
available online has not been successful.  
 

09. (UECE)  Among the following sentences, only one DOES 
NOT contain information from the text. Choose that 
alternative.  

a) Ms. Rowe‘s Shakespeare‘s digital course was made 
possible with the help of a student.  
b) Katherine Rowe prefers to teach in a lecture hall, other than 
through the Web site Theatron3.  
c) Students are involved in discussions about reading 
experiences through various media.  
d) Some people are still skeptical of the digital humanities.  
 

10. (UECE)  The following –ing ending words explaining, 
allowing, reading, exciting, and binding are respectively 
classified according to their function in the text as  

a) noun, verb, adjective, noun, noun.  
b) adjective, noun, verb, adjective, noun.  
c) verb, verb, noun, adjective, noun.  
d) verb, noun, noun, verb, adjective.  
 

11.5 GABARITO 
 

1. C    2. D    3. C    4. D    5. A    6. A    7. A    8. C    9. B      10. C 

 

UNIDADe 12 
 

SIMPLE PRESENT 
 

12.1 FORMAÇÃO 

Infinitive: 

 
 
 
 
 

Simple Present: 
 

  I     take 
  You     do 
  We     pass 
  You     cry 
  They 
 

  takes 
  He   does 
  She   passes  
  It   cries 

 
O Simple Present é formado do infinitivo sem “to” para 

todas as pessoas, exceto as terceiras pessoas do singular 
(he, she, it), às quais se acrescenta s ou es. 

Acrescenta-se ES aos verbos terminados em s, sh, ch, 
x, z, o e os aos verbos terminados em y precedido de 
consoante (neste caso o Y muda para I). Aos verbos 
terminados em y precedido de vogal, acrescenta-se 
apenas o S (to play – plays). 

O Simple Present é usado para expressar ações 
habituais, verdades permanentes ou generalizações. 

 

 

 

 

To take 
To do 
To pass 
To cry 
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12.2 INTERROGATIVE FORM 
A forma interrogativa de orações no Simple Presente é 

obtida pelo uso do verbo auxiliar “do” ou “does” (he, she, it), 
seguido do sujeito e do verbo principal no infinitivo sem “to”. 
Exemplos: 

Mary lives in New York.  
Interrogative: Does Mary live in New York? 
 

The children go home by bus every day.  
Interrogative: Do the children go home by bus every day? 
 

12.3 NEGATIVE FORM 
A forma negative de orações do Simple Present é obtida 

usando-se, depois do sujeito, o berbo auxiliar “don’t” (do 
not) – ou “doesn’t” (does not) -, seguido do verbo principal 
no infinitivo sem “to”. 
Exemplos: 

Peter speaks English well. 
Negative: Peter doesn’t speak English well. 

 
É possível ainda formar Negative Questions. Observe: 
 Classes begin at 7 in that school. 
 Don’t classes begin at 7 in that school? 
                              ou 
 Do classes not begin at 7 in that school? 

 

12.4 EXERCÍCIOS 
 

01. Fill in with the correct form of Simple Present. 
a) She _________ (to make) me ________ (to feel) special. 
b) We ________ (to share) many of the same interests. 
c) He ________ (to be) like a dream to me. 
d) She _________ (to understand) me. 
e) I ________ (to think) we _________ (to have) something 
special. 
f) Time ________ (to fly) when we ________ (to be) together. 
 

Leia os textos I e II para responder à questão. 
 

TEXTO I 

The Fault in 
Our Stars 
The seventeen 
year-old Hazel 
Grace has lung 
cancer and 
needs to carry 
an oxygen tank 
wherever she 
goes. Her 
mother Frannie 
encourages her 
to go to a 
cancer support 
group against 
her will. 
However, when 
Hazel meets 
the eighteen 
year-old Gus, 
who lost part of 
one leg with 
cancer but 

apparently is cured, they fall in love with each other. 
Hazel introduces her favorite novel to Gus and tells that 
she dreamed on having a conversation with the author, 
Van Houten, who lives in Amsterdam. Gus contacts him 
and Van Houten invites them to visit him in Amsterdam. 
They travel to Netherlands with Frannie where Hazel will 
learn that things are not like they seem to be. 

TEXTO II 

2 States 
A story about a 
romantic 
journey of a 
culturally 
opposite 
couple - Krish 
Malhotra and 
Ananya 
Swaminathan. 
They meet at 
the IIM-
Ahmedabad 
College and 
during the 
program they 
fall in love. 
Complications 
arise after the 
program 
comes to an 
end and they 
decide to get 
married. Krish 
and Ananya belong to two different states of India.[…] They 
take a conscious decision; they won't get married until their 
parents agree. […]There is a cultural clash and the parents 
oppose the wedding. To convert their love story into a love 
marriage, the couple faces a tough battle in front of them. For 
it is easy to fight and rebel, but much harder to convince. Will 
Krish and Ananya's love for each other sustain the battles? Will 
they manage to convince their parents and make it to their 
wedding? 
 

02. Após a leitura dos dois textos e análise das imagens, é 
possível afirmar que: 

a) Ambos os textos são sinopses de filmes do gênero romance 
em que o tema central é a barreira territorial.  
b) O texto I apresenta a sinopse de um filme de drama e 
romance, enquanto o texto II trás uma comédia romântica. 
c) Os filmes apresentados pelos textos I e II são dramas 
românticos baseadas em obras literárias. 
d) O texto I anuncia um filme de romance, enquanto o texto II 
exibe uma peça teatral indiana. 
e) Em ambos os textos são veiculadas sinopses de filmes 
ambientados na Índia. 
 

Observe a imagem abaixo e responda. 

 
 

03. (ENEM) Aproveitando-se de seu status social e da 
possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi 
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Hendrix associa, em seu texto, os termos love, power e peace 
para justificar sua opinião de que: 

a) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. 
b) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. 
c) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. 
d) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as 
pessoas. 
e) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de 
existir. 
 

Leia e responda. 
Study: Junk Food Doesn’t Only Make You Fat, It Makes 

You Lazy 
According to a recent study by researchers at the University 

of California Los Angeles, a diet rich in processed food and fat 
leads not only to excess weight but also to less motivation. 
Researchers found that rats on a junk food diet were 
significantly fatter than rats on a healthy diet. But the rats with 
the unhealthy diet also were less active and mentally slower.  

"Our data suggest that diet-induced obesity is a cause, 
rather than an effect, of laziness. Either the highly processed 
diet causes fatigue or the diet causes obesity, which causes 
fatigue," says lead researcher Aaron Blaisdell. 
 

04. According to the text, it is possible to state that 
I. Rats which ate healthy food were thinner than the ones which 
ate junk food. 
II. Laziness is a consequence from obesity.   
III.Obesity can be considered as an effect of laziness. 
IV. Less motivation is one of the causes which make junk food 
ingestion attractive. 
V. Rats on a healthy diet were more active.   
a) Only II and IV are correct. 
b) Only I, II and III are correct. 
c) Only III is correct. 
d) Only I, II and V are correct. 
e) All the sentences are correct. 
 

O excerto abaixo foi adaptado do conto “True Love” de 
Isaac Asimov.  
 

“My name is Joe. That is what my colleague, Milton 
Davidson, calls me. He is a programmer and I am a computer. 
I am Milton’s experimental model. His Joe. Milton has never 
married, though he is nearly 40 years old. He has never found 
the right woman, he told me. One day he said, “I’ll find her yet, 
Joe. I’m going to find the best. I’m going to have true love and 
you’re going to help me. I’m tired of improving you in order to 
solve the problems of the world. Solve my problem. Find me 
true love.”   T. Kral (org.), Being People – 

An Anthology. Washington, D.C.: USIA, s/d, p. 183. 

 
05. (UNICAMP-SP) 
a) Do que Milton Davidson está cansado?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Por que Milton Davidson não se casou e o que ele espera 
que Joe faça por ele? 

 

 

 

 

 
 
 

Leia o poema abaixo e responda. 
 

                            40-Love 
Middle  aged 
Couple   playing 
ten-              nis 
when  the 
game  ends 
and  they 
go  home 
the  net 
will  still 
be   bet 
ween  them.  

(McGOUGH, Roger) 
 

06. (UEL) 
a) Este poema mostra uma relação entre a forma do texto e 
sua mensagem. Qual é essa relação?  

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Explique a relação entre o jogo de tênis e o casamento, 
implícita no poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 GABARITO 
 

1. a) makes / feel. b) share.      c) is      d) understands. 
    e) think / have. f) flies / are.              2. C 3. B  
4. D 
5. a) Milton Davidson ( o programador) está cansado de aperfeiçoar Joe 
(o computador) para que ele possa resolver os problemas do mundo.  
    b) Milton Davidson não se casou porque ainda não encontrou a 
mulher certa. Ele espera que Joe resolva seu problema, encontrando seu 
amor verdadeiro.  
6. a) O casal que joga tênis está separado, assim como estão os versos 
no poema  b) O poema retrata a relação entre um jogo de tênis 
(cadenciado e regular) e a monotonia do casamento de um casal de meia 
idade, além disso a estrutura do poema representa a estrutura física do 
jogo de tênis, com uma rede no meio da quadra, separando os 
jogadores, e o distanciamento entre um casal de meia idade, que não 
consegue mais se relacionar como antes. 

 
 

Notes 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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UNIDADe 13 

 

PRESENT CONTINUOUS 
 

13.1 -ING FORM 
a) A -ing form é obtida acrescentando-se se a terminação 
-ing ao infinitivo sem to. 
To work                working 
To go  +ing  going 
To buy     buying 
 

b) para verbos terminados em um só ‘e’, elimina-se o ‘e’ 
final (exceto para o verbo “to be”). 
To dance    dancing 
To live  + ing  living 
To flee    fleeing 
 

c) para verbos terminados em ‘ie’, muda-se ‘ie’ para ‘y’. 
to die  +ing  dying 
 

d) para verbos de uma sílaba ou verbos de duas ou mais 
sílabas, oxítonos, terminados em CVC (consoante, vogal, 
consoante), dobra-se a consoante final. 
To stop    stopping 
To omit  +ing  omitting 
To control   controlling 
 

Os seguintes verbos, entre outros, são oxítonos: 
To admit to confer to commit 
To prefer to emit  to refer 
To omit  to control to permit 
To occur to submit to recur 
To transmit to regret 
  

13.2 PRESENT CONTINUOUS 
O presente contínuo descreve ações que estão 

ocorrendo no momento da fala e ações que, possivelmente, 
acontecerão em um futuro próximo. 
O presente continuous é formado pelo ‘simple present’ do 
verbo ‘to be’ seguido da -ing form do verbo principal. 
I  am  working 
You  are  studying 
He 
She  is  eating 
It 
We 
You  are  dreaming 
They 
 

Exemplos: 

“Where is Mary?” 
“She is taking a shower upstairs.” 
“What about her parents?” 
“They are having breakfast in the kitchen at this moment.” 

 

Os seguintes advérbios ou locuções adverbiais são 
comumente usados em orações com Present Continuous: 
now, at this moment, at present, today, this morning, this 
month etc. 

 

Para formar a interrogativa de orações com Present 
Continuous, colocam-se as formas do verbo auxiliar ‘to be’ 
antes do sujeito, sem alterar o verbo principal. 
Exemplo: 

Where are you living now, Sarah? 
 

Para a negativa, usa-se ‘not’ depois das formas do 
auxiliar ‘to be’, sem alterar o verbo principal. 
 

Exemplo: 
No, she is not working today. 

 

Observação: os seguintes verbos normalmente não são 
usados no continuous tenses; em vez do Present 
Continuous, usa-se o Simple Present ou ‘can’ + infinitivo 
sem ‘to’. 

✓ To see, to hear, to smell, to taste, to know, to 
understand, to believe, to mean, to like, to want, to forget, 
to remember. 
Exemplos: 

Now I know (am knowing) that he is telling the truth. 
She is not deaf. She can hear (is hearing) what I’m 

saying. 
 

13.3 EXERCÍCIOS 
 

Here is a comic strip taken from the internet. 
 

 
 

01. From this text, one can infer that: 

a) digital immigrants always misuse technology. 
b) digital cameras also have some disadvantages. 
c) technology travels too fast for digital immigrants. 
d) old printing methods are better than current ones. 
e) digital immigrants should discharge digital cameras. 
 

Resolva o exercício retirado do vestibular da Fuvest-SP. 
The perils of counterfeit drugs go way beyond being ripped off 
by dubious online pill-pushers. The World Health Organization 
(WHO) estimates that 50 per cent of all medicines sold online 
are worthless counterfeits. In developing nations fake pills may 
account for as much as 30 per cent of all drugs on the market. 
Even in the developed world, 1 per cent of medicines bought 
over the counter are fakes.  
Some key events illustrate the risk these pose. In Nigeria, 2500 
children died in 1995 after receiving fake meningitis vaccines. 
In Haiti, Bangladesh and Nigeria, around 400 people died in 
1998 after being given paracetamol that had been prepared 
with diethylene glycol  -  a solvent used in wallpaper stripper. 
The fakers are nothing if not market-aware: in the face of an 
outbreak of H5N1 bird flu in 2005, they began offering fake 
Tamiflu. 
What can be done? The WHO coordinates an umbrella body 
called the International Medical Products Anti-Counterfeiting 
Taskforce (IMPACT), an industry initiative that issues alerts 
when it finds anomalies in the medicine supply chain. Such 
events include sudden drops in wholesale prices, hinting at 
fakes coming onto the market, or the mimicking of anti-
counterfeiting features on packaging, such as holograms or 
barcodes, says Nimo Ahmed, head of intelligence at the UK’s 
Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency. 
    New Scientist, 10 July 2010, p. 18. Adaptado. 
 

02. (FUVEST-SP) De acordo com o texto, medicamentos 
falsificados, em geral, 

a) são consumidos apenas em países pobres e de pouco 
acesso à internet. 
b) encontram dificuldade de comercialização com o 
aparecimento de novas doenças. 
c) são ineficazes e contêm elementos danosos à saúde em 
sua composição. 
d) possuem embalagens atraentes que ludibriam o 
consumidor. 
e) vêm sendo criteriosamente apreendidos pela Organização 
Mundial da Saúde. 
 

Resolva os exercícios 3, 4, 5 e 6 baseados no texto abaixo: 
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People are finally aware of the size of the problem of the 
environment. The press __3__ reports on ecological disasters 
almost every day: oil spills, fish kills, nuclear radiation. 
Ecological idealism inspires the young and pleases the old. 
After 48 children were affected by photochemical smog in 
Tokyo in 1970, the Japanese were enraged by the effects of 
industrialization on their country. Italy __4__ in litter and traffic 
congestion now. Americans __5__ pollution is the most serious 
problem confronting their community. Anyway, this sudden 
passion for the environment __6__ a disillusionment with 
technology, ant attempt by individuals to reassert control over 
machine civilization. 
 

03. (MACKENZIE-SP) Choose the verb from that best fills each 
corresponding numbered blank in the text. 

a) publishing  
b) publishes  
c) are publish  
d) is going publish 
 

04. (MACKENZIE-SP) Choose the verb from that best fills each 
corresponding numbered blank in the text. 

a) choke 
b) chokes 
c) is chokening 
d) is choking 
 

05. (MACKENZIE-SP) Choose the verb from that best fills each 
corresponding numbered blank in the text. 

a) believing 
b) believes 
c) believe 
d) will to believe 
 

06. (MACKENZIE-SP) Choose the verb from that best fills each 
corresponding numbered blank in the text. 

a) means 
b) mean 
c) is meaning 
d) meaning 
 

Leia e observe o texto abaixo e responda. 

 
07. O texto tem como objetivo: 

a) vender um produto para a WWF 
b) alertar para o perigo de uma epidemia 
c) pedir donativos para populações afetadas por desastres 
climáticos 
d) condenar a emissão excessiva de moeda 
e) conseguir parceiros para uma determinada causa 
 

8. Qual o público-alvo do texto? Transcreva uma frase que 
justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Por que são citados nomes como Sony, Lafarge e Tetra 
Park? 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Essas empresas e a WWF estão fazendo um trabalho 
conjunto com qual finalidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Relacione a oração “Change the world with a pen” ao 
conteúdo do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.4 GABARITO 
 

1. C 2. C 3. B 4. D 5. C 6. A 7. E 
8. Empresas ou corporações. Depreende-se do título “Your company can do 
more to reduce carbon emissions”. 
9. Porque essas são grandes empresas, conhecidas como tendo 
responsabilidade social. Ao listá-las como parceiras da WWF, o texto reforça 
a credibilidade do que está propondo. 
10. Desenvolver estratégias, identificar oportunidades de negócios e superar 
questões técnicas e políticas. 
11. A oração significa “Mude o mundo com uma caneta(da)”. Essa frase 
refere-se ao preenchimento do cupom para se associar à WWF, que luta pela 
diminuição da emissão dos gases estufa. Ao fazer um trabalho conjunto com 
essa atuante entidade ecológica, você poderá alterar a situação do mundo. 
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UNIDADe 14 

 

SIMPLE PAST & PAST PARTICIPLE 
 

14.1 SIMPLE PAST 
O passado simples (simple past) é usado para 

expressar uma ação passada e concluída num tempo 
definido no passado. 

Os seguintes advérbios ou locuções adverbiais são 
comumente usados em orações com o Simple Past: 
yesterday, last week/year/month, tem 
minutes/hours/months/years ago 
 

a) para os verbos regulares, o passado simples é formado 
acrescentando-se a terminação ‘-ed’ ao infinitivo sem 
‘to’, Na conjugação do passado simples, a forma do verbo 
é a mesma para todas as pessoas (I, you, he, she, it, we, 
they). 
Exemplo: 

to publish  +ed  published 
Entretanto, existem algumas normas na hora de 
acrescentar a terminação ‘-ed’ aos verbos regulares: 
 

I) Para verbos terminados em ‘e’, elimina-se o ‘e’ antes de 
se acrescentar ‘-ed’. 

to observe +ed =  observed 
to release +ed = released 

  

II) Para verbos terminados em ‘y’ precedido de consoante, 
muda-se o ‘y’ para ‘i’ antes de acrescentar ‘-ed’. Verbos 
terminados em ‘y’ precedido de vogal seguem a regra 
geral. 
 to try  +ed = tried 
 to play  +ed = played 
 

III) Para verbos monossilábicos terminados em uma 
consoante precedida de apenas uma vogal (CVC), dobra-
se a consoante final antes de acrescentar ‘-ed’. 
 

IV) Para verbos com duas ou mais sílabas que tenham essa 
terminação (CVC), dobra-se a consoante final apenas 
quando o verbo for oxítono, isto é, quando a sílaba tônica 
for a última. 
 to stop   +ed = stopped 
 to occur +ed = occurred 
 to enter  +ed = entered 
 

b) aos verbos irregulares nenhuma terminação é 
acrescida, pois eles frequentemente têm sua forma 
alterada. 
 to fall   fell 
 to grow  grew 
 

14. 2 PAST PARTICIPLE 
Como no passado simples (simple past), nos verbos 
regulares basta acrescentar “-ed”, enquanto que em verbos 
irregulares sua forma é alterada. 
O ‘past particple’ ou particípio, é usado muitos tempos 
verbais compostos, podendo até desempenhar a função de 
adjetivo nas orações.  
Verbos regulares: to publish  published 
      to touch  touched 
Verbos irregulars: to fall   fallen 
      to grow  grown 
 

 

14.3 EXERCÍCIOS 

 

Leia o texto abaixo e resolva a questão. 
Status of same-sex marriage South America Argentina  
The Autonomous City of Buenos Aires (a federal district and 
capital city of the republic) allows same-sex civil unions. The 
province of Rio Negro allows same-sex civil unions, too. 
Legislation to enact same-sex marriage across all of Argentina 
was approved on July 15, 2010.  
 

Brazil  
A law that would allow same-sex civil unions throughout the 
nation has been debated. Until the end of the first semester of 
2010 the Supremo Tribunal Federal had not decided about it.  
 

Colombia  
The Colombian Constitutional Court ruled in February 2007 
that same-sex couples are entitled to the same inheritance 
rights as heterosexuals in common-law marriages. This ruling 
made Colombia the first South American nation to legally 
recognize gay couples. Furthermore, in January 2009, the 
Court ruled that samesex couples must be extended all of the 
rights offered to cohabitating heterosexual couples.  
 

Ecuador  
The Ecuadorian new constitution has made Ecuador stand out 
in the region. Ecuador has become the first country in South 
America where same sex civil union couples are legally 
recognized as a family and share the same rights of married 
heterosexual couples.  
 

Uruguay  
Uruguay became the first country in South America to allow 
civil unions (for both opposite-sex and samesexcouples) in a 
national platform on January 1, 2008. Children can be adopted 
by same-sex couples since 2009.  

(http://en.wikipedia.org/. Adaptado.) 
 

01. (UNESP) Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
são formas verbais relativas ao passado.  

a) Adopted, become, decided, recognized, ruled.  
b) Adopted, allow, become, recognized, ruled.  
c) Approved, became, been, decided, ruled.  
d) Allow, approved, became, decided, may.  
e) Can, debated, entitled, made, offered. 
 

Leia o texto abaixo e responda às perguntas. 
Once, when little Tino stuck his head between the slats of a 
veranda railing, the whole street converged on him and each 
neighbor __1__ a different solution to the problem. One 
neighbor insisted that we should saw off a section oh the rail; 
another __2__ rubbing lard on poor Tino’s head. In the 
meantime, he was growing more panicky by the minute as he 
thought of being held in this position forever. As everyone 
__3__, Tino moved and his head slid from between the poles. 
This attests to the fact that if you leave kids alone, they’ll 
usually find their own solutions. 
 

02. Choose the alternative that best fills each corresponding 
blank in the text. 

a) 1. Offered, 2. Suggested, 3. Shouted. 
b) 1. Offer, 2. Suggests, 3. Shout. 
c) 1. Offerred, 2. Suggest, 3. Shouts. 
d) 1. Offers, 2. Suggestied, 3. Shouted. 
 

03. Tino finally got his head loose: 

a) because the neighbors were so helpful. 
b) when the family sawed one of the slats. 
c) by rubbing lard all over his head. 
d) without anybody’s help. 

 
04. In the segment from the text “…if you leave kids alone…” 
the world you means: 

a) everyone.                      b) the reader of the text. 
c) the author of the text.    d) the neighbors. 
 

 
Leia o texto para responder às perguntas 4 a 6. 

Extreme Global Warming Fix Proposed: Fill the Skies 
With Sulfur 
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Kate Ravilious for National Geographic News August 4, 2006  

A Nobel Prize-winning scientist has proposed a controversial 
method for protecting Earth from global warming: seeding the 
atmosphere with sulfur to reflect the sun's rays.  
In the current issue of the journal Climate Change, Paul 
Crutzen of Germany's Max Planck Institute for Chemistry 
suggests injecting particles of sulfur into the stratosphere—the 
upper layer of the atmosphere—to cool the planet and buy time 
for humans to reduce greenhouse gas emissions.  
The sulfur particles would be dropped from high-altitude 
balloons or fired into the atmosphere with heavy artillery shells, 
he says.  
Once airborne the particles would act like tiny mirrors, 
bouncing the sun's light and heat back into space.  
Crutzen's plan would imitate the cooling effects of volcanic 
eruptions, which send large sulfur-rich clouds into the 
atmosphere.  
When Mount Pinatubo in the Philippines erupted in 1991, he 
points out, the huge plume of sulfur cooled the Earth by 0.9 
degree Fahrenheit (0.5 degree Celsius) the following year.  
A relatively small amount of sulfate could produce a level of 
cooling similar to that caused by the Pinatubo eruption, 
according to Crutzen's calculations.  
Crutzen, who won the Nobel Prize in Chemistry in 1995 for his 
work on the ozone layer, stresses that it is still important for 
nations to cut back greenhouse gas emissions, but extreme 
measures like this may be necessary to provide more time.  
"I hope that my experiment will never have to take place," he 
said in an email.  
 

05. Explicite de que modo o método idealizado por Paul 
Crutzen beneficiaria a humanidade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06. Qual é a função das partículas de enxofre nesse 
método? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07. Que constatação científica serviu de fonte de 
inspiração pra Crutzen? Responda em inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Leia a letra da música, interpretada por 
Amy Winehouse, para responder às questões 
 

Tears dry on their own 
All I can ever be to you, 

Is a darkness that we knew 
And this regret I got accustomed to 
Once it was so right 
When we were at our high, 
Waiting for you in the hotel at night 
I knew I hadn’t met my match 
But every moment we could snatch 
I don’t know why I got so attached 
It’s my responsibility, 
And you don’t owe nothing to me 
But to walk away I have no capacity 
  
He walks away 
The sun goes down, 
He takes the day but I’m grown 
And in your way 
In this blue shade 
My tears dry on their own. 
  
I don’t understand 
Why do I stress a man, 
When there’s so many bigger things at hand 
We could have never had it all 
We had to hit a wall 
So this is inevitable withdrawal 
Even if I stopped wanting you, 
A perspective pushes through 
I’ll be some next man’s other woman soon 
[…] 
I wish I could say no regrets 
And no emotional debts 
’Cause as we kissed goodbye the sun sets 
So we are history 
The shadow covers me 
The sky above a blaze 
That only lovers see 

 

08. De acordo com a letra da múscia, qual das seguintes 
frases indica que um relacionamento amoroso acabou? 
a) It’s my responsibility. 
b) The sun goes down. 
c) And in your way. 
d) I’m grown. 
e) Tears dry on their own. 

 
9. Em qual alternativa todas as palavras, conforme 
utilizadas na letra da música, são formas verbais? 
a) Accustomed, away, knew, met, was. 
b) Ever, hand, match, waiting, were. 
c) Accustomed, hand, know, owe, was. 
d) Away, ever, met, snatch, waiting. 
e) Attached, knew, met, owe, were. 

 

14.4 GABARITO 
 

1. C 2. A 3. D 4. A 
5. O método levaria a um esfriamento provisório do planeta e a 
humanidade ganharia tempo para adotar medidas no sentido de reduzir 
as emissões dos gases que causam o aquecimento global. 
6. A partículas de enxofre funcionariam como espelhos minúsculos, 
refletindo a luz e o calor do sol de volta para o espaço. 
7. A constatação de que erupções vulcânicas, que liberam (lançam) 
nuvens (tal como ocorreu após a erupção do Monte Pinatubo em 1991). 
8. B            9.  E 
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UNIDADe 15 

 

PAST CONTINUOUS 
 

O passado contínuo (past continuous) descreve uma 
ação que estava ocorrendo em determinado momento no 
passado, podendo ou não estar associada a outro 
conhecimento do passado. 

O ‘past continuous’ é formado pelo verbo ‘to be’ no 
passado (was, were), seguido do verbo principal na forma 
-ing. 

 
I 

 
WAS 

 
CLEANING 

THE HOUSE WHEN 
HE CALLED ME 

 
sujeito 

verbo to be 
(past) 

verbo 
principal -ing 

 
complemento 

 

 
SHE 

 
WAS NOT 

 
LISTENING 

WHEN THE 
TEACHER ASKED 

 
sujeito 

verbo to be 
(past) + not 

verbo 
principal -ing 

 
complemento 

 

 
WERE 

 
YOU 

 
SLEEPING 

WHEN I 
CALLED YOU? 

verbo to be 
(past) 

 
sujeito 

Verbo 
principal -ing 

 
complemento 

 

Nota: normalmente não se usam os continuous tenses com 
verbos como: hear (ouvir), see (ver), smell (cheirar), taste 
(degustar), understant (entender), know (saber, conhecer), 
want (querer) e mean (significar, pretender). 

 
 

15.1 EXERCÍCIOS 
 

01. Complete the passage using Simple Past or Past 
Continuous of the verbs in parentheses: 

Bob __1__ (to take) a trip down a rive in a boat when its bottom 
__2__ (to hit) something big underneath. It __3__ (to make) a 
hole in the boat. Bob __4__ (to jump) into the water and __5__ 
(to hold) on to the boat. As it __6__ (to fill) with water, he __7__ 
(to begin) to swim toward the river bank. While he __8__ (to 
swim), a helicopter __9__ (to fly) by and __10__ (to rescue) 
him. 
 

1.__________  6.__________ 
2.__________  7.__________ 
3.__________  8.__________ 
4.__________  9.__________ 
5.__________  10._________ 
 

Restless Genes 
Once modern humans began their migration out of Africa some 
60,000 years ago, they kept going until they had spread to all 
corners of the Earth. How far and fast they went depended on 
climate, the pressures of population, and the invention of boats 
and other technologies. Less tangible qualities also sped their 
footsteps: imagination, adaptability, and an innate curiosity 
about what lay over the next hill.  
If an urge to explore rises in us innately, perhaps its foundation 
lies within our genome. In fact there is a mutation that pops up 
frequently in discussions about exploration: a variant of a gene 
called DRD4, which helps control dopamine, a chemical brain 
messenger important in learning and reward. Researchers 

have repeatedly tied the variant, known as DRD4-7R and 
carried by roughly 20 percent of all humans, to curiosity and 
restlessness. Dozens of human studies have found that 7R 
makes people more likely to take risks; explore new places, 
ideas, foods, relationships, drugs, or sexual opportunities; and 
generally embrace movement, change and adventure.  
Most provocatively, several studies tie 7R to human migration. 
The first large genetic study to do so, led by Chuansheng Chen 
of the University of California, Irvine in 1999, found 7R more 
common in present-day migratory cultures than in settled ones. 
A larger, more statistically rigorous 2011 study supported this, 
finding that 7R, along with another variant named 2R, tends to 
be found more frequently than you would expect by chance in 
populations whose ancestors migrated longer distances after 
they moved out of Africa.  
Adaptado de: Restless Genes, de David Dobbs. National Geographic 
– January 2013. 
 

02. (UEPG-PR) Com base no texto como um todo, assinale 
o que for correto.  
01) A necessidade de explorar o que o ser humano tem, pode 
ter origem genética. 
02) As variantes do gene DRD4, o 7R e o 2R são 
frequentemente encontradas em populações cujos ancestrais 
percorreram maiores distâncias a partir da África.  
04) Cerca de 20% da humanidade carrega o gene DRD4-7R. 
08) Estudos mostram que portadores da variante 7R 
costumam gostar de correr riscos. 
 

03. (UEPG-PR) Com base no que é informado no 1 o 
parágrafo, assinale o que for correto. 
01) As condições climáticas não interferiam na rapidez com 
que as pessoas migravam.  
02) Imaginação, adaptabilidade e curiosidade são algumas 
das qualidades humanas que muito contribuíram para as 
migrações.  
04) Após iniciadas as migrações a partir da África, a 
humanidade não parou até conquistar toda a Terra. 
08) A invenção de barcos e outras tecnologias permitiu que as 
pessoas percorressem distâncias cada vez maiores. 
 

04. (UEPG-PR) Quanto ao que nos informa o 3º parágrafo 
do texto, assinale o que for correto.  
01) Um estudo realizado em 2011 desmentiu parte dos 
resultados da pesquisa de Chen.  
02) Ao contrário da variante 7R, a variante 2R tende a ser mais 
comumente encontrada em populações já radicadas.  
04) Chuansheng Chen foi o primeiro a realizar um grande 
estudo que ligava o 7R às migrações humanas. 
08) O estudo de Chen comprovou que a variante 7R é mais 
comumente encontrada em populações migratórias atuais do 
que nas sedentárias. 
 

05. (UNESP) The text _______________a study in which 
100 preschool children _____________ both before and 
after watching TV.  
a) reported / is observed 
b) reports / observed  
c) reported / had been observed  
d) had reported / were observed  
e) reports / had observed 
 

06. Complete the dialogue by choosing the right option: 
A: Where did you _____ yesterday? 
B: Well, I______ downtown. 
A: What did you ______there? 
B: I______ shopping. Actually, I _______some food in the 
supermarket and I_______ to take my husband’s shoes to the 
shoemaker. 
A: Oh, Did you_______ Fred there? 
B: Yes, I_______ him. He ______about you. 
A: So, what did you_____ ? 
B: I_____ you______ fine. 
A: Thanks. 
a) go–went–do–went–buy–had–see–saw–asked–say–said–
were 
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b) go–went–do–went–bought–had–see- saw–asked–say–
said–were 
c) go–went–did–went–buy–had–see–saw-asked–say–said–
were 
d)went- go–did–go–buy–have–saw–saw–ask-say–said–were 
e) went–went–do–go–buy–had–saw–see–asked–said–say–
was 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 7 a 10.  
Dear Readers,  
Were you bullied at school today? Did you see someone else 
being bullied? According to a 2005 study by researchers at the 
University of California Los Angeles, nearly one half of middle-
school students reported being bullied at least once during five 
school days. Even more kids had seen others being bullied. 
Bullying is harmful not only to the kids that are bullied, but to 
every kid in school. Hitting, teasing, name-calling and other 
forms of bullying create an atmosphere of fear and dread. 
Every kid wonders, Will I be bullied next?  
At TIME For Kids, we want every kid to feel comfortable, safe 
and confident at school, so everyone can focus on learning and 
growing. That's why we are so proud that the Department of 
Health and Human Services has sponsored this supplement 
"Stop Bullying Now!" This is the first of three issues you will 
receive this year presenting bullying scenarios and showing 
you ways to cope with them. Share this comic book, and the 
two that follow, with your family and friends.  
Bullying behavior has probably been around for as long as 
human beings have walked the earth. We hope to give kids the 
tools they need to react appropriately to bullying situations. 
Bullying should not be rewarded or tolerated.  
Sincerely yours,  
Martha Pickerill Managing Editor, TIME For Kids  

(Fonte: adaptado de http://www.edpubs.gov/document/ 
ed005149p.pdf?ck=308; acesso em 06. 09.2011)  

 

07. (UEPA) A seção da revista TIME For Kids na qual o 
texto é veiculado é:  
a) Atualidades                     b) Negócios  
c) Editorial                           d) Cartas  
e) Entrevista  
 

08. (UEPA) De acordo com Martha Pickerill, o tema em 
questão pode ser encontrado:  
a) nesta e em duas edições posteriores.  
b) em três edições posteriores a esta.  
c) nesta e em duas edições anteriores.  
d) em duas edições posteriores.  
e) nesta e em duas edições dos próximos anos.  
 

09. (UEPA) Estudos realizados em 2005, na Universidade 
da Califórnia, revelam que:  
I. Metade dos alunos americanos ja presenciou cenas de 
bullying.  
II. Bullying é prejudicial a todos os alunos da escola.  
III. Caçoar e bater são algumas das formas de bullying 
utilizadas.  
IV. Medo e terror são gerados em consequência desse tipo de 
violência.  
V. Los Angeles é a cidade americana que registra mais casos 
de bullying.  
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:  

a) I, II e IV                         b) I, II e V  
c) II, III e IV                       d) II, III e V  
e) I, II e III  
 

10. (UEPA) A expressão "cope with" indica a ideia de:  
a) cooperar com                 b) lidar com  
c) livrar-se de                     d) atacar  
e) compartilhar 
 

11. (UNICAMP-SP)  

 

 
a) Na "equação" apresentada no retângulo à direita do 
cartum, o que "x" representa? Como saber o valor de "x" 
nessa "equação"?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) O que o cartum tem a dizer sobre quem se senta próximo à 
saída? E sobre quem se senta encostado à parede? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.2 GABARITO 
 

1. 1- was taking / 2- hit / 3- made / 4- jumped / 5- held / 6- was filling 
(filled) / 7- began / 8. was swimming / 9- flew / 10- rescued 
2. Soma = 15 (1/2/4/8)  3. Soma = 14 (2/4/8) 
4. Soma = 12 (4/8)  5. C  6. B 
7. C  8. A  9. C  10. B 
11. a) "X" representa a distância do lugar onde o aluno se senta em 
relação ao professor. Para saber o "valor" de "x" é preciso dividir o grau 
de nteresse do aluno por quão sonolento ele está.  

b) Quem se senta próximo a saída seria o aluno 
descompromissado. Quem se senta encostado à parede seria o 
aluno sensível, que prefere ser ignorado pelo professor. 
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UNIDADe 16 

 

PRESENT PERFECT 
 

16.1 PRESENT PERFECT 
O presente perfeito descreve uma ação iniciada em um 

momento passado não específico, cuja duração se mantém 
no presente ou, pelo menos, cujos efeitos continuam sendo 
observados. 

O presente perfeito é formado pelo verbo auxiliar ‘to 
have’ (presente) seguido do verbo principal (past 
participle). 
Exemplo: 

They have walked to Trafagar Square. 
She has finished her homework. 
 

A forma interrogativa da oração no ‘present perfect’ é 
obtida colocando-se o verbo auxiliar (have/has) antes do 
sujeito, sem alterar o verbo principal. 

Have you done your homework? 
Has my son had his breakfast? 
 

A forma negativa é obtida usando-se ‘not’ depois do verbo 
auxiliar, sem alterar o verbo principal. 

I have not finished my homework yet. 
She hasn’t arrived yet. 
 

Observação: o present perfect pode ser usado também 
para indicar ações recentemente concluídas. Neste caso, o 
advérbio ‘just’ é usado entre o auxiliar have/has e o verbo 
principal (past participle), e equivale a “acabar de fazer 
algo”. 
Além disso, algumas expressões temporais podem ser 
observadas no pressent perfect como, por exemplo: for 
(indicando período de tempo), since (indicando o momento 
em que a ação teve início), already (significando ‘já’ em 
frases afirmativas e interrogativas), yet (significando ‘ainda’ 
em frases negativas e interrogativas), still (significando 
‘ainda’ em frases afirmativas), just (indicando que algo 
‘acabou de’ acontecer), ever (indicando ‘algum momento 
na vida’ da pessoa para quem a pergunta é dirigida), never 
(indicando que algo ‘nunca’ aconteceu na vida da pessoa 
para quem a pergunta é dirigida), recently, lately, once, 
twice, three times. 
 

16.2 EXERCÍCIOS 
 

01. (UNESP) I ______ my key. I don’t know where I _____ 
put. This often _____. Two days ago I _____ wallet. Surely 
I _____ my head soon. 
a) lost; put; happen; lost am losing. 
b) lost; have put; happens; have lost; will loose. 
c) have lost; have put; happens; lost; will be losing. 
d) have lost; have put; happened; have lost; have lost. 
e) have losed; put; is happening; lost; lose. 
 

02. (UNESP) Assinale a alternativa correta. 
a) I live here since 1970. 
b) I have lived here since 1970. 
c) I am living here since 1970. 
d) I will live here since 1970. 
e) I have been live here since 1970. 
 

03. (Carlos Chagas-BA) Escolha a alternativa que 
corresponde, em inglês a: 
A propósito, você tem visto Bob ultimamente? 
a) Did you see Bob on the way lately? 
b) By the way, have you seen Bob lately? 
c) Anyway, has Bob seen at last? 

d) By the way, when was Bob last seen? 
e) By the way, has Bob been late? 
 

04. (UNESP) Assinale a alternativa incorreta.  
a) She hasn’t been to England since 1975. 
b) The officer hasn’t accepted my application form. 
c) We haven’t seen any soldiers so far. 
d) Our guests haven’t said anything about the trip yet. 
e) She has talked on the phone for 2 hours last night.  
 

Leia o texto abaixo para responder as questões 1 a 5. 
English Around the World 

(by 5 minute English)  
Have you ever had the desire to wander the world and see what 
was out there? While some people prefer to stay in the comfort 
of their own home, others have been bitten by the travel bug 
and can't wait to explore the world. Exotic places call to them. 
"Come visit me and I will show you my mysteries," they say. 
Every year millions of people pack their suitcases or put on 
backpacks and flock to visit the seven continents of the world. 
They wander through the castles and museums of Europe, and 
the cities and natural wonders of North and South America. 
Some visit the vast exotic cultures of Asia, Africa and the 
Middle East. The great outback of Australia is a wonderland for 
those who go there. And a few lucky people even make to the 
most mysterious continent on the earth- Antarctica.  
Why do people want to explore the world? It gives them a better 
perspective about the earth and the people living on it. It opens 
their minds, it gives them a feeling of accomplishment, and 
it makes them feel alive. So save some money, get your 
passport ready, and see the world. It will change your life 
forever. 
 

05. (UDESC) The word “they” (line 6) refers to:  
a) the people.                    b) the places.  
c) the bugs.                       d) the travel agents.  
e) the mysteries. 
 

06. (UDESC-Adaptado) Mark a correct synonym for 
“forever” highlighted on the last line of the text. 
a) for good                       b) for ages  
c) for a short time            d) for a month  
e) for a day 
 

07. (UDESC) The text says that:  
a) not only should you stay still , but also be at your own vicinity.  
b) your life will be put aside if you travel.  
c) your perspective about life ought to be the same when you 
are away.  
d) getting some belongs and getting on the road is awesome 
for you.  
e) people might get a different perspective of their routine after 
wandering around streets. 
 

8. (UDESC-Adaptado) “…it gives them a feeling of 
accomplishment…” (highlighted in the third paragraph) 
means that:  
a) it gives people a sense of fulfillment.  
b) it gives places the feeling of crowd.  
c) it gives tourists pleasure.  
d) it gets people to be tired.  
e) it puts people in a free place. 
 

9. (UDESC-Adaptado) The correct verb tense used in the sentence 
“… others have been bitten by the travel bug…” (highlighted in 
the first paragraph) is:  

a) past perfect.                  b) present simple.  
c) present perfect.             d) past simple.  
e) active voice 
 

Leia o texto abaixo para responder as questões 6 e 7. 
The perils of counterfeit drugs go way beyond being ripped off 
by dubious online pill-pushers. The World Health Organization 
(WHO) estimates that 50 per cent of all medicines sold online 
are worthless counterfeits. In developing nations fake pills may 
account for as much as 30 per cent of all drugs on the market. 
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Even in the developed world, 1 per cent of medicines bought 
over the counter are fakes.  
Some key events illustrate the risk these pose. In Nigeria, 2500 
children died in 1995 after receiving fake meningitis vaccines. 
In Haiti, Bangladesh and Nigeria, around 400 people died in 
1998 after being given paracetamol that had been prepared 
with diethylene glycol – a solvent used in wallpaper stripper. 
The fakers are nothing if not market-aware: in the face of an 
outbreak of H5N1 bird flu in 2005, they began offering fake 
Tamiflu.  
What can be done? The WHO coordinates an umbrella body 
called the International Medical Products Anti-Counterfeiting 
Taskforce (IMPACT), an industry initiative that issues alerts 
when it finds anomalies in the medicine supply chain. Such 
events include sudden drops in wholesale prices, hinting at 
fakes coming onto the market, or the mimicking of anti-
counterfeiting features on packaging, such as holograms or 
barcodes, says Nimo Ahmed, head of intelligence at the UK’s 
Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency.  

New Scientist, 10 July 2010, p. 18. Adaptado 
 

10. (FUVEST) O texto informa que os falsificadores  
a) atuam na venda de remédios no mercado atacadista.  
b) roubam o selo de qualidade da Organização Mundial da 
Saúde.  
c) utilizam placebo nos medicamentos.  
d) apresentam-se como representantes oficiais da indústria 
farmacêutica.  
e) estão sempre alertas à demanda do mercado. 
 

11. (FUVEST) Segundo o texto, para conter a venda de 
medicamentos falsificados, a Organização Mundial da 
Saúde  
a) estimula a venda promocional de medicamentos 
importantes sempre que necessário.  
b) coordena o trabalho de uma organização que acompanha o 
fornecimento de remédios no mercado farmacêutico, alertando 
para possíveis irregularidades.  
c) exige que todos os medicamentos exibam o holograma da 
organização e o código de barras.  
d) controla o lançamento de novos medicamentos no mercado, 
a exemplo do Tamiflu.  
e) autoriza apenas a comercialização de medicamentos que 
passaram pelo crivo das agências sanitárias internacionais. 

 

16.4 GABARITO 
1. C 
8. A 

2. B 
9. C 

3. B 
10. E 

4. E 
11. B 

5. B 6. A 7. D 

 

Notes 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

UNIDADe 17 

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
 

 O presente perfeito contínuo descreve uma ação 
iniciada em um momento passado não específico, 
enfatizando sua continuidade em um momento presente. 
Atenção! Especificamente para ações ou situações 
temporárias, usa-se normalmente o presente perfeito 
contínuo. Para ações ou situações permanentes, 
geralmente usa-se o presente perfeito (unidade 15). 
Observe as orações: 

The man has been standing on the corner all day. 
I’ve been living in Beth’s house for the last two months. 

O presente perfeito continuo é formado pelo verbo ‘to have’ 
(simple present), o verbo ‘to be’ (past particple) e o verbo 
principal na forma ‘-ing’. 

She has been doing her homework since I arrived. 
A forma interrogativa da oração, o verbo ‘to have’ é 

colocado antes do sujeito, sem seguida o verbo ‘to be’ e o 
verbo principal sem alterações. 

Has he been going to the doctor recently? 
A forma negativa é obtida ao posicionar a palavra ‘not’ 

após o verbo ‘to have’ (have/has), o verbo ‘to be’ (been) e 
o verbo principal permanecem sem alterações. 

They have not (haven’t) been working lately. 
 

Observação: Algumas expressões temporais podem ser 
observadas no presente perfeito contínuo como, por 
exemplo: for (indicando período de tempo), since 
(indicando o momento em que a ação teve início), recently 
e lately.  
 

17.1 EXERCÍCIOS 
 

01. (FUVEST) Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna: 
I __________ the book for a couple of hours now. 
a) had read 
b) am read 
c) had been read 
d) having read 
e) have been reading 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 2 a 6  
Brazil as a bridge between old and new powers? 

One of the lines routinely taken by Brazilian officials engaged 
in international affairs is that their country is uniquely positioned 
to bridge chasms and build consensus in international affairs. 
Prosaic reasons for this abound. Culturally the country is 
diverse, claiming to have more people of Japanese descent 
than any country other than Japan, and more citizens of African 
ancestry than any country but Nigeria. Socio-economic realities 
in Brazil also capture the economic chasm of the North–South 
divide: the country exports advanced passenger aircraft and 
high fashion design while simultaneously grappling with tens of 
millions struggling to survive in poverty. Historical tradition and 
the exigencies of political and legal processes psychologically 
predispose Brazil to discussion and conciliation in search of an 
avenue to any particular desired outcome. This translates on a 
formal level into a highly juridical culture with strong contending 
regional and political factions that have to spend enormous 
amounts of time negotiating lest paralysis take hold. Brazilian 
diplomats have this in mind when they quip that they arrive at 
international discussions with the consensus position already 
outlined because the competing interests found in global talks 
have been reconciled during the formulation of their own 
national position.  
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Such a benign, conciliatory, consensus-creating persona for 
Brazilian diplomacy is only amplified by the country’s economic 
and military insertion into South America and the global 
system. Brazil lacks a history of conquest or imperial 
domination. The country manifestly does not present a security 
threat to its neighbours, possessing little more armed might 
than the scant minimum necessary to vouchsafe its own basic 
territorial integrity. It would thus seem that Brazil is ideally 
positioned to be the prototypical bridge-builder, working 
diligently to ensure stability and predictability in the face of 
rising tensions between major powers as well as the North and 
the global South. This article contends that while such an 
understanding has some merit, a simple view of Brazil as 
honest broker in global affairs overlooks the self-interested 
streak that lies at the core of Brazilian foreign policy and drives 
its attitudes to the development of international regimes and 
the conduct of global governance. In the theoretical terms set 
out in the introduction to this special issue of International 
Affairs, Brazil casts itself as something of an integrative, value-
creating negotiator in the international arena. But when 
examined on a deeper level, the country bears more 
resemblance to a distributive, valueclaiming actor. The ability 
of Brazilian diplomats to carry off this double identity rests in 
the country’s carefully constructed position as the intermediate 
or bridging ground between the South and the North. In this 
context the role of bridge-builder offers Brazil three advantages 
that have only coincidental alignment with what existing powers 
would label good international citizenship: (a) controlling the 
flow of political and ideational interaction back and forth 
between the North and South; (b) exacting a ‘toll’ for traffic in 
each direction; (c) being indispensable to the international 
system because it is seen as the link between old and 
emerging powers.  
To be completely clear, Brazil is simply doing too well 
economically and is too secure politically within the existing 
system to want any real change to the structure of the 
international system. The challenge that confronts Brazilian 
foreign policy architects is thus how to improve their country’s 
relative position within the international arena without engaging 
in behaviour that will fundamentally damage the system. Its key 
instrument in meeting this challenge is reframing debates and 
influencing others with ideas and allusions to future prospects, 
not hard power resources. While at times this means that there 
might appear to be a language of rebellion and substantive 
revision in Brazil’s foreign policy statements, even ostensibly 
isolationist ideas such as Lula’s new international economic 
geography are fundamentally predicated on maintenance of 
the existing global governance structures. The Brazilian aim is 
not to overturn these decision-making tables, but rather to gain 
an important seat with decision-influencing power that will allow 
the advancement of its own interests while retarding initiatives 
it sees as inimical. In part, this fits with Brazil’s long-standing 
ambition to be viewed and accepted as a major world power, 
captured in its perennial ambitions for a permanent seat on the 
United Nations Security Council and the fervent belief within 
Itamaraty that Brazil is the country of the future. On a more 
operational level, it fits with Brazil’s actual power projection 
capabilities, which are distinctly limited in economic, military 
and political terms. Maintenance of the existing international 
system is thus critical because Brazil has found a very cost-
effective way of vouchsafing its sovereignty and autonomy 
through the strategic use and interpretation of international 
institutions, norms and regimes.  
For the last 20 years Itamaraty has been working to position 
Brazil as a leader of first South America and then the global 
South. The sort of institutional machinations seen in the inter-
American system and the UN form an important part of the 
foreign policy strategy of making Brazil the conduit for regional 
coordination and wider pan-southern interaction. Brazil’s 
approach is essentially one of coalition formation, aimed at 
compensating for its deficiencies in respect of hard power 
military and economic credentials with its ample ability to 
generate ideas that are operationalized through diplomatic flair 
and a capacity to mobilize or derail initiatives requiring a larger 

southern voice. On the applied front, this earns Brazil an 
invitation to major international decision-making tables such as 
the G20 and the UN. This in turn becomes important to the 
wider foreign policy priority of maintaining the pre-eminence of 
the international norm of sovereignty as a device for protecting 
national autonomy. What is different about the Brazilian 
sequencing is that its diplomats avoid tactics of simple 
opposition and blatant deadlocking, preferring instead to find 
technical routes that may deliver the same end by reworking 
accepted worldviews or established causal patterns to create 
a new frame of reference for international negotiations and the 
participating actors.  
Within this context, the project of constructing a role for Brazil 
as bridge between the North and the South is critical. It offers 
a way of positioning Brazil as an interlocutor that allows it 
effectively to exact a ‘toll’ on the bridge. Brazil’s consequent 
response to international negotiations is to advance its own 
interests behind a pan-southern value-creating, integrative 
fascia. 
The remaining question is the extent to which these subtle 
turns and speed bumps will result in real changes in global 
governance frameworks and the international distribution of 
meaningful power and influence. Brazil’s preference is that 
they cause little alteration in the core rules and regimes, but 
perhaps a slight shift in norms that puts Brazil in a central 
position.  
Although over-used, Brazilian musician Tom Jobim’s line that 
‘Brazil is not for beginners’ aptly applies to understanding how 
it addresses international issues, presenting a significant 
challenge for policy-makers in northern capitals used to a 
system focused on northern Atlantic issues. Assumptions 
about how Brazil will react to invitations to participate or 
approaches to consult on policy issues need to be rethought. 
The considerable diplomatic capacity found in Itamaraty is 
matched by an impressive ability to develop and communicate 
new ideas through a process of patient discussion and civil 
debate to create a consensus around something remarkably 
close to Brazil’s view. This approach to international issues 
differs markedly from that found in traditional powers in the 
North, which have a reputation for often using a blunt stick and 
a very small carrot to gain consent. The interesting point is that 
this may present more of an opportunity than a threat for the 
policy agendas of the traditional powers. Brazil’s core interests 
and ambitions align remarkably well with those of other major 
powers; and, moreover, pursuit of these interests has been 
undertaken in a manner that has yet to raise hackles 
throughout the South. This makes Brazil a potentially valuable 
partner for the continued management of regional and global 
issues, but only if northern capitals are able to shift how they 
view Brazil and learn a new variation on their existing themes 
of global governance.  

Sean W. Burges International Affairs 89: 3 (2013) 577–594. Adapted 

 
02. (PUC-RIO) The communicative intention of this article 
is to 
a) inform that Brazil deserves more international credit as an 
honest broker in global affairs. 
b) explain how Brazil positions itself in the role of a bridge-
builder in the global system. 
c) defeat the argument that Brazilian diplomacy is always 
conciliatory in nature for fear of imperialistic attacks. 
d) reveal that Brazil does not pose a security threat to its 
neighbors due to the scanty status of its armed forces.  
e) question Brazil’s role as an effective political and economic 
leader among the Southern Hemisphere nations. 
 

03. (PUC-Rio) According to the Brazilian foreign affairs 
officials, all of the following are supportive arguments for 
seeing Brazil as a country that can play an important role 
in international affairs, EXCEPT  
a) a tradition of finding consensus to reach desired goals 
supported by political and legal processes.  
b) a long-established practice of extended discussions among 
different political views to reach conciliatory negotiation.  
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c) the skill in dealing with extremes, such as an advanced 
technological production on the one hand, and a high 
percentile of population in poverty on the other.  
d) the ethnic diversity present in Brazil: a huge population of 
Japanese descent and an enormous number of inhabitants of 
African ancestry.  
e) the Brazilian diplomats’ position to impose their own national 
point of view on the competing interests of the other 
international members.  
 

04. (PUC-Rio) In the fragment “For the last 20 years 
Itamaraty has been working to position Brazil as a leader 
of first South America and then the global South.”, ‘has 
been working’ expresses 
a) a finished action in the past.  
b) an action that finished very recently. 
c) an action in progress at a moment in the past.  
d) a past action which has a result in the present.  
e) an action which started in the past and continues in the 
present. 
 

05. (PUC-Rio) In the last section of the article, the author 
states that  
a) Brazil’s diplomatic attitude is a huge menace to the 
international policies adopted by the powerful nations of the 
globe.  
b) Brazil’s perspective on international issues at present is 
quite aligned with that undertaken by all of the traditional 
powerful nations of the northern hemisphere.  
c) the Brazilian foreign affairs ministry is very good at 
negotiating and leading different nations into a consensual 
position, as long as this perspective is aligned with its own.  
d) nations in the North which have held powerful positions 
internationally have employed very impressive and efficient 
approaches to reach global consensus on relevant issues.  
e) Brazil will only be a beneficial player in international issues 
if nations from the North maintain their own stand in issues that 
involve economic and financial negotiations.  
 

06. (PUC-Rio) In terms of pronominal reference,  
a) ‘This’ in “This translates on a formal level into a highly 
juridical culture with strong contending regional and political 
factions…” refers to “avenue”. 
b) ‘They’ in “Brazil’s preference is that they cause little 
alteration in the core rules and regimes”  refers to “power and 
influence”. 
c) ‘Which’ in “which have a reputation for often using a blunt 
stick and a very small carrot to gain consent.” refers to “issues”. 
d) ‘Those’ in “...align remarkably well with those of other major 
powers” refers to “interests and ambitions”. 
e) ‘Their’ in “learn a new variation on their existing themes of 
global governance.” refers to “issues”. 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 7 a 9. 
How Exercise Can Calm Anxiety 

In an eye-opening demonstration of nature’s ingenuity, 
researchers at an American University recently discovered that 
exercise creates vibrant new brain cells — and then shuts them 
down when they shouldn’t be in action.  
For some time, scientists studying exercise have been puzzled 
by physical activity’s two seemingly incompatible effects on the 
brain. On the one hand, exercise is known to prompt the 
creation of new and very excitable brain cells. At the same time, 
exercise can induce an overall pattern of calm in certain parts 
of the brain.  
Most of us probably don’t realize that neurons are born with 
certain predispositions. Some, often the younger ones, are by 
nature easily excited. They fire with almost any provocation, 
which is laudable if you wish to speed thinking and memory 
formation. But that feature is less desirable during times of 
everyday stress. If a stressor does not involve a life-or-death 
decision and require immediate physical action, then having 
lots of excitable neurons firing all at once can be 
counterproductive, inducing anxiety.  
How can an activity  

Studies in animals have shown that physical exercise creates 
excitable neurons in abundance, especially in the 
hippocampus, a portion of the brain known to be involved in 
thinking and emotional responses. But exercise also has been 
found to reduce anxiety in both people and animals.  
How can an activity simultaneously create ideal neurological 
conditions for anxiety and leave practitioners with a deep-
rooted calm, the Princeton researchers wondered?  
So they gathered adult mice, injected them with a substance 
that marks newborn cells in the brain, and for six weeks, 
allowed half of them to run at will on little wheels, while the 
others sat quietly in their cages.  
Afterward, the scientists determined each group’s baseline 
nervousness. Given access to cages with open, well-lighted 
areas, as well as shadowy corners, the running mice were 
more willing to cautiously explore and spend time in open 
areas, an indication that they were more confident and less 
anxious than the sedentary animals.  
The researchers also checked the brains of some of the 
runners and the sedentary mice to determine how many and 
what varieties of new neurons they contained. As expected, the 
runners’ brains teemed with many new, excitable neurons. The 
sedentary mice’s brains also contained similar, volatile 
newborn cells, but not in such profusion.  
The runners’ brains, however, also had a notable number of 
new neurons specifically designed to release the 
neurotransmitter GABA, which inhibits brain activity, keeping 
other neurons from firing easily. In effect, these are nanny 
neurons, designed to shush and quiet activity in the brain.  
In the runners’ brains, there were large new populations of 
these cells in a portion of the hippocampus, the ventral region, 
associated with the processing of emotions. The rest of the 
hippocampus, the dorsal region, is more involved with thinking 
and memory. What role these nanny neurons were playing in 
the animals’ brains and subsequent behavior was not 
altogether clear.  
So the scientists next gently placed the remaining mice in ice-
cold water for five minutes. Mice do not enjoy cold water. They 
find immersion stressful and anxiety-inducing, although it is not 
life-threatening. Then the scientists checked these animals’ 
brains. They were looking for markers, known as immediate 
early genes, that indicate a neuron has recently fired.  
They found them, in profusion. In both the physically fit and the 
sedentary mice, large numbers of the excitable cells had fired 
in response to the cold bath. Emotionally, the animals had 
become fired up by the stress. But with the runners, it didn’t last 
long. Their brains, unlike those of the sedentary animals, 
showed evidence that the shushing neurons also had been 
activated in large numbers, releasing GABA, calming the 
excitable neurons’ activity and presumably keeping 
unnecessary anxiety at bay.  
In effect, the runners’ brains had responded to the relatively 
minor stress of a cold bath with a quick rush of worry and a 
concomitant, overarching calm.  
What all of this suggests is that the hippocampus of runners is 
vastly different from that of sedentary animals. Not only are 
there more excitatory neurons and more excitatory synapses, 
but the inhibitory neurons are more likely to become activated, 
presumably to dampen the excitatory neurons, in response to 
stress.  
It’s important to note that this study examined long-term 
training responses. The runners’ wheels had been locked for 
24 hours before their cold bath, so they would gain no acute 
calming effect from exercise. Instead, the difference in stress 
response between the runners and the sedentary animals 
reflected fundamental remodeling of their brains.  
Of course, as we all know, mice are not men or women. But 
other studies show that physical exercise reduces anxiety in 
humans, which suggests that similar remodeling takes place in 
the brains of people who work out. It won’t be a huge stretch to 
suggest that the hippocampi of active people might be less 
susceptible to certain undesirable aspects of stress than those 
of sedentary people.  
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By Gretchen Reynolds Adapted from: 
http://well.blogs.nytimes.com/2013/07/03/ how-exercise-can-calm-

anxiety/?src=me Retrieved on 03/07/2013 
 

07. (PUC-Rio) The main purpose of the text is  
a) to suggest that exercising eases anxiety.  
b) to prove that people and mice react the same way under 
stress.  
c) to discuss human beings’ anxiety when in contact with mice.  
d) to highlight anxiety symptoms in newborn mice. 
e) to examine mice’s reactions to dark cages. 
 

08. (PUC-Rio)  In paragraph 2, the author argues that  
a) both old and new brain cells create neurological conditions 
to social interaction.  
b) exercises seem to have two different effects in the brain.  
c) American scientists are bewildered by the human brain 
evolution.  
d) creativity, anxiety and relaxation are triggered by the same 
neurons.  
e) physical activity can damage two similar aspects of the brain 
 

09. (PUC-Rio) In paragraph 8, there is evidence that  
a) the research results were inconclusive.  
b) scientists expected both groups of mice to react similarly.  
c) scientists confirmed their previous assumptions.  
d) the experiment proved mice’s brains were identical.  
e) scientists’ expectations could not be met. 
 

17.2 GABARITO 
1. E 
8. B 

2. B 
9. C 

3. E  4. E 5. C 6. D 7. A 

 
 

UNIDADe 18 

 

PAST PERFECT 
 

O passado perfeito (past perfect) descreve uma ação 
que aconteceu em um momento passado anterior a outra 
ação também passada. 

O ‘past perfect’ é formado pelo verbo auxiliar ‘to have’ 
no passado, ‘had’; seguido do verbo principal no ‘past 
participle’. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exemplos: 

When you arrived, I had finished my lunch. 
He had not dug in the right place. 
Had she left home? 
We left the restaurant after we had finished our meal. 

 

18.1 EXERCÍCIOS 
 

Status of same-sex marriage South America 
Argentina  
The Autonomous City of Buenos Aires (a federal district and 
capital city of the republic) allows same-sex civil unions. The 
province of Rio Negro allows same-sex civil unions, too. 
Legislation to enact same-sex marriage across all of Argentina 
was approved on July 15, 2010.  

Brazil  
A law that would allow same-sex civil unions throughout the 
nation has been debated. Until the end of the first semester of 
2010 the Supremo Tribunal Federal had not decided about it.  
Colombia  
The Colombian Constitutional Court ruled in February 2007 
that same-sex couples are entitled to the same inheritance 
rights as heterosexuals in common-law marriages. This ruling 
made Colombia the first South American nation to legally 
recognize gay couples. Furthermore, in January 2009, the 
Court ruled that samesex couples must be extended all of the 
rights offered to cohabitating heterosexual couples.  
 

Ecuador  
The Ecuadorian new constitution has made Ecuador stand out 
in the region. Ecuador has become the first country in South 

America where same sex civil union couples are legally 
recognized as a family and share the same rights of married 
heterosexual couples.  
 

Uruguay  
Uruguay became the first country in South America to allow 
civil unions (for both opposite-sex and samesexcouples) in a 
national platform on January 1, 2008. Children can be adopted 
by same-sex couples since 2009. (http://en.wikipedia.org/. 
Adaptado.) 

 

01. (UNESP) Assinale a alternativa na qual todos os 
termos se caracterizam como vocabulário específico da 
área legislativa.  
a) Across, approved, platform, ruling.  
b) Constitution, legislation, share, throughout.  
c) Across, allow, platform, rights.  
d) Constitution, entitled, rights, ruling. 
e) Across, extended, recognize, share. 
Leia a tirinha para responder à questão. 

 
02. (FATEC) De acordo com a fala de Calvin no primeiro 
quadro da tirinha  
a) o menino se sente feliz com a recomendação da mãe dele.  
b) o menino não compreende como fazer o trabalho sem a 
ajuda da mãe dele.  
c) o menino foi autorizado a ficar acordado até mais tarde para 
terminar o trabalho.  
d) a mãe do menino se recusa a ajudá-lo com o trabalho.  
e) a mãe do menino diz que ele precisa aprender a economizar 
papel. 
 

WORKED 
HAD + STUDIED 
 SENT 

I 
SHE 
HE 
IT 
IT 
WE 
YOU 
THEY 
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03. (FATEC) No segundo quadro da tirinha, Hobbes  
a) parabeniza Calvin pelo bom desempenho.  
b) apoia Calvin na disputa entre o menino e a mãe dele.  
c) lamenta que Calvin tenha de terminar logo o trabalho.  
d) repreende Calvin por seu descaso com o uso de papel.  
e) relembra Calvin a respeito de algo que a mãe do menino 
dissera. 

 

04. (FATEC) No terceiro quadro da tirinha, Calvin afirma 
que não conseguirá a nota “A” que ele julga merecer pois  
a) Hobbes está atrapalhando o trabalho dele.  
b) a professora dele não explicou o que ele tinha que fazer.  
c) a professora dele não deu tempo bastante para que ele 
terminasse o trabalho.  
d) a mãe dele o levou a fazer um trabalho descuidado e às 
pressas.  
e) a mãe dele e a professora deram informações divergentes 
sobre o trabalho. 
 

05. (FATEC) No último quadro da tirinha, os quinze 
minutos que Hobbes menciona dizem respeito ao tempo 
que Calvin  
a) passou reclamando.  
b) gastou no trabalho até então.  
c) levaria para terminar o trabalho.  
d) levaria para apresentar o trabalho.  
e) demorou para entender o trabalho. 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 4 a 7. 
From child hunger to obesity: Brazil’s new health 
scourge 

Daniele Bassi May 19, 2014  
Since it was established in 1982, the Brazilian NGO Pastoral 

da Criança used weight to ascertain whether a child was 
unhealthy. Recently, that had to change when they started to 
see more and more obesity in poor communities. “As we 
started noticing some children were overweight, we had to 
change our practices entirely,” says nutritionist Paula Pizzatto. 
“Now height and the BMI [body mass index] are also taken into 
consideration.”  

When Pastoral da Criança first started its work, malnutrition 
and lack of basic childcare were the cause of high infant 
mortality rates – 8.3% in 1980. By engaging and training 
community leaders to carry out regular visits to local families, 
the organization encouraged more breastfeeding and prenatal 
care. At the same time, the government’s zero hunger 
programme took millions of Brazilians out of extreme poverty 
and more than halved the rates of child mortality. According to 
the World Food Programme, hunger affects only 6.9% of 
Brazil’s population now. However, these impressive statistics 
do not mean that most Brazilians are healthy. The last figures 
released by the health ministry show that 51% of country’s 
population are overweight and one in three children age five to 
nine is overweight.  

A cash transfer scheme called Bolsa Família allowed many 
who were once excluded from the free market to become 
consumers. “Parents who were undernourished as children 
can now put a bottle of CocaCola on their tables. It is a matter 
of status. They feel proud,” says Pizzatto.  

Companies quickly understood there was a market of new 
consumers to explore. Door to-door selling of affordable 
products as well as tailor-made payment options allowed slum 
dwellers and remote communities to get food without travelling 
to the supermarket, so processed products became more 
accessible than fresh fruit and vegetables. Most people in the 
poorest communities in Brazil are under-educated, making 
them more vulnerable to advertising. For instance, Nestle’s 
floating supermarket navigates the Amazon with a powerful 
market campaign that claims to “offer access to nutrition, health 
and wellbeing to the remote community of the north region”. 
But it mainly sells yoghurts, ice cream and chocolate. “Quality 
of the food is now more of an issue than access to it,” says 
Arnoldo de Campos, secretary for the National Secretariat for 
Food and Nutritional Security. “We still have a small fraction of 

people that don’t have access to food, in isolated rural areas or 
indigenous communities, but the most serious problem now is 
obesity.”  

Pastoral’s follow-up nutritional programme focuses on the 
first 1,000 days of life of the infant, including the time he or she 
is in the womb. Providing healthy nutrition during this first stage 
of life is essential to prevent both malnutrition and obesity. The 
programme is still new and has only been introduced in 23 of 
the 27 Brazilian states. “So far, we have nearly 13,000 children 
under the nutritional programme,” says Pizzatto. “Around 11% 
are overweight or obese and about 2% are undernourished.” A 
lack of playgrounds in needy communities and national 
maternity leave of only four months, which means that babies 
cannot be breastfed exclusively for the first six months, 
contributes to the problem. The full results of the nutritional 
programme haven’t been published yet, but Pastoral is very 
aware of the challenges that lie ahead. “It is easier to introduce 
a new feeding habit when dealing with malnutrition, but it is 
definitely more difficult to correct existing ones, when the entire 
family is involved,” said Pizzatto.  

The government recognizes the seriousness of the problem. 
In 2011, it created the Intersectoral Strategy for Control and 
Prevention of Obesity, which started, among other things, the 
promotion of health feeding habits in public schools. But 
despite all the efforts, combating obesity will be an arduous 
task. “We have a poorly legislated production system which is 
addicted to bad-quality food and unregulated advertising 
practices,” says de Campos. “For instance, the latest Coca-
Cola slogan is ‘open happiness’, for a soft drink full of sugar. It 
is more difficult to tackle obesity than hunger.”  

www.theguardian.com. Adaptado.  
6. (UNESP) Segundo o texto, que ações por parte do 
Governo Federal e da Pastoral da Criança podem ter 
ajudado a diminuir a taxa de mortalidade infantil?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. (UNESP) Leia os dois últimos parágrafos e cite quatro 
fatores que contribuem para o aumento da obesidade 
infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

08. (UNESP) Segundo o texto, que critérios a ONG Pastoral 
da Criança utiliza atualmente para avaliar a saúde das 
crianças? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

09. (UNESP) Segundo o texto, que estratégias as 
empresas de produtos alimentícios industrializados usam 
para atrair os novos consumidores incluídos no mercado 
pelo programa de transferência de renda Bolsa Família?  
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18.2 GABARITO 
1. D 2. C 3. E 4. D 5. A 
6. A Pastoral da Criança começou a incentivar e a treinar líderes comunitários 
para realizarem visitas regulares à famílias locais, encorajando a 
amamentação e o cuidado pré-natal. O programa Fome Zero do governo 
federal tirou milhões de brasileiros da pobreza extrema e reduziu em mais de 
cinquenta por cento as taxas de mortalidade infantil. 
7. Os quatro fatores são: [I] a falta de playgrounds em comunidades carentes; 
[II] licenças-maternidade de apenas quatro meses, o que faz com que os 
bebês não possam ser exclusivamente amamentados durante os primeiros 
seis meses; [III] um sistema de produção mal legislado que é intimamente 
ligado a alimentos de má qualidade e [IV] práticas publicitárias não 
regulamentadas. 
8. Atualmente a Pastoral da Criança utiliza a altura e o índice de massa 
corpórea (IMC) das crianças. 
9. As empresas de produtos alimentícios industrializados usam vendas de 
porta em porta de produtos acessíveis financeiramente, assim como opções 
de pagamento sob condições especiais. 

 
 
 

UNIDADe 19 

 

PAST PERFECT CONTINUOUS 
 

O passado perfeito continuo (past perfect continuous) 
descreve uma ação que aconteceu em um momento 
passado anterior a outra ação também passada, 
enfatizando a duração desta até o momento em que a 
segunda ação ocorreu. 

O ‘past perfect continuous’ é formado pelo verbo auxiliar 
‘to have’ no passado (had), o verbo ‘to be’ no ‘past 
participle’ (been), seguido do verbo principal na forma -
ing. 

The boy had been quarreling when we arrived 
 

Em orações negativas, a partícula “not” é posicionada 
entre o verbo ‘to have’ (had) e o verbo ‘to be’ (been) 
enquanto o verbo principal não sofre alteração. 

They had NOT been quarreling when we arrived home. 
 

Já nas orações interrogativas, o verbo ‘to have’ (had) é 
posicionado antes do sujeito, o verbo ‘to be’ (been) e o 
verbo principal não sofrem alterações. 

Had you been quarreling when we arrived? 
 

19.1 EXERCÍCIOS 
 

01. Qual das frases abaixo NÃO está no past perfect 
continuous? 
a) We had been traveling since 2013. 
b) Had you been swimming? 
c) It had been raining hard for several hours. 
d) You have not been waiting here for two hours. 
e) Had he been talking with her? 
 

02. Escreva a frase abaixo nas formas negativa e 
interrogativa: 
She had been drinking all day. 

 

 

 
Leia o texto abaixo para responder as questões 3 a 5 

One More Reason To Eat Your Veggies 
If you’re worried about prostate cancer, it might pay to eat an 
apple a day. Or an onion. Researchers at the Mayo Clinic in 
Rochester, Minn., report that a natural substance called 
quercetin significantly reduced the ability of prostate tumor 
cells to absorb the hormone they need to develop and 
proliferate. Quercetin is found in apples, onions, leafy 
vegetables, green and black tea, beans, and red wine.  
The team, led by Dr. Nianzeng Xing, cautioned that the study 
has been done only on cancer cells cultivated in the lab, and 
quercetin hasn’t been tested in human patients. But it has two 
advantages as a potential treatment: it is abundant and safe. 
Prostate cancer, the most common cancer in men, will strike 
198,100 Americans this year and kill 31,500, according to the 
American Cancer Society. Existing treatments have severe 
side effects, so scientists have been searching for a safer one.  
The researchers found that quercetin reduced prostate cancer 
cells’ absorption of androgens, the male hormones that 
stimulate prostate cancer. Next, the Mayo team will test 
quercetin in mice that have been bioengineered to develop 
prostate cancer.  

(In: Business Week, April 9, 2001. p. 106.)  
 

03. (UEL) Pode-se dizer que a intenção principal do texto 
é:  
a) Apresentar um relato preliminar de uma pesquisa que visa 
a prevenção do câncer de próstata.  
b) Incentivar a ingestão de frutas e legumes no combate à 
célula cancerosa denominada quercetina.  
c) Questionar os efeitos colaterais apresentados por uma 
substância que combate o câncer de próstata.  
d) Discutir um trabalho científico sobre os hormônios 
absorvidos pelas células cancerosas em sua proliferação.  
e) Relatar uma pesquisa sobre a mortalidade de homens 
americanos decorrente de câncer de próstata.  
 

04. (UEL) O estudo mencionado no texto foi realizado pela 
equipe liderada pelo Dr. Nianzeng Xing em:  
a) Homens norte-americanos de meia-idade.  
b) Diversos tipos de ratos geneticamente modificados.  
c) Frutas e vegetais modificados em laboratório.  
d) Células cancerosas cultivadas em laboratório.  
e) Ratos tratados com o objetivo de desenvolver câncer de 
próstata.  
 

05. (UEL). Segundo o texto, o estudo revela que a 
substância quercetina:  
a) É encontrada em ratos de laboratório que desenvolveram 
câncer de próstata.  
b) Pode ser encontrada em células cancerosas cultivadas em 
laboratórios.  
c) Reduz a absorção dos hormônios masculinos pelas células 
cancerosas da próstata.  
d) Estimula os hormônios masculinos que provocam câncer de 
próstata.  
e) Desenvolve-se e prolifera tanto em pacientes humanos 
quanto em ratos. 
 

Leia o texto para responder a(s) questão(ões) em 
português.  

Brazil finds coffee protein with morphine effect 
January 26, 2015 

Brazilian scientists have discovered a protein in coffee that has 
effects similar to pain reliever morphine, researchers at the 
state University of Brasilia (UnB) and state-owned Brazilian 
Agricultural Research Corporation Embrapa said Saturday. 
Embrapa said its genetics and biotech division, teaming up with 
UnB scientists, had discovered “previously unknown protein 
fragments” with morphine-like effects in that they possess 
“analgesic and mildly tranquilizing” qualities. The company 
added tests on laboratory mice showed that the opioid 
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peptides, which are naturally occurring biological molecules, 
appeared to have a longer-lasting effect on the mice than 
morphine itself. Embrapa said the discovery has 
“biotechnological potential” for the health foods industry and 
could also help to alleviate stress in animals bound for the 
slaughterhouse. In 2004, Embrapa managed to sequence 
coffee’s functional genome, a major step towards efforts by the 
firm and UnB to combine coffee genes with a view to improving 
grain quality.  

(www.news.com.au. Adaptado.) 
 

06. (UNESP) Quais são as possíveis aplicações práticas da 
descoberta?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07. (UNESP) Quais os efeitos da proteína descoberta no café? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leia o texto a seguir.  
What is the 17th letter of the alphabet? Are you singing the 
alphabet song to find the answer? It’s “Q”. Have you ever 
wondered why you can recite all the lyrics to an Adele or Cold 
Play song but can’t remember the equation for the 
circumference of a circle or the Spanish word for printer? When 
listening to music, following the lyrics and melody/rhythm 
requires both sides of our brains to be active, making it easier 
to remember information that’s simply read. That’s why you 
often have lines from songs stuck in your head, but you don’t 
find the same thing with passages from books.  
Learning a new language? You should start by listening to a 
song; you will get a better sense of words and pronunciation. 
In addition to all these fabulous benefits, music is excellent to 
help you remember and recall information. Add to that 
increased motivation and improved mood, and you have a 
winning language learning tactic. When using music to learn, 
you can use your listening, speaking and (if you follow along 
with the lyrics) your reading skills.  
(Adaptado de: T-SKEET, J. Why Learning a Language from 
Music is Easier. Voxy. 12 jul. 2012.) 
 

08. (UEL)  
a) Segundo a autora, é mais fácil memorizar músicas que 
outros tipos de informações. Explique, de acordo com o 
texto, por que isso acontece.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) Cite três benefícios da música para o aprendizado de 
línguas estrangeiras mencionados no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leia o texto e responda às questões. 
Are You Addicted to Sports? 

Sports addictions are real and do conflict with 
relationships. As with anything that can be addictive there is a 
threshold where something healthy becomes unhealthy. 
Addiction is defined as "the state of being enslaved to a habit 
or practice or to something that is psychologically or physically 
habit-forming".An addiction to sports is not always a bad thing, 
but can be.      Often this addiction comes along with another 
addiction whether it be cigarettes, alcohol, or gambling. 
              If you or someone you love is addicted to sports make 
sure you approach it in a proper manner. If this is your spouse 
and it is coming between you and him/her then you may want 
to seek counseling. If you personally are addicted to sports 
then try picking up another hobby because you may just have 
too much free time. Get out of the house once in a while and 
enjoy life. Don't let the athletic ability of others control your life. 
             Signs of sports addiction: mood swings during 
events; outcome ruins your day or even week; sports gambling; 
fantasy sports; attending an excess number of events; 
excessive merchandise; arguments and fights. 
09. De acordo com as informações do texto, o vício em 
esportes  
a) é compreendido sempre como algo negative.  
b) surge, geralmente, em substituição a outro vício.  
c) pode ser substituído por outro hobby ou hábito. 
d) é um sinal de problemas físicos e psicológicos 
e) Students will find the book particularly interesting. 
  
10. Considerando os aspectos estruturais do texto, 
percebe-se que  
a) os termos healthy, psychologically, personally e physically 
são formados pelos processos de fixação e sufixação.  
b) complemento da if clause está adequado em: if I were 
addicted to sports I would certainly look for help.  
c) na sentença you may want to seek couseling, o termo may 
pode er substituído por can, sem alterar o sentido.  
d) na sentença Don’t let the athletic ability of others control your 
life está explicitada a possibilidade da escolha. 
 

19.2 GABARITO 
1. D 
2. Negative Form: She had not been drinking all day. 
Interrogative Form: Had she been drinking all day? 
3. A 4. D 5. C  
6. A descoberta poderia ser útil para a indústria de alimentos saudáveis e 
para aliviar o estresse em animais destinados a abatedouros. 
7. A proteína possui qualidades analgésicas e levemente tranquilizantes, 
parecidas com as da morfina. 
8. a) Segundo o texto, quando ouvimos uma música, ambos os hemisférios 
do cérebro são ativados através do exercício de seguir a letra e a melodia/o 
ritmo, o que torna o processo de memorização mais fácil do que na simples 
leitura. b) Os benefícios são: melhor compreensão das palavras, contato com 
pronúncia, melhor memorização, maior motivação, bom humor; 
oportunidade para exercitar as habilidades de ler, falar e ouvir. 
9. C 10. B 
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UNIDADe 20 

 

SIMPLE FUTURE & FUTURE 

CONDITIONAL 
 

20.1 SIMPLE FUTURE 
As formas mais comuns de se indicar o tempo futuro em 

inglês consistem no uso de ‘will’ ou ‘going to’. Pode-se 
ainda, expressar uma intenção em um futuro próximo com 
o uso do ‘present continuous’. 
 

a) WILL 
O simple future pode ser formado pelo auxiliar ‘will’ 

(para todas as pessoas) seguido do infinitivo sem ‘to’ do 
verbo principal. A forma ‘shall’ pode ser usada com I e ‘we’. 

The forecast says it will raind tomorrow. 
 

Sua forma interrogativa é obtida colocando-se o 
auxiliar ‘will’ antes do sujeito, sem alterar o verbo principal. 

Dad, will you buy that for me? 
 

Já as orações negativas são formadas usando-se ‘not’ 
depois do auxiliar ‘will’, sem alterar o verbo principal. 

Well, I will not (won’t) go to town tomorrow, but I’ll buy it 
next week. 
 

Podemos utilizar o ‘will’ em situações como: 
 

SITUATION AIM EXAMPLE 
 
Decisions 

To make decisions 
that are made at the 
time of speaking. 

We will eat 
dinner today at 
6h00 pm. 

 
Desire-
Willingness 

To state desire or 
willingness for 
something or 
someone. 

 
I will be happy to 
help you today. 

 
Facts 

 
To state a fact about 
the future. 

My teacher will 
be happy, the 
whole class 
passed the UEL 
entrance exam. 

Prediction To predicate a future 
event or action. 

I think it will rain 
this afternoon. 

 
Formal 
statements 

To make a formal 
statement about a 
future action or event. 

The school will 
be closed for a 
few days. 

 
Suggestion 

To make suggestions 
or state ideas. 

Will we go to the 
store tonight or 
tomorrow 
morning? 

 
Request 

 
To make a request. 

Will you watch 
the English 
classes with me? 

Observação: os seguintes advérbios ou locuções 
adverbiais são comumente usados em orações com ‘simple 
future’: tomorrow (amanhã), next week/moth/year (próxima 
semana/mês/ano), soon (em breve), in + expressions of 
time (ex: in a few days, ‘em poucos dias’). 
 

b) GOING TO 
O present continuous do verbo ‘to go’ seguido do verbo 
principal no infinitivo com ‘to’ também é usado para 
expressar ações futuras, especialmente ações que foram 
planejadas para se realizarem no futuro. 
Mary is going to see Paul tonight. 
We are going to tell him the truth tomorrow. 
 

As formas negativas e interrogativas das orações seguem 
o mesmo esquema apresentado na Unidade 14 no tópico 
2. 
 

Podemos utilizar ‘going to’ em situações como: 

SITUATION AIM EXAMPLE 
Planned events When a future 

event has been 
planned before 
the time of 
speaking 

I am going to 
(travel to) Mexico 
in a few days. 
We are not going 
to work next 
week. 

Predictions To make a future 
prediction based 
on facts. 

There is going to 
be a really big 
storm in a few 
hours. 
The test next 
week is going to 
be really hard. 

Intentions To state 
something that is 
intented to take 
place in the 
future, in formal 
conversations. 

I am going to be 
a rich person 
someday. 
We are going to 
pass the test. 

 

20.2 FUTURE CONDITIONAL 
Na língua portuguesa, o tempo ‘conditional’ 

corresponde ao “futuro do pretérito”. É um tempo verbal 
que, geralmente, pode estar associada a uma condição (if). 

I would go with you if I had money. 
 

20.2 EXERCÍCIOS 
 

Leia a tirinha abaixo e responda. 

 
 

01. (FATEC) A contração won’t presente na fala de Calvin (“I 
won’t get the ‘A’ I deserve!”) é composta pelos termos  
a) will not.  
b) want to.  
c) want not.  
d) would not.  
e) wanted not 
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Leia o quadrinho abaixo e responda às perguntas. 

 
02. (ITA) A palavra breakthrough, na charge, tem o mesmo 
sentido de  
a) customary.  
b) inept.  
c) conventional.  
d) innovative.  
e) ordinary. 
 

03. (ITA) A mensagem transmitida pela charge não denota  
a) crítica.  
b) lentidão.  
c) arrependimento.  
d) ironia.  
e) evolução. 
 

04. (ITA) Assinale a opção que mais se aproxima da ideia 
central do texto.  
a) O trabalho dignifica o homem.  
b) Uma andorinha só não faz verão.  
c) Quem tudo quer, nada tem.  
d) A ociosidade é a mãe de todos os vícios.  
e) Mais vale prevenir que remediar. 
 

Leia o texto abaixo e responda às perguntas 
 

A South African writer reflects on his country’s new Nobel 
laureate by Rian Malan 
(…) And yet, and yet. When all the literary games are done and 
his last sentence deconstructed, Coetzee will be remembered 
for something quite simple: here was a writer who described, 
more truly than any other, what it was to be white and 
conscious in the face of apartheid’s stupidities and cruelties. 
This may perplex people from outside South Africa, because 
the word apartheid is never uttered in his novels, and the 
settings are not necessarily South African. In 1980, when 
Coetzee’s masterpiece Waiting for the Barbarians was 
published, I was in the U.S., living among people who took it 
as a surreal cowboy story set on some nameless frontier and 
wondered what all the fuss was about. For me, and for many 
white South Africans, it was an unbearably painful allegory 
about our daily lives and moral dilemmas, a book that engaged 
on a psychic level so deep and compelling that reading it left 
one dazed and hypnotized. (...) Fonte: TIME online edition, 13 
out. 2003 
 

05. (UEL) A partir do texto, compreende-se que J. M. 
Coetzee é:  
a) Romancista.  
b) Físico.  
c) Dramaturgo.  
d) Químico.  
e) Poeta.  
 

06. (UEL) Segundo o texto, é correto afirmar que:  
a) A especialidade de Coetzee é fazer jogos literários com as 
palavras.  

b) Coetzee foi a favor do sistema político “apartheid’ na África 
do Sul.  
c) Os americanos consideram J. M. Coetzee um africano 
racista e surreal.  
d) Coetzee retrata os dilemas morais enfrentados por africanos 
brancos conscientes no sistema “apartheid”.  
e) Dilemas morais e da vida cotidiana são temas excluídos por 
Coetzee.  
 
07. (UEL) O livro Waiting for the Barbarians aborda a 
questão:  
a) Da violência física.  
b) Da ética profissional.  
c) Da reeducação psíquica.  
d) Dos fenômenos hipnóticos.  
e) Da discriminação racial. 
 

Leia e responda. 

 
08. (UEL) Explique, em português, como a profissão de 
professor é representada no texto. Indique as estratégias 
usadas pelo autor na construção dessa representação e 
sua relação com o gênero “anúncio classificado” que 
comprovam sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Leia o texto e responda. 
Can Pokémon Go enhance an appreciation for nature? A 
recent report by the New York Times describes “roving bands 
of people, lumbering around parks and monuments, 
smartphones in hands, staring intently at their screens.” That 
seems more like a Zombie Invasion than the connection many 
of us hope people will experience. But the game does offer 
benefits. Like geocaching (using handheld G.P.S. units, 
including phones, for outdoor treasure hunts), Pokémon Go 
encourages physical activity outdoors. It familiarizes people 
with parks they may never have visited. For kids with special 
needs or fears, the game can be a motivator and gateway. 
Among some players, it builds a sense of community. It’s fun. 
And people have always used technology to connect with 
nature (consider binoculars and fishing rods).  
Supercharged digital devices, however, are uniquely powerful, 
and they deserve respectful questioning. Here’s a decisive test: 
how long does it take a person to look up from the screen and 
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actually experience the natural world? Does the device actually 
block that experience – or block it for others? Scientists who 
study the human senses no longer number them at five, but 
nine or 10, and probably more. Locked to our digital devices, 
we spend excessive time and energy blocking out most of 
those senses. That’s one definition of being less alive. Games 
like Pokémon Go, or the communities that form around them, 
could eventually score higher on the nature-attention test. Hints 
of such possibilities already exist. Pokémon players looking for 
virtual creatures are sighting a few real ones – reptiles, insects, 
birds and mystery plants – then posting digital photos of them 
on social media. One scientist launched the hashtag 
#PokeBlitz to help players identify the real world creatures they 
encounter. When linked with animal-count programs, digital 
games and gadgets can also be used to track and protect 
endangered species. There are, of course, dozens of other 
ways that digital technology can be used to encourage the 
experience of nature.  

(Adaptado de: LOUV, R. Resisting the Call of the Virtual. The New York 
Times (online) The Opinion Pages. Disponível em: 

https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/07/12/pokemon-go-get-
outta-here/connecting-to-pokemon-go-isnt-a-real-connection-to-nature . 

Acesso em: 3 jul. 2016.) 
 

09. (UEL) Responda, em português, quais são os pontos 
de vista expressos em relação ao uso do jogo “Pokémon 
Go” construídos pelo texto? Justifique sua resposta com 
trechos retirados do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3 GABARITO 
1. A 2. D 3. E 4. E 5. A 6. D 7. E 
8. O intuito do enunciador do texto é chamar a atenção para as mazelas da 
carreira docente. O layout do texto simula um anúncio de emprego, cuja função 
é persuadir o leitor a adquirir algo por meio da divulgação de dados completos 
sobre o produto anunciado, nesse caso, o emprego. O enunciador utiliza a ironia 
como estratégia para criticar as dificuldades da carreira docente ao apresentar 
um “conjunto de dados completos”, característicos do anúncio classificado, que 
retratam os problemas reais/factuais enfrentados pelos professores. O 
enunciador representa a carreira docente como uma carreira injusta e como, em 
seu ponto de vista, ela deveria ser divulgada de modo a corresponder à realidade. 
Assim, o candidato ao emprego deve ser capaz de “fazer milagres com poucos ou 
nenhum recurso nas escolas” (“To work miracles with little/no school fundings”) 
e estar disposto a levar a culpa total pelos problemas da educação (“Be willing to 
take full blame for education woes”), além de ter sua competência determinada 
somente por testes padronizados mal elaborados (“Competence will be 
determined by poorly designed standardized tests only”). 
9. O texto aponta benefícios e desvantagens do jogo. Entre os benefícios listados, 
estão encorajar a atividade física (encourages physical activity outdoors), servir 
como porta de acesso e motivação para crianças com necessidades especiais 
e/ou medo (the game can be a motivator and gateway), criar um senso de 
comunidade (Among some players, it builds a sense of community), ser mais uma 
ferramenta tecnológica para o contato com a natureza (And people have always 
used technology to connect with nature) e promover maior percepção da 
natureza ao redor (score higher on the nature-attention test), além de ser 
divertido (It’s fun). O jogo também poderia ser associado a programas de censo 
animal e poderia ser usado para localizar e proteger as espécies ameaçadas, 
assim, enquanto jogam, os jogadores podem aprender sobre animais reais e 
ainda ajudar a protegê-los (When linked with animal-count programs, digital 
games and gadgets can also be used to track and protect endangered species). 
Apesar das vantagens apresentadas pelo texto, o autor questiona o tipo de 

relação interpessoal estabelecida pelas pessoas conectadas ao jogo, que mais 
parecem “zumbis” (That seems more like a Zombie Invasion than the connection 
many of us hope people will experience). Ele também discute a qualidade da 
suposta relação com a natureza, uma vez que ela possa ocorrer somente 
intermediada pela tela do aparelho (Here’s a decisive test: how long does it take 
a person to look up from the screen and actually experience the natural world? 
Does the device actually block that experience – or block it for others?). O 
jogador estaria preso à tela, bloqueando o uso dos sentidos (visão, tato, audição 
etc.). Para o autor, isso corresponderia a estar menos vivo em uma alusão ao 
zumbi digital mencionado no início do texto (Locked to our digital devices, we 
spend excessive time and energy blocking out most of those senses. That’s one 
definition of being less alive.). 

 
 

UNIDADe 21 
 

MODAL VERBS & CONJUNCTIONS & 

LINKING WORDS 
 

21.1 MODAL VERBS 
Os verbos modais são verbos distintos dos demais por 

possuírem características próprias como: não 
necessitarem de auxiliares, o verbo que os seguem sempre 
estão na forma de infinitivo sem o ‘to’, além de não sofrerem 
alterações nas terceiras pessoas (he, she, it) e tampouco 
sofrem inflexões relativas a tempo verbal. 
São verbos modais: 
 

a) CAN: expressa tanto permissão como habilidade. 
 Can I drink some water? 
 I can speak three languages: Portuguese, English 
and French. 
 

b) COULD: expressa também habilidade, porém, no 
passado. É utilizado também como permissão em um 
contexto mais formal. 
 I could ride a bike when I was five. 
 Could you stop interrupting, please? 
 

c) MAY e MIGHT: expressam possibilidade de 
acontecimento. O uso de ‘may’ também está associado à 
permissão em contextos ainda mais formais. 

I might go to the party, it depends on my father. 
May I speak to the director, please? 

d) SHOULD e OUGHT TO: expressam conselho. Muito se 
fala sobre a carga enfática de ‘ough to’ em relação à 
‘should’, afirmando que este aconselha 
independentemente da decisão do interlocutor e aquele 
que enfatiza os malefícios de se continuar a agir de 
determinada maneira, não acatando o conselho dado. 

You should try it once more. 
You ought to quit smoking. 

 

e) MUST: expressa obrigação ou dedução. Pode ser 
substituído por ‘have to’ em determinados casos. Alguns 
autores afirmam que ‘must’ tem maior forma expressiva 
quando à obrigatoriedade. 

You must study everday son. 
The teacher is late. She must have had some 

problem. 
 

Importante 
✓ A forma negativa de ‘can’ pode ser expressa como 

‘can’t’ (informal) ou ‘cannot’ (formal). 
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✓ May, might, should e ought to também podem 
ser usados também na forma negativa, como may not, 
might not, should not (shouldn’t) e ought not to. 

✓ Must na forma negative indica proibição – You 
mustn’t smoke indoors in state of São Paulo. 

✓ Palavras como likely e unlikely – adjetivos – em 
estruturas como: It’s likely to happen, por exemplo, 
também expressam possibilidade/propensão. 

 

21.2. CONJUNCTIONS & LINKING WORDS 
As conjunções e as palavras que promovem ligação 

possibilitam coerência e coesão entre as ideias 
apresentadas no texto. A importância de se compreender o 
significado de uma conjunção ou das palavras que ‘ligam’ 
as ideias associa-se à imediata interpretação do texto. 
 

EMPHASIS ADDITION CONTRAST 

Undoubtedly 
Indeed 
Obviously 
Particularly 
In particular 
Especially 
Clearly 
Importantly 
Absolutely 
Definitely 
Without a doubt 
Never 
It should be noted 
 

Additionally 
An additional 
In addition 
Furthermore 
Also 
Too 
As well as that 
Along with 
Besides 
Moreover 
Not only...but also 
In addition to this 
Apart from this 

Unlike 
Nevertheless 
On the other hand 
Nonetheless 
Despite of 
In spite of 
In contrast (to) 
While 
Whereas 
Alternatively 
Conversely 
Even so 
Differing from 

ORDER RESULT ILLUSTRATION 

First/firstly 
Second/secondly 
Third/thirdly 
Finally 
At this time 
Following 
Previously 
Before 
Subsenquently 
Above all 
Last but not least 
First and foremost 
 

As a result 
As a consequence 
(of) 
Therefore 
Thus  
Consequently 
Hence 
For this reason 
Due to 

For example 
For instance 
Such as 
Including 
Namely 
In this case 
Proof of this 
Like 
To clarify 
To demonstrate 

COMPARISON GENERALISATION CONDITION 

Similarly 
Equally 
Likewise 
Just as 
Just like 
Similar to 
Same as 
By the same token 
In the same way 

As a rule 
For the most part 
In general 
Generally 
On the role 
Overall 
In most cases 

If 
In the case 
In case 
Unless 
 

REASON CONCESSION SUMMARY 

Because of 
With this in mind 
In fact 
In order to 
Due to 
 

Admittedly 
All the same 
Up to a point 
Even so 
In spite of 
Although 
Even though 
Even if 
However 

In conclusion 
To summarise 
Altogether 
In short 
To sum up 
In summary 
Briefly 
To conclude  

 

Mas como isso cai no vestibular? 
A ocorrência das conjunções e palavras que promovem 

ligação entre as ideias no vestibular é constante. É 
importante ressaltar as importância dessas palavras para a 
compreensão do texto uma vez que elas alteram ideias e 
opiniões ora contrastando ora enfatizando, ora 
exemplificando ora explicando determinado conteúdo. 
 

21.3 EXERCÍCIOS 
 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 4. 
Polar bears will be protected in Alaska 

The US government says land that oil and gas companies want 
to drill in Alaska is a crucial home for polar bears. 
Environmentalists hope this announcement will help save the 
endangered animals. 
Right now in an icy den in the Arctic, a polar bear is giving birth 
to cubs, or is about to. But the very survival of this fearsome, 
majestic species concerns many humans. 
Polar bears live and hunt on sea ice, but the frozen Arctic 
Ocean is melting at an increasing rate, a result, scientists say, 
of global warming caused by greenhouse gases. 
Now the US government has designated nearly 500,000 km2 
in Alaska as critical habitats for the polar bear. It covers an area 
of roughly twice the size of the United Kingdom, and it means 
any proposed economic activity there, must be weighed 
against its impact on the bears’ habitat. It includes some of the 
Chukchi and Beaufort Seas, exactly where the oil company, 
Shell, wants to drill.  
The designation itself doesn’t ban oil exploration, but it adds 
extra obstacles that opponents say will harm the economy. 
Environmentalists welcome the move, saying now they can 
write a recovery plan for polar bears, not an obituary. 

MIRCHANDANI, Rajesh. Polar bears will be protected in Alaska. 
Disponível em:<<www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/langua
ge/wordsinthenews/2010/11/100929_with_polarbears_page.shtml>. 

Acesso em: 2 dez. 2010.  
 

01. (UEFS) About the polar bear reserve in Alaska, it’s 
correct to say that 
( ) it has about half a million square kilometers. 
( ) it’s almost double the size of the United Kingdom’s territory. 
( ) oil exploration will definitely be forbidden there. 
( ) it has been suffering the bad effects of the increase in 
temperature around the world. 
According to the text, the correct sequence, from top to 
bottom, is 
A) F T F T                  B) F F T F  
C) T T F T                 D) T F T F  
E) T T T T 
 

02. (UEFS) The U.S. government __________a large area in 
Alaska as __________ for the polar bear.  
According to what is stated in the 4th paragraph, the 
alternative that suitably completes these blanks is  
A) identified – difficult places.  
B) has shown – the worst homes.  
C) will be selecting – uninhabited places.  
D) officially announced – the wrong territories.  
E) has formally chosen – essential endangered homes. 
 

03. (UEFS) The best adjective to describe the way 
environmentalist feel about the US government project is 
A) fearful.                                B) hopeful.  
C) distressed.                         D) discouraged 
E) disappointed. 
 

04. (UEFS) The fragment “must be weighed against”, in 
bold in the text, should be understood as must be 
A) adopted quickly.               B) rejected definitely. 
C) considered carefully.          D) determined beforehand. 
E) discouraged immediately. 
 

As questões de 5 a 9 referem-se ao texto a seguir: 
New York City closed several blocks of Broadway in 2009 to 
create a pedestrian plaza around Times Square – a much-
publicized experiment that in February became permanent 
policy, even though it did not improve traffic flow as much as 
hoped. The Big Apple has also dabbled in shorter-term but 
larger-scale street closures, barring cars on a stretch of streets 
leading from the Brooklyn Bridge to Central Park on a series of 
summer Saturdays in 2008 and 2009. And on June 7, New 
York City Mayor Michael Bloomberg announced a somewhat 
less sexy but nonetheless significant change in the city’s 
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infrastructure, instituting dedicated bus-only lanes on 
Manhattan's East Side to speed transit up and down the island. 
Each of the measures instituted in the U.S.’s largest city turns 
over what had been primarily automotive-ruled space to 
pedestrians, cyclists or mass transit. In doing so the city follows 
a trend that has caught on in Europe and Latin America – in 
some cases long ago – but that has been slow to take root in 
the U.S. If New York and other American cities such as 
Portland, Ore., prove to be on the vanguard domestically, the 
changes there could portend a shift in the way urbanites in the 
U.S. use their streets in the years and decades to come. “It 
clearly is a trend,” says Lester Brown, president of the nonprofit 
Earth Policy Institute in Washington, D.C. “I think there are 
many cities that are ahead on this. Several years ago I was in 
Stockholm, and already there were many blocks where cars 
were banned.” Brown points to Enrique Peñalosa, who served 
as mayor of Bogotá, Colombia, from 1998 to 2001, as a pioneer 
in the kinds of changes now reaching the U.S. “He’s the one 
who really redefined things when he took office,” Brown says. 
The city’s bus rapid transit (BRT) network, TransMilenio, is in 
many ways more like a subway system, with its own median-
protected lanes and station platforms for loading and unloading 
passengers. Similar BRT systems have sprung up in places 
such as Mexico City and Ahmedabad, India, giving over lanes 
of the road exclusively to bus traffic. “Thinking about why these 
kinds of reclamation make sense, I always talk about the spatial 
efficiency of walking, biking and buses,” says Paul White, 
executive director of the New York City nonprofit advocacy 
group Transportation Alternatives. “When you think about what 
cities are, they are defined by their density – by definition the 
space between buildings is limited.” The car, he adds, is the 
lowest density mode of transportation; that is, a person 
traveling by car takes up far more space than someone on a 
bicycle or on a bus. “In many respects cities are all the same in 
terms of supply and demand,” White says. There’s always 
more demand for street use than there are streets.” Looking 
forward, White sees a more malleable future for the way streets 
are used. With retractable barriers, city planners can create so-
called time-flexible streets, which might be open to vehicle 
traffic during part of the day and pedestrian-only at other times. 
“You’re accommodating peak use – that could be peak 
deliveries in the morning and peak pedestrian use during 
lunchtime,” he says. “That’s something I think you'll see more 
of, and something we're pushing for.”  

By John Matson June 15, 2010, 

http://www.scientificamerican.com/ article.cfm?id=car-free-
streets, Acesso em 19/06/2010 (adapted) 

 

05. (ITA) Marque o título que melhor contempla o tema do 
texto.  
a) Innovative policies to ban car circulation in New York.  
b) Efficient policies to convert streets into mass transit around 
the world.  
c) Significant improvement in the modes of transportation in the 
U.S.  
d) Conversion of streets into pedestrian, cyclists and mass 
transit thoroughfares.  
e) Efficient ways of transportation in New York. 
 

06. (ITA) Indique a opção CORRETA. 
a) Os programas de ação para impedir congestionamentos em 
Nova York têm surtido o efeito desejado.  
b) Representantes de grandes cidades, como Nova York e 
Cidade do México, encontraram alternativas eficazes para 
impedir congestionamentos.  
c) Espaços predominados por carros passaram a ser 
ocupados por outros meios de transporte e por pedestres em 
Nova York.  
d) Todas as cidades citadas no texto estão envolvidas na 
mesma política para a melhora da qualidade de locomoção 
dos cidadãos.  
e) A implantação do rodízio entre carros e pedestres foi uma 
alternativa encontrada para amenizar os problemas de trânsito 
em Nova York. 
 

07. (ITA) De acordo com o texto,  
a) a rede de transporte TransMilênio é um sistema de metrô, 
que proporciona embarque e desembarque seguro aos 
passageiros. 
 b) países como EUA, México e Índia desenvolvem as mesmas 
estratégias para melhorar os serviços oferecidos por ônibus, 
metrô, trem e táxi.  
c) Europa e América Latina estão à frente dos EUA na 
implementação de programas para melhorar a movimentação 
de pedestres, ciclistas e do transporte coletivo.  
D) em Estocolmo, o acesso de carros é restrito a algumas 
quadras somente, o que melhora o trânsito. 
e) em Bogotá, o sistema de trânsito chamado BRT, criado em 
1998, é considerado um dos pioneiros no ramo. 
 

08. (ITA) De acordo com o texto,  
a) em 2009, adotou-se uma política permanente que impede o 
trânsito de carros nas principais avenidas da Broadway.  
b) Portland é a principal empreendedora das novas mudanças 
no transporte urbano nos Estados Unidos.  
c) em Washington D.C., as tentativas de implantação de 
políticas que amenizem os congestionamentos não são tão 
eficientes como em Estocolmo.  
d) sistemas de transportes públicos semelhantes ao BRT já 
estão em pleno funcionamento na Cida de do México e em 
Ahmedabad.  
e) em Nova York, implementou-se um sistema flexível de 
movimentação de pedestres e carros.  
 

09. (ITA) As expressões em NEGRITO nas orações a 
seguir, extraídas do primeiro parágrafo,  
 

I. ...even though it did not improve traffic flow as much as 
hoped.  
II. ...but nonetheless significant change in the city’s 
infrastructure, ... podem ser substituídas, respectivamente, por  
a) although e yet.                   b) besides e nevertheless.  
c) since e even though          d) however e therefore.  
e) though e moreover. 

 
Leia o artigo abaixo e responda. 
’Fast Fashion’ is a contemporary term used to describe 
the fast lapse in which outfits highlighting current trends 
are designed and disseminated to retailers. Some stores 
follow this philosophy and extend it to their 
manufacturing and outsourcing practices. ’Fast Fashion’ 
is made quickly and inexpensively – allowing us, in turn, 
to purchase massive amounts of clothing at a super 
cheap price. The shoppers are always satisfied. 

 
But, our satisfaction comes with a huge price tag: a price tag 
that those in the Western World do not feel obligated nor 
entitled to pay. The documentary “The True Cost” presents the 
dangers, the violations, the trauma, and the greed that are all 
part of creating clothes meant to induce brief euphoria for the 
bargain hunter. The Western World doesn’t have to carry the 
burden of loss, pain, and mistreatment that factory workers 
experience: all we have to carry is our shopping bags from 
store to store.  
Adaptado de McIntee, D. The True cost of Fast Fashion (online). 14 
set. 2015. www.theodysseyonline.com 

10. (UEL) O texto foi retirado de uma revista online e faz 
parte de uma resenha sobre o documentário “The True 
Cost”. Relacione o assunto tratado no documentário com 
o conteúdo das imagens. 

http://www.theodysseyonline.com/
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____________________________________________ 

 

21.4. GABARITO 
 

1. C    2. E   3. B    4. C    5. D    6. C    7. E    8. D   9. A 
10. O documentário trata dos aspectos negativos envolvidos na cadeia de 
produção da chamada Fast Fashion, itens produzidos e comercializados em 
grandes volumes e a preços baixos. Entre esses aspectos negativos, há a relação 
presente na imagem entre o valor pago aos empregados para a produção e o 
valor cobrado na venda. A figura da esquerda traz uma garota, usando um 
vestido, que segura uma etiqueta com os dizeres: “Fiz por $0,60”. Na imagem da 
direita, outra garota, usando o mesmo modelo de vestido, segura uma etiqueta 
que diz: “Comprei por $50.” A grande diferença de valores sugere que os 
trabalhadores que produzem os itens são mal remunerados, levantando 
questões éticas a respeito dessa moda. 
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literatura 
UNIDADE 1 

 

TROVADORISMO 
 

1.1 MARCO INICIAL 
 

O ano de 1189 ou 1198 é o marco inicial do 
Trovadorismo em Portugal, por ser, uma delas, a data 
presumível da publicação da canção A Ribeirinha ou 
Cantiga de Guarvaia (Cantiga de Amor), de Paio Soares de 
Taveirós. 
 

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

No período entre os séculos XII e XV, que corresponde 
à Idade Média, vigorava em Portugal, o feudalismo. Esse 
sistema social se caracterizava por estruturar a sociedade 
em três grupos distintos e bastante fechados entre si: a 
nobreza, o clero e o povo.  

Portugal era essencialmente uma região agrária e as 
terras, que eram a base do poder, pertenciam à classe 
dirigente, formada pela realeza, pela alta nobreza e pelo 
clero. Nessas terras trabalhava a maior parte do povo, 
único responsável pela produção.  

Os trabalhadores dependiam de seus senhores, eram 
seus vassalos; os senhores por sua vez, prestavam 
vassalagem ao rei. E este, e todos, eram vassalos de 
Deus. Assim, em termos de ideologia religiosa, 
predominava o teocentrismo: Deus como senhor 
Absoluto, e o homem, sua criatura, um ser fraco, pecador, 
que dele dependia. 

O Trovadorismo português é, de certa forma, resultado 
da influência da cultura provençal. A Provença, região ao 
Sul da França atual, por razões históricas e geográficas, já 
desenvolvera condições para uma arte definida e forte. 

A influência provençal deu-se na região ibérica em 
função da própria divulgação da literatura da Provença por 
quase toda a Europa. 

A vinda de cavaleiros à região da península, a fim de 
ajudarem os reis locais nas lutas de expulsão dos árabes 
dos antigos territórios católicos, foi veículo de introdução da 
cultura provençal na Península. Cite-se, inclusive, a 
presença de D. Henrique, futuro fundador do Estado 
português, a partir do condado portucalense, e rei da 
primeira dinastia (Borgonha) lusitana. Na prosa medieval 
portuguesa, outras influências são notadas, como a greco-
latina, a francesa e a inglesa. 

O período mais fértil do Trovadorismo português 
ocorreu, mais ou menos, do século XIII ao início do XVI, e 
sua decadência foi vivida a partir de meados deste último 
século. 

 

1.3 TIPOS DE CANTIGAS 
A poesia do Trovadorismo tem íntima ligação com a 

música, pois era composta para ser entoada ou cantada, 
sempre acompanhada de instrumental, como o alaúde, a 
viola, a flauta, ou mesmo com a presença de coro. As 
composições dividem-se em dois grandes grupos: líricas e 

satíricas. Do primeiro grupo, são mais conhecidas e 
estudadas as Cantigas de Amor e de Amigo. Do segundo 
grupo, as Cantigas de Escárnio e de Maldizer. 
 

1.3.1 Cantigas de amor 
 

Este tipo de cantiga tematiza a confissão amorosa do 
homem em relação a uma mulher, geralmente lamentando 
o seu sofrimento de amor (coita) diante da indiferença da 
mesma. Como é o homem que fala, costumamos dizer que 
se trata de um eu lírico masculino. 

O amante posiciona-se inferiormente à mulher, 
divinizando-a, a ponto de estabelecer uma relação de 
“senhor” para vassalo. Ela é o seu “senhor” (não existia a 
palavra “senhora”), dona do destino do apaixonado, o qual 
busca uma linguagem e atitudes cuidadosas para não a 
ofender, inclusive, omitindo o nome da amada. Esse 
comportamento e essa relação caracterizam o amor 
cortês, em que a mulher é sempre vista como merecedora 
de todas as atenções, gentilezas e considerações da parte 
daquele que a deseja.  

A posição de inferioridade, em que se coloca o 
apaixonado, torna quase sempre a sua cantiga um 
lamento, expressão do sofrimento amoroso. Esse 
sentimento era chamado de coita. A insistência com que 
essa temática aparece nas Cantigas de Amor torna-as 
repetitivas. Apesar disso, a Cantiga de Amor foi o tipo de 
produção mais importante dentre as cantigas. Em primeiro 
lugar, por ter sido produzida por compositores ligados à 
nobreza, o que, quase sempre, garante maior riqueza 
vocabular e estruturação técnica de melhor qualidade. Em 
segundo lugar, por se dirigir a um público mais culto. 

 

A Ribeirinha ou Cantiga de Guarvaia 
 

No mundo não conheço quem se compare 
A mim enquanto eu viver como vivo, 
Pois eu moro por vós – ai! 
Pálida senhora de face rosada, 
Quereis que eu vos retrate 
Quando eu vos vi sem manto! 
Infeliz o dia em que acordei, 
Que então eu vos vi linda! 

 
E, minha senhora, desde aquele dia, ai! 
As coisas ficaram mal para mim, 
E vós, filha de Dom Paio 
Moniz, tendes a impressão de 
Que eu possuo roupa luxuosa para vós, 
Pois, eu, minha senhora, de presente 
Nunca tive de vós nem terei 
O mimo de uma correia. 
(Paio Soares de Taveirós) 
 

1.3.2 Cantiga de amigo 
 

O emissor nas Cantigas de Amigo é a mulher, por isso 
dizemos que o eu lírico é feminino. Na verdade, também 
nas Cantigas de Amigo o autor é homem, mas que se faz 
passar pela mulher que namora ou pela qual tem interesse. 

Nessas cantigas, a mulher, geralmente pertencente a 
alguma camada social mais popular e menos culta, lamenta 
a ausência do “amigo” que está longe ou não se apresentou 
no tempo esperado, ou para o encontro combinado entre 
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os dois. O tom é de confidência à mãe ou a amigas, ou a 
algum elemento da natureza (ramo, flor, árvore, fonte, lago, 
etc.). Em muitas composições, a água (ondas, mar, lago, 
fonte) assume conotação erótica, metaforicamente, uma 
vez que o relacionamento entre os namorados era, ou 
deveria ser, íntimo. 

Quase sempre, as Cantigas de Amigo 
apresentam elaboração estética diferente, em 
consequência de sua origem popular. Seus compositores 
não são nobres importantes, suas letras têm menor riqueza 
vocabular e costumeiramente utilizam paralelismos e/ou 
refrões, bem como outros recursos que auxiliam no 
“prolongamento” da canção, com a estruturação musical 
tornando-se mais acessível ao leitor ou ouvinte. 

Analisadas sob o ponto de vista temático, as Cantigas 
de Amigo apresentam razoável variedade graças às 
diferentes situações descritas ou abordadas. 

Quanto a um possível valor histórico, documental, 
também o saldo é significativamente positivo, pelo registro 
de vivências cotidianas, de usos e relações 
caracterizadoras, ao menos em parte, da sociedade da 
época. Outro aspecto, ainda, a contribuir para o aumento 
desse valor documental, é a existência de vários modelos 
de cantigas relacionados com situações ou 
acontecimentos, como a alva (matutina), bailia (para a 
dança), romaria (fato religioso), marinha (referência ao 
mar), mal-maridada (crise conjugal), pastorela (relativa ao 
campo, pastoreio), serena (noturna), barcarola (paisagem 
marítima). 

 

Ondas do mar de Vigo 
 

Ondas do mar de Vigo 
Se vires meu namorado! 
Por Deus, (digam) se virá cedo! 
 

Ondas do mar revolto, 
Se vires o meu namorado! 
Por Deus, (digam) se virá cedo! 
 

Se vires meu namorado, 
Aquele por quem eu suspiro! 
Por Deus, (digam) se virá cedo! 
 

Se vires meu namorado 
Por quem tenho grande temor! 
Por Deus, (digam) se virá cedo! 
(Martim Codax) 
 

1.3.3 Cantiga de escárnio 
 

Esta cantiga é uma composição satírica em que se 
critica alguém através da zombaria, do sarcasmo, traço 
típico da sátira. O escárnio é identificado como sátira 
indireta por não ser muito contundente e por “encobrir” a 
agressividade através de alguma ambiguidade. 
Sobre vós, senhora, eu quero dizer verdade 
e não já sobre o amor que tenho por vós: 
senhora, bem maior é vossa estupidez 
do que a de quantas outras conheço no mundo 
tanto na feiúra quanto na maldade 
não vos vence hoje senão a filha de um rei 
Eu não vos amo nem me perderei 
de saudade por vós, quando não vos vir. 
(Pero Larouco) 
 

1.3.4. Cantiga de maldizer 
As Cantigas de Maldizer distinguem-se das de 

Escárnio por apresentar sátira direta. A crítica, sempre 
contundente e clara, muitas vezes usa o baixo calão 
(palavrão) e dá nome à pessoa criticada (recurso também 
utilizado, embora com menos frequência, nas Cantigas de 
Escárnio). As críticas referem-se a comportamentos 
políticos, sexuais, a nobres traidores, a compositores 
incapazes, a rivais amorosos, a mulheres de hábitos 

imorais para a época, a pessoas comuns, profissionais ou 
proprietários pretensiosos. 
 

Marinha, o teu folgar  
tenho eu por desacertado,  
e ando maravilhado  
de te não ver rebentar;  
pois tapo com esta minha  
boca, a tua boca, Marinha;  
e com este nariz meu,  
tapo eu, Marinha, o teu;  
 

com as mãos tapo as orelhas,  
os olhos e as sobrancelhas, 
 tapo-te ao primeiro sono;  
com a minha piça o teu cono;  
e como o não faz nenhum,  
com os colhões te tapo o cu.  
E não rebentas, Marinha?  
(Afonso Eanes de Coton) 
 

1.4 ARTISTAS TROVADORESCOS 
 

• Trovador – Compositor, cantor e instrumentador, 
pertencente, na maioria das vezes, à nobreza; pela 
qualidade cultural, compunha uma categoria superior. 
 

• Segrel – Nobre ou fidalgo inferior ou em decadência; 
compositor e cantor, geralmente andarilho e profissional, 
ou seja, vivia do trabalho. 
 

• Jogral – Artista de origem popular e de pouca cultura; 
raramente compunha, às vezes era bailarino, e servia aos 
senhores feudais para distrair a corte ou o exército. 
 

• Menestrel – Artista de origem popular, limitava-se a 
apresentar as composições alheias em castelos e feudos 
em que trabalhava. 
 

4.5 CARACTERÍSTICAS FORMAIS 
• Estribilho ou Refrão = verso repetido na íntegra. 
• Paralelismo = verso repetido com alguma alteração de 
palavra(s). 
• Cantiga de Maestria = cantiga sem paralelismo. 
• Palavras = verso. 
• Cobra, Cobla ou Talho = estrofe. 
• Palavra perduda = verso branco. 
• Leixa-pren (deixa-prende) = o último verso da estrofe é 
repetido como o primeiro verso da estrofe seguinte. 
 

1.6 PRINCIPAIS AUTORES 
 

• D. Dinis (1261-1325) – É o trovador mais importante. 
Além de incentivador da cultura e das artes, este monarca 
português configura delicadeza e simplicidade numa gama 
variada de sentimentos – dor, tristeza, saudade, 
expectativa –, o que faz da coleção de 138 cantigas de sua 
autoria a obra mais rica e interessante do Trovadorismo 
peninsular. 
•João Garcia de Guilhade – Compôs abundantemente, 
conseguindo, segundo estudiosos, manter boa qualidade 
geral em sua obra. 
• Martim Codax – Dado como jogral do século XIII, é autor 
de bom nível. Suas cantigas estão entre poucas que 
tiveram a música, além da letra, preservada até nossos 
dias. 
• Paio Soares de Taveirós – Autor de A Ribeirinha, cantiga 
que marca o início do Trovadorismo português. 
 

1.7 EXERCÍCIOS 
 

01. (MACKENZIE – SP). Sobre a poesia trovadoresca em 

Portugal, é incorreto afirmar que: 

a) representou um claro apelo popular à arte, que passou a 
ser representada por setores mais baixos da sociedade. 
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b) refletiu o pensamento da época, marcada pelo 
teocentrismo, o feudalismo e valores altamente moralistas. 
c) o cancioneiro lírico de amor teve forte influência 
provençal. 
d) as cantigas de amigo, apesar de escritas por trovadores, 
expressam o eu-lírico feminino.  
 

02. (UEL) Leia o texto a seguir: 
 

Ondas do mar de Vigo 
 

Ondas do mar de Vigo 
Se vires meu namorado! 
Por Deus, (digam) se virá cedo! 
 

Ondas do mar revolto, 
Se vires o meu namorado! 
Por Deus, (digam) se virá cedo! 
 

Se vires meu namorado, 
Aquele por quem eu suspiro! 
Por Deus, (digam) se virá cedo! 
 

Se vires meu namorado 
Por quem tenho grande temor! 
Por Deus, (digam) se virá cedo!                          (Martim Codax) 
 

Acerca do poema, é CORRETO afirmar: 

a) O uso de refrão e o paralelismo justificam a classificação 
como cantiga de amor. 
b) A referência à natureza é meramente convencional, não 
expressando intimidade afetiva. 
c) A expressão do sofrimento amoroso está de acordo com 
os padrões da cantiga de amor. 
d) A enamorada, saudosa, dirige-se às ondas em busca de 
notícias do amigo que tarda. 
e) Versos como “Se vires meu namorado” traduzem uma 
atitude de vassalagem amorosa. 
 

03. (MACKENZIE). Assinale a afirmativa correta com relação ao 

Trovadorismo. 

a) Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é 
a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres 
camponesas. 
b) Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a 
transição da cultura teocêntrica para a cultura 
antropocêntrica. 
c) Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade 
Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época 
em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. 
d) Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a 
função de produzir efeito musical, como também a função de 
facilitar a memorização, já que as composições eram 
transmitidas oralmente.  
e) Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse 
estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos 
greco-romanos. 
 

04. (FUVEST). O Trovadorismo, quanto ao tempo em que se 

instala: 
a)  tem concepções clássicas do fazer poético. 
b)  é rígido quanto ao uso da linguagem que, geralmente, é 
erudita. 
c)  estabeleceu-se num longo período que dura 10 séculos. 
d)  tinha como concepção poética a epopeia, a louvação dos 
heróis. 
e)  reflete as relações de vassalagem nas cantigas de amor.  
 

05. (UM-SP). Nas cantigas de amor, 

a) o trovador expressa um amor à mulher amada, encarando-
a como um objeto acessível a seus anseios. 
b) o trovador velada ou abertamente ironiza personagens da 
época. 
c) o “eu-lírico” é feminino, expressando a saudade da 
ausência do amado. 
d) o poeta pratica a vassalagem amorosa, pois, em postura 
platônica, expressa seu amor à mulher amada. 
e) existe a expressão de um sentimento feminino, apesar de 
serem escritas por homens. 
 

06. (UFRS). Assinale a alternativa incorreta com respeito ao 

Trovadorismo em Portugal:  

a) nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do 
ponto de vista feminino.  
b) nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento 
entre senhor e vassalo na sociedade feudal: distância e 
extrema submissão.  
c) a influência dos trovadores provençais é nítida nas 
cantigas de amor galego-portuguesas.  
d) durante o trovadorismo, ocorre a separação entre poesia e 
música.  
e) muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou 
coletâneas que receberam o nome de cancioneiros 
 

07. (PUC-RS). O paralelismo, uma técnica de construção literária 

nas cantigas trovadorescas, consistiu em:  
a) unir duas ou mais cantigas com temas paralelos e recitá-
las em simultaneidade.  
b) um conjunto de estrofes ou um par de dísticos em que 
sempre se procura dizer a mesma ideia. 
c) apresentar as cantigas, nas festas da corte, sempre com o 
acompanhamento de um coro.  
d) reduzir todo o refrão a um dístico.  
e) pressupor que há sempre dois elementos paralelos que se 
digladiam verbalmente. 
 
08. (MACKENZIE). Assinale a alternativa INCORRETA a respeito 

das cantigas de amor.   

a) O ambiente é rural ou familiar.  
b) O trovador assume o eu-lírico masculino: é o homem quem 
fala.    
c) Têm origem provençal.    
d) Expressam a "coita" amorosa do trovador, por amar uma 
dama inacessível.    
e) A mulher é um ser superior, normalmente pertencente a 
uma categoria social mais elevada que a do trovador.    
 

09.Leia o texto a seguir: 
 

Cantiga sua partindo-se 
 

Senhora, partem tão tristes 
meus olhos por vós, meu bem, 
que nunca tão tristes vistes 
outros nenhuns por ninguém. 
 
Tão tristes, tão saudosos, 
tão doentes da partida, 
tão cansados, tão chorosos 
da morte mais desejosos 
cem mil vezes que da vida. 
 
Partem tão tristes os tristes, 
tão fora d'esperar bem, 
que nunca tão tristes vistes 
outros nenhuns por ninguém.             (João Ruiz de Castelo Branco) 
 

a) indique as diferenças entre esse texto e as cantigas de 
amor e de amigo 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) indique as semelhanças entre esse texto e as cantigas de 
amor e de amigo.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________ 
 
10.Leia o texto abaixo: 
 

Sozinho 
 

Às vezes no silêncio da noite 
eu fico imaginando nós dois ... 
Eu fico ali sonhando acordado, 
Juntando 
o antes, o agora e o depois 
 
Por que você me deixa tão solto? 
Por que você não cola em mim? 
Estou me sentindo muito sozinho! 
Por que você me esquece e some? 
Fala que me ama, 
só que é da boca pra fora ... 
Ou você me engana, ou não está madura! 
Onde está você agora? 
(Caetano Veloso) 
 

a) qual sentimento é expresso pela música?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) pode-se dizer que há relação entre esse sentimento e as 
cantigas do Trovadorismo? Qual?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) caracterize o eu-lírico (masculino ou feminino) e justifique 
sua resposta com trechos da canção.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

1.8 GABARITO 
1- A; 2- D;3- D; 4- E;5- D;  
6- D; 7- B; 8- A; 9.A- Diferenças na linguagem devido à variação linguística 
entre o galego-português e nosso idioma. 9.B- Apresenta semelhanças 
com a cantiga de amor por se tratar de uma relação impossível entre o 
eu-lírico masculino e sua amada. Por outro lado, também estabelece um 
diálogo com a cantiga de amigo, pois aborda a temática da partida. 10.A- 
sentimento de saudade da mulher amada;10.B- Sim, é possível 
estabelecer um paralelo entre a falta expressa pela música e a coita 
amorosa transmitida pela cantiga de amor; 10.C- O eu-lírico é masculino 
e pode ser percebido por meio tanto do título (Sozinho), quanto dos 
vocábulos “acordado” e “solto” 

 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 2 
 

HUMANISMO 
 

Humanismo é o nome que se dá à produção escrita 
histórica e literária do final da Idade Média e início da 
Moderna, ou seja, parte do século XV e início do XVI, mais 
precisamente, de 1434 a 1527. Três atividades mais 
destacadas compõem esse período: a produção 
historiográfica de Fernão Lopes, a produção poética dos 
nobres, por isso dita Poesia Palaciana, e a atividade 
teatral de Gil Vicente. 

 

2.1 MARCO INICIAL 
No ano de 1418, o funcionário da corte, Fernão 

Lopes, foi nomeado guarda-mor das escrituras oficiais 
arquivadas e, no ano de 1434, nomeado cronista-mor da 
Torre do Tombo, o que equivaleria, mais ou menos, hoje, a 
ser chefe dos arquivos do Estado e historiador oficial. 
Essas datas determinam o início do Humanismo. 
 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

No final da Idade Média, a Europa passa por profundas 
transformações. A economia de subsistência cede lugar ao 
mercantilismo. Nas pequenas cidades, chamadas burgos, 
surge uma nova classe social, a burguesia, composta por 
mercadores, comerciantes e artesãos, que passa a 
desafiar o poder dos nobres. O espírito medieval baseado 
na hierarquia nobreza, clero e povo começa a se 
desestruturar. 

No final do século XV, a Europa passava por grandes 
mudanças, provocadas por invenções como a bússola, 
pela expansão marítima que incrementou a indústria naval 
e o desenvolvimento do comércio com a substituição da 
economia de subsistência, levando a agricultura a se tornar 
mais intensiva e regular. Deu-se o crescimento urbano, 
especialmente das cidades portuárias, o florescimento de 
pequenas indústrias e todas as demais mudanças 
econômicas provenientes do mercantilismo, inclusive o 
surgimento da burguesia. 

Todas essas alterações foram agilizadas com o 
surgimento dos humanistas, estudiosos da cultura 
clássica antiga. Alguns eram ligados à Igreja; outros, 
artistas ou historiadores, independentes ou protegidos por 
mecenas. Esses estudiosos tiveram importância muito 
grande porque divulgaram, de forma mais sistemática, os 
novos conceitos, além de identificarem e valorizarem 
direitos dos cidadãos. Acabaram por situar o homem como 
senhor de seu próprio destino e elegeram-no como a razão 
de todo conhecimento, estabelecendo, para ele, um papel 
de destaque no processo universal e histórico. 

Essas mudanças na consciência popular, aliadas ao 
fortalecimento da burguesia, graças à intensificação das 
atividades agrícolas, industriais e comerciais, foram, lenta 
e gradativamente, minando a estrutura e o espírito 
medievais. 

Em Portugal, todas essas alterações se fizeram sentir, 
evidentemente, ainda que algumas pudessem chegar ali 
com menor força ou, talvez, difusas, sobretudo porque o 
impacto maior vivido pelos portugueses foi proporcionado 
pela Revolução de Avis (1383-1385), na qual D. João, 
mestre de Avis, foi ungido rei, após liderar o povo contra 
injunções de Castela. 

Alguns fatores ligados a esse quadro histórico indicam 
sua influência no rumo que as manifestações artísticas 
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tomaram em Portugal. São eles: as mudanças processadas 
no país pela Revolução de Avis; os efeitos mercantilistas; a 
conquista de Ceuta (1415), fato que daria início a um século 
de expansionismo lusitano; o envolvimento do homem 
comum com uma vida mais prática e menos contemplativa; 
a ausência do Rei-trovador D. Dinis, grande incentivador do 
lirismo cortês, morto em 1325; o interesse de novos nobres 
e reis por produções literárias diferentes do lirismo. Tudo 
isso explica a restrição do espaço para o exercício e a 
manifestação da imaginação poética, a marginalização da 
arte lírica e o fim do Trovadorismo. 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS 
Culturalmente, a melhoria técnica da imprensa 

propiciou divulgação mais ampla e rápida do livro, 
democratizando um pouco o acesso a ele. O homem desse 
período passa a se interessar mais pelo saber, convivendo 
com a palavra escrita. Adquire novas ideias e outras 
culturas, como a greco-latina. 

Mas, sobretudo, o homem percebe-se capaz, 
importante e agente. Acreditando-se dotado de “livre 
arbítrio”, isto é, capacidade de decisão sobre a própria vida, 
não mais determinada por Deus, oscila entre  
teocentrismo e  antropocentrismo. Isso implica 
profundas transformações culturais. De comportamento 
religioso e místico, o homem passa gradativamente a uma 
posição racionalista. 
O Humanismo funcionará como um período de transição 
entre essas duas atitudes. Por isso, a arte da época é 
marcada pela convivência de elementos espiritualistas 
(teocêntricos) e terrenos (antropocêntricos). 
 

2.4 CRÔNICA HISTÓRICA 
 

2.4.1 A obra de Fernão Lopes 
 

Fernão Lopes se destaca na cultura portuguesa, 
sendo, no mínimo, o melhor prosador português da 
época, pela qualidade e responsabilidade de sua obra. No 
geral, seu trabalho apresenta duas facetas bem 
equilibradas – história e literatura, merecendo estudos sob 
esses dois enfoques. 

Como historiador, procurou sempre uma atitude 
científica diante dos fatos históricos, assumindo 
compromisso de imparcialidade na análise deles, 
desenvolvendo rigorosa investigação das fontes, através 
de consultas cuidadosas e demoradas de livros e 
documentos. Além disso, andou por igrejas, mosteiros, 
paços, inquirindo, examinando e entrevistando pessoas, no 
processo de montagem dos acontecimentos, do que 
resultou testemunho muito fiel e de credibilidade para os 
historiadores modernos. 

Como literato, e não há exagero nessa classificação, 
Fernão Lopes escreveu em estilo simples, sendo avesso 
ao solene, erudito, elevado. Reconstituiu, com detalhes, 
ações e climas: ambientes da corte, aldeias, combates, 
rebeliões populares, a dor pela derrota, a alegria pela 
vitória, festas, atitudes pessoais de nobres, suas grandezas 
e mesquinharias e a verdadeira medida de suas 
participações em fatos, tudo isso com a sensibilidade de 
escritor para, inclusive, organizar os fatos de forma a lhes 
dar coerência no contexto histórico. Com essa mesma 
sensibilidade de artista, revelou domínio sobre a língua 
escrita, conseguindo dar às narrativas tom próximo da 
oralidade e fluência natural aos diálogos, adequando-os às 
situações psicológicas do momento. Tal sensibilidade 
revela-se especialmente na estruturação de cenários 
humanos e na estruturação de perfis individuais, como os 
que fez de Pedro I, Afonso V, D. Fernando, Leonor Telles 
e D. João. Principais obras: Crônica Del-Rei D. Pedro I, 
Crônica Del-Rei D. Fernando, Crônica de El-Rei D. João.  

 

2.4.2 Outro cronistas 
 

Gomes Eanes Zurara – Sucessor de Fernão Lopes, viveu 
de 1410 a 1474 e deixou, como destaque em sua obra, a 
terceira parte da crônica de D. João. Essa terceira parte foi 
chamada de Crônica da Tomada de Ceuta. Gomes Eanes 
tem visão aristocrática, enfatizando mais a ação da 
nobreza e da burguesia do que a do povo, cuja ação ou 
presença praticamente inexistem no texto. Seu estilo é 
mais guindado à erudição, perdendo em fluência e beleza 
para o de seu antecessor. 
 

Rui de Pina – Era de qualidade inferior em relação aos dois 
citados acima. Baseado em publicações anteriores, 
produziu algumas crônicas dos monarcas subsequentes. 
 

2.5 PROSA DOUTRINÁRIA 
 

Com o aumento do interesse pela leitura, 
houve  significativo e rápido crescimento da cultura com o 
surgimento de bibliotecas e a intensificação de traduções 
de obras religiosas e profanas, além da atualização de 
escritos antigos. Esse envolvimento com o saber atingiu 
também a nobreza, a ponto de as crônicas históricas 
passarem a ser escritas pelos próprios reis, especialmente 
da dinastia de Avis, com os exemplos de D. João I, D. 
Duarte e D. Pedro. 

Essa produção recebeu o nome de doutrinária, porque 
as obras incluíam a atitude de transmitir ensinamentos 
sobre certas práticas diárias e sobre a vida. 
Alguns exemplos: Ensinança de bem cavalgar toda sela, 
em que se faz o elogio do esporte e da disciplina moral, e 
Leal Conselheiro, em que se estabelecem princípios de 
conduta moral para a nobreza, ambos de D. Duarte; Livro 
de Montaria (D. João I) sobre a caça, etc. 

 

2.6 POESIA PALACIANA 
 

O mercantilismo e outros acontecimentos de âmbito 
português modificaram o gosto literário do público, 
diminuindo-o quanto à produção lírica, o que manteve a 
poesia enfraquecida durante um século (mais ou menos de 
1350 a 1450). No entanto, em Portugal, graças à 
preferência do rei D. Afonso V (1438-1481), abriu-
se  espaço na corte lusitana para a prática lírica e poética. 
Assim, essa atividade literária sobreviveu em Portugal, 
ainda que num espaço restrito, e recebeu o nome de 
Poesia Palaciana, também identificada por 
quatrocentista. 

Essa produção poética tem certa limitação quanto aos 

conteúdos, temas e visão de mundo, porque seus autores, 

nobres e fidalgos, abordavam apenas realidades 

palacianas, como assuntos de montaria, festas, 

comportamentos em palácios, modas, trajes e outras 

banalidades sem implicação histórica abrangente. O amor 

era tratado de forma mais sensual do que no 

Trovadorismo, sendo menos intensa a idealização da 

mulher. Também, neste gênero poético, ocorre a sátira. 

Formalmente são superiores à poesia trovadoresca, 

seja pela extensão dos poemas graças à cultura dos 

autores, seja pelo grau de inspiração, seja pela 

musicalidade ou mesmo pela variedade do metro – estes 

dois últimos recursos conferiam a cada poema a chance de 

possuírem ritmo próprio. Os versos continuavam a ser as 

redondilhas e era normal o uso do mote. A diferença mais 

significativa em relação às cantigas do Trovadorismo é que 

as poesias palacianas foram desligadas da música, ou 

seja, o texto poético passou a ser feito para a leitura e 

declamação, não mais para o canto. 
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O Cancioneiro Geral 
 

A produção palaciana, cerca de 1000 composições de 
mais ou menos 300 autores, encontra-se reunida no 
Cancioneiro Geral, organizado por Garcia de Resende, 
publicado em 1516. 

Garcia de Resende (1470 a 1536) era cronista, poeta, 
desenhista, músico, compositor e servidor de três reis: D. 
Manuel I, D. João III e D. João II, mas o seu maior feito foi 
a compilação do Cancioneiro Geral, que tem, inclusive, 
poemas de sua autoria. 

A importância desse livro não está apenas na 
preservação da poesia palaciana, mas também no fato de 
cobrir três reinados (D. Afonso V, D. João II e D. Manuel). 
Registrando a produção poética desde mais ou menos 
1450, permite entrever a influência, em Portugal, da corte 
de Castela, inclusive no bilinguismo (português e 
castelhano) de vários autores, além de fornecer antevisão 
dos caminhos que viriam a ser trilhados pela literatura 
renascentista. 

 

Comigo me desavim, 
Sou posto em todo perigo; 
Não posso viver comigo 
Nem posso fugir de mim. 
 

Com dor da gente fugia, 
Antes que esta assi crecesse: 
Agora já fugiria 
De mim, se de mim pudesse. 
Que meo espero ou que fim 
Do vão trabalho que sigo, 
Pois que trago a mim comigo 
Tamanho imigo de mim? 
 

(Sá de Miranda) 

 

2.7 TEATRO POPULAR 
 

2.7.1 VIDA DE GIL VICENTE 
 

Gil Vicente nasceu entre os anos de 1465 e 1466 e 
morreu entre os anos de 1536 e 1540. Há poucos dados 
seguros sobre sua vida, sabendo-se apenas que era 
funcionário da Coroa, pai, cristão de visão medieval e, 
pelas datas acima, conclui-se que viveu durante parte da 
longa agonia dos valores medievais sociais, políticos e 
teocêntricos e durante as grandes navegações. Conhecia 
o ambiente palaciano como funcionário que era e revelava 
razoável informação e conhecimento sobre as línguas 
portuguesa, castelhana e sobre a latina. 
 

2.7.2 OBRA DE GIL VICENTE 
 

Durante 34 anos, Gil Vicente produziu peças teatrais e 
algumas poesias. Sua primeira obra é O monólogo do 
vaqueiro ou Auto da visitação (1502), declamado 
pessoalmente à rainha D. Maria, no reinado de D. Manuel, 
como homenagem ao recente nascimento do futuro D. 
João III. Sua última obra é Floresta de enganos (1536). É 
considerado o criador do teatro em Portugal, gênero 
praticamente desconhecido nesse território, tendo sido, 
também, colaborador de Garcia de Resende. A obra 
completa de Gil Vicente é de 44 peças, 17 escritas em 
português, 11 em castelhano e 16 bilíngues 

. Gil Vicente usa o riso para enfatizar as mazelas 
sociais que ele, apesar de frequentador da corte, percebeu 
muito bem ao assumir sua origem popular e simpatia pelos 
pobres e abandonados. 

O teatro vicentino é uma amostragem completa da 
sociedade do tempo, sempre a partir de atitude crítica. 
Os membros dessa sociedade que se comportam de 
maneira censurável, do ponto de vista das normas de 
civilização e moralidade, são impiedosamente atacados.  

Apesar de muito religioso, Gil Vicente não se omitiu 
quanto a aspectos religiosos que considerou negativos, 
como a crítica a frades que mantinham amantes. Suas 
críticas atingiram “desde o frade de aldeia, até o alto clero 
dos bispos, cardeais e mesmo o papa”. Denunciou, ainda, 
a ganância na venda de indulgências e o exagero místico. 
O público religioso também foi criticado no hábito de orar 
mecanicamente e na atitude de encarar práticas religiosas 
como obrigação. 

Já ficou evidente que o teatro vicentino é satírico e 
moralista e que criticou procedimentos da nobreza, do 
clero e do povo, ainda que tenha revelado simpatia pelo 
lavrador, visto por ele como vítima das classes superiores, 
através de estrutura social francamente injusta. Porém, 
apesar dessa simpatia, não o poupou de críticas por sua 
ingenuidade. 

As representações vicentinas e medievais não tinham, 
evidentemente, o nível de elaboração cenográfica que 
vemos hoje em dia. Aos cenários improvisados 
correspondia uma linguagem simples, de fácil 
comunicação (principalmente pelo uso dos versos curtos, 
que facilitavam a memorização pelo público de trechos das 
peças). Além disso, suas personagens representavam 
tipos sociais próximos do público, distanciando-se de 
aprofundamentos psicológicos. Essa proximidade era 
salientada, ainda, pelas referências a fatos e 
acontecimentos contemporâneos de sua época.   

Deve-se destacar ainda o caráter alegórico do teatro 
de Gil Vicente. A alegoria é recurso da linguagem artística 
que permite tratar de determinado assunto através de 
imagens indiretas. O teatro vicentino apresenta alegorias 
de enredo, nas quais as histórias contadas têm um 
significado diferente daquele que aparentam (por exemplo, 
os Autos das barcas fazem a alegoria do Juízo Final), e 
também personagens alegóricas (que representam 
entidades como a Igreja, valores como o Bem e o Mal, ou 
tipos sociais como Fidalgo, Sapateiro, etc.). 

A transição entre a Idade Média teocêntrica e a Idade 
Moderna renascentista e antropocêntrica está presente 
em Gil Vicente. Convivem em seu teatro as preocupações 
pela salvação da alma e o realismo cotidiano. Está nítida, 
em seu trabalho, a tensão entre a instabilidade, 
imobilismo e decadência de valores feudais, e a eclosão 
e fortalecimento de valores antropocêntricos. 

Sob o ponto de vista formal, a respeito de Gil Vicente 
pode ser observado o seguinte: a linguagem é variada, 
porque se modificava conforme as circunstâncias 
culturais das personagens; os diálogos são dinâmicos e 
adequados às situações; há a presença de ditos e 
expressões populares, trocadilhos, falares regionais, 
tradições linguísticas e cantigas inseridas numa ou noutra 
peça. O autor praticou o bilinguismo (português e 
castelhano), o que era absolutamente normal pela 
proximidade e troca de influências com o reino de 
Castela. 

O dramaturgo usou, de forma original, os tipos de 
peças que existiam na época, sem se preocupar em 
seguir classificação rígida. Os principais tipos existentes 
na época eram: 

– Auto: representação de curta duração (geralmente 
um ato); 

– Farsa: é uma história do quotidiano e as 
personagens são tipos populares; 

– Romanescos: temas extraídos de novelas de 
cavalaria; 

– Fantasias alegóricas: as personagens são 
alegorias e simbolizam entidades do Estado ou do Clero, 
principalmente. 

As peças mais interessantes e famosas são: Autos das 
barcas (Barca da glória, do purgatório e do inferno), Auto 
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da alma, Auto da Lusitânia, Auto da Índia, Auto de Mofina 
Mendes, Farsa de Inês Pereira, Farsa do escudeiro, 
Farsa do velho da horta, Quem tem farelos? e O 
monólogo do vaqueiro. 

 

Farsa de Inês Pereira 
 

Inês: 
Marido cuco me levades 
E mais duas lousas. 
Pêro Marques: 
Pois assi se fazem as cousas. 
Inês: 
Bem sabedes vós, marido, 
Quanto vos amo. 
Sempre fostes percebido 
Pera gamo. 
Carregado ides, noss'amo, 
Com duas lousas. 
Pêro Marques: 
Pois assi se fazem as cousas 
Inês: 
Bem sabedes vós, marido, 
Quanto vos quero. 
Sempre fostes percebido 
Pera cervo. 
Agora vos tomou o demo 
Com duas lousas. 
Pêro Marques: 
Pois assi se fazem as cousas. 
E assi se vão, e se acaba o dito Auto. 

 

2.8 EXERCÍCIOS  

 

01. (Unesp 2017) Para responder à questão a seguir, leia o excerto 

de Auto da Barca do Inferno do escritor português Gil Vicente 
(1465?-1536?). A peça prefigura o destino das almas que chegam 
a um braço de mar onde se encontram duas barcas 
(embarcações): uma destinada ao Paraíso, comandada pelo anjo, 
e outra destinada ao Inferno, comandada pelo diabo. 
Vem um Frade com uma Moça pela mão […]; e ele mesmo 
fazendo a 1baixa começou a dançar, dizendo 
Frade: Tai-rai-rai-ra-rã ta-ri-ri-rã; 
Tai-rai-rai-ra-rã ta-ri-ri-rã; 
Tã-tã-ta-ri-rim-rim-rã, huha! 
Diabo: Que é isso, padre? Quem vai lá? 
Frade: 2Deo gratias! Sou cortesão. 
Diabo: Danças também o 3tordião? 
Frade: Por que não? Vê como sei. 
Diabo: Pois entrai, eu 4tangerei 
e faremos um serão. 
E essa dama, porventura? 
Frade: Por minha a tenho eu, 
e sempre a tive de meu. 
Diabo: Fizeste bem, que é lindura! 
Não vos punham lá censura 
no vosso convento santo? 
Frade: E eles fazem outro tanto! 
Diabo: Que preciosa 5clausura! 
Entrai, padre reverendo! 
Frade: Para onde levais gente? 
Diabo: Para aquele fogo ardente 
que não temestes vivendo. 
Frade: Juro a Deus que não te entendo! 
E este 6hábito não me 7val? 
Diabo: Gentil padre 8mundanal, 
a Belzebu vos encomendo! 
Frade: Corpo de Deus consagrado! 
Pela fé de Jesus Cristo, 
que eu não posso entender isto! 
Eu hei de ser condenado? 
Um padre tão namorado 
e tanto dado à virtude? 
Assim Deus me dê saúde, 

que eu estou maravilhado! 
Diabo: Não façamos mais 9detença 
embarcai e partiremos; 
tomareis um par de remos. 
Frade: Não ficou isso na 10avença. 
Diabo: Pois dada está já a sentença! 
Frade: Por Deus! Essa seria ela? 
Não vai em tal caravela 
minha senhora Florença? 
Como? Por ser namorado 
e folgar c’uma mulher? 
Se há um frade de perder, 
com tanto salmo rezado?! 
Diabo: Ora estás bem arranjado! 
Frade: Mas estás tu bem servido. 
Diabo: Devoto padre e marido, 
haveis de ser cá 11pingado…  

(Auto da Barca do Inferno, 2007.) 

 
1baixa: dança popular no século XVI. 
2Deo gratias: graças a Deus. 
3tordião: outra dança popular no século XVI. 
4tanger: fazer soar um instrumento. 
5clausura: convento. 
6hábito: traje religioso. 
7val: vale. 
8mundanal: mundano. 
9detença: demora. 
10avença: acordo. 
11ser pingado: ser pingado com gotas de gordura fervendo 
(segundo o imaginário popular, processo de tortura que 
ocorreria no inferno).  
No excerto, o escritor satiriza, sobretudo, 
a) a compra do perdão para os pecados cometidos.    
b) preocupação do clero com a riqueza material.    
c) o desmantelamento da hierarquia eclesiástica.    
d) a concessão do perdão a almas pecadoras.    
e) o relaxamento dos costumes do clero.    
 

02. (FUVEST) Aponte a alternativa correta em relação a 
Gil Vicente: 
a) Compôs peças de caráter sacro e satírico. 
b) Introduziu a lírica trovadoresca em Portugal. 
c) Escreveu a novela Amadis de Gaula. 
d) Só escreveu peças e português. 
e) Representa o melhor do teatro clássico português. 
 

03. A obra de Fernão Lopes tem um caráter: 
a) Puramente científico, pelo tratamento documental da 
matéria histórica; 
b) Essencialmente estético pelo predomínio do elemento 
ficcional; 
c) Basicamente histórico, pela fidelidade à documentação e 
pela objetividade da linguagem científica; 
d) Histórico-literário, aproximando-se do moderno romance 
histórico, pela fusão do real com o imaginário. 
e) Histórico-literário, pela seriedade da pesquisa histórica, 
pelas qualidades do estilo e pelo tratamento literário, que 
reveste a narrativa histórica de um tom épico e compõe 
cenas de grande realismo plástico, além do domínio da 
técnica dramática de composição. 
 

04. Sobre o Humanismo, identifique a alternativa falsa: 

a) Em sentido amplo, designa a atitude de valorização do 
homem, de seus atributos e realizações. 
b) Configura-se na máxima de Protágoras: “O homem é a 
medida de todas as coisas”. 
c) Rejeita a noção do homem regido por leis sobrenaturais e 
opõe-se ao misticismo. 
d) Designa tanto uma atitude filosófica intemporal quanto um 
período especifico da evolução da cultura ocidental. 
e) Fundamenta-se na noção bíblica de que o homem é pó e 
ao pó retornará, e de que só a transcendência liberta o 
homem de seu insignificância terrena. 
 

05. (FUVEST-SP) Caracteriza o teatro de Gil Vicente: 
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a) A revolta contra o cristianismo. 
b) A obra escrita em prosa. 
c) A elaboração requintada dos quadros e cenários 
apresentados. 
d) A preocupação com o homem e com a religião. 
e) A busca de conceitos universais. 
 

06. (UNIFAP-SP) As primeiras peças teatrais portuguesas 
escritas com objetivo de serem levadas a público são de autoria 
de: 

a) Manuel Maria Barbosa du Bocage. 
b) Paio Soares de Taveirós. 
c) D. Diniz. 
d) Camões. 
e) Gil Vicente. 
 

07. Indique a afirmação INCORRETA em relação a Gil Vicente: 

a) Antes de Gil Vicente, predominavam as encenações de 
histórias religiosas, cujo principal objetivo era divulgar os 
valores cristãos. 
b) Gil Vicente inova o teatro em Portugal especialmente por 
analisar comportamentos de tipos sociais que constituem os 
primeiros aglomerados urbanos. 
c) Ao tratar de temas religiosos ou profanos, Gil Vicente 
sempre adotou em suas críticas os valores morais defendidos 
pela igreja. 
d) Gil Vicente é um dos primeiros autores e afastar-se das 
preocupações divinas, interessa-se fundamentalmente pelo 
homem com seus problemas terrenos. 
e) O interesse pela investigação do comportamento de tipos 
sociais e da nova mentalidade mercantil, que dominava as 
cidades, transformou Gil Vicente em um artista perspicaz que 
soube como nenhum outro retratar com fidelidade a realidade 
de seu tempo. 
 

08. (UniCOC-SP) Considere as seguintes asserções sobre o 
teatro de Gil Vicente. 

I.Autos pastoris, autos de moralidade e farsas são gêneros 
cultivados pelo autor. 
II.O espírito crítico cultivado pelo teatro vicentino são poupa o 
clero corrupto, que é ridicularizado. 
III.As personagens do autor representam tipos sociais como 
alcoviteiras, velhos ridículos, maridos ingênuos, nobres 
pedantes, entre outros. 
 

Deve-se afirmar que: 
a) I, II e III estão corretas. 
b) apenas I e III estão corretas. 
c) apenas II e III estão corretas. 
d) apenas I e II estão corretas. 
e) apenas II está correta.  
 

09. Trovadorismo é a primeira manifestação literária da língua 
portuguesa. Humanismo é o nome que se dá à produção 
subsequente. Quais são as principais diferenças entre os dois 
períodos literários abordados 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. Leia o excerto abaixo, extraído da obra “Leal 
Conselheiro”, de D. Duarte: 
 

“Da inveja vem desagrado das superioridades ou igualanças 
que vemos nos outros quando os comparamos connosco, e 
contentamento pelos seus males, perdas e abatimentos. E isto 
mesmo se toma por ver nos outros a soberba e vanglória, 
enumeração das virtudes, e artes de mal fazer (...) se ver os 
outros ter desperta o sentimento que nos agradaria que o 
perdessem ou mais não alcançassem, tal é em geral o pecado 
da inveja...” (D. Duarte).  

a) qual é o principal objetivo transmitido pelo autor?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
b) como esse objetivo se intercala aos preceitos do gênero 
Prosa Doutrinária? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
11. Considere seus conhecimentos acerca da Poesia 
Palaciana para responder as questões: 
 

a) por que é possível considerar esse gênero reducionista se 
comparado às outras formas de se fazer poesia? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) qual é a diferença entre a abordagem do amor nas 
cantigas do Trovadorismo e nos poemas palacianos? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2.9 GABARITO 
 

1) E  2) A  3) E   4) E   5) D  
6) E  7) D  8) A  9) A primeira diferença se dá pelos gêneros literários que 
ambos os períodos possuem. Enquanto as produções literárias do 
Trovadorismo se baseam nas cantigas e nas novelas de cavalaria, as obras 
do Humanismo apresentam uma maior gama de gêneros: crônica 
histórica, prosa doutrinária, poesia palaciana e teatro popular. Já a 
segunda diferença se refere ao fato de que, no período humanista, os 
poemas deixam de ser musicados. Há, ainda, uma terceira diferença: o 
amor passa a ser tratado de forma mais sensual na obra poética do 
Humanismo. 10) A- O principal objetivo transmitido pelo autor é o de 
doutrinar, ou seja, moralizar seus leitores da nobreza; 10) B- A Prosa 
Doutrinária era escrita pelos reis e transmitidas aos nobres, sendo ela 
utilizada como moralização da nobreza, de modo a preservar a 
manutenção do poder monárquico; 11)A- Porque era uma poética que, 
no geral, versava apenas sobre a realidade palaciana – ignorando, assim, 
os estratos sociais populares. 11) B- No Trovadorismo, há uma maior 
idealização da mulher, sobretudo nas cantigas de amor; enquanto isso, 
no Humanismo, o sentimento amoroso se mostra mais sensual à medida 
que abre mão da utopia sobre o sexo feminino.   
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UNIDADE 3 
 

CLASSICISMO 
 

3.1 MARCO INICIAL 
 

Em Portugal, o Quinhentismo (Classicismo) teve início 
em 1527, quando do retorno do poeta Sá de Miranda da 
Itália, onde vivera vários anos para estudos. Na bagagem, 
trazia novas técnicas versificatórias, o “dolce stile nuovo”. 
Além de introduzir no país o decassílabo (medida nova) em 
oposição à redondilha medieval (5 ou 7 sílabas), que 
passou a ser chamada de medida velha, trouxe nova 
conceituação artística. Devemos entender, portanto, que 
Sá de Miranda não trouxe para Portugal apenas um verso 
de medida diferente, mas um gosto poético mais refinado. 

Com o decassílabo, passaram a ser cultivadas novas 
formas fixas de poesia, como o soneto (2 quartetos e 2 
tercetos, com metrificação em decassílabos e rimas em 
esquemas rigorosos), a ode (poesia de exaltação), a écloga 
(que tematizava o amor pastoril), a elegia (revelação de 
sentimentos tristes), a epístola (carta em versos). É preciso 
lembrar que a substituição do verso redondilha (medida 
velha), característico da Idade Média pelo decassílabo 
(medida nova) não se deu de forma imediata, pois ambos 
conviveram em grande parte do século XVI. 

 

3.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

O Renascimento surgido na Itália, no século XV, 
espalhou-se pela Europa já no século seguinte. Isso 
aconteceu em virtude da rapidez da divulgação cultural, a 
partir da invenção da Imprensa. O trabalho de recuperação 
e tradução dos textos antigos, desenvolvido pelos 
humanistas, contribuiu para a substituição gradativa do 
ensino religioso pelo ensino laico. A cultura deixou de ser 
exclusividade dos membros da Igreja, atingindo camadas 
mais amplas da burguesia emergente, que a encarava 
como meio de destaque social, substituidor dos títulos de 
nobreza e do sangue aristocrático que ela não possuía. As 
descobertas científicas recentes voltavam a privilegiar o 
racionalismo, indicando tendência antropocêntrica que 
ressaltava ainda mais a distância em que o mundo se 
encontrava da era medieval. 

Convencido e consciente de sua capacidade, o homem, 
agora, preocupava-se com a sua realidade diária, concreta, 
humana, terrena e menos com a idéia de morte e com a 
salvação da alma. Evidentemente, isso não significava uma 
onda de ateísmo declarado, mas uma mudança de 
perspectiva: da centralização em Deus passamos à idéia 
de que o Homem deveria se tornar a “medida de todas as 
coisas”. 

Os acontecimentos marcantes da história portuguesa 
do século XVI (a liberdade predominante durante a dinastia 
de Avis, as grandes navegações), contribuíram para o 
considerável desenvolvimento cultural do país. A obra de 
Gil Vicente já era exemplo disso, mas ao longo do século a 
tendência se acentuou ainda mais. São marcas dessa 
consolidação: a estruturação de usos da língua portuguesa; 
o surgimento ou reafirmação de autores de produção 
regular (como João de Barros, Damião de Góis, Fernão 
Mendes Pinto nos estudos históricos; Sá de Miranda, 
Antonio Ferreira e Luís de Camões no terreno da literatura); 
o incremento na leitura de autores estrangeiros 
consagrados (como Francisco Petrarca, Dante Alighieri e 
Giovanni Boccaccio). 
 

3.3 CARACTERÍSTICAS 
 

O caráter básico do Classicismo é exatamente a 
influência do modelo greco-latino. Daí se originou a 
atitude racionalista, que via a razão como bem supremo 
a ser atingido e cultivado. 

Do racionalismo advém a busca de equilíbrio, entre 
forma e inspiração, e a presença da harmonia e da 
clareza na obra de arte, como consequência de uma 
sociedade crente em si mesma, porque otimista quanto 
ao presente e futuro do homem. 

A herança greco-latina determinou a presença dos 
deuses do Olimpo (mitologia grega) nas obras literárias 
da época. O respeito e culto à natureza vieram como 
consequência da adoção da teoria aristotélica do homem 
natural. O Belo passou a ser encarado como conceito 
associado ao Bem (nobreza de sentimento). Um 
componente fundamental foi o universalismo, trazido a 
partir de dois fatores básicos: nova mentalidade científica 
voltada para a reflexão em torno do lugar do Homem no 
mundo (pesquisas de Leonardo da Vinci, Copérnico, 
Kepler, Giordano Bruno e outros) e preocupação maior 
com o bem coletivo. Esses traços identificadores do 
Classicismo renascentista definiram um caráter 
fundamental: o antropocentrismo. Os arroubos místicos 
medievais foram momentaneamente afastados. 

A expressão artística buscava a linguagem clara, 
simples, sem excessos, como correspondente do 
equilíbrio na maneira de encarar o mundo. A expressão 
dos sentimentos permaneceu, mas estava submetida a 
uma tentativa de explicação racional, de explanação 
lógica. 
 

 

 

3.4 LUÍS VAZ DE CAMÕES 
 

3.4.1. Vida 
 

Não se sabe ao certo onde nasceu Camões (Lisboa, 
Coimbra, Santarém ou Alenquer) e o ano de nascimento 
também é incerto, talvez em torno de 1525. Dotado de boa 
cultura humanística, certamente adquirida em escolas de 
qualidade e na leitura dos clássicos e renascentistas 
italianos, Camões viajou muito, ou na condição de soldado, 
ou na de funcionário da Coroa ou na de fugitivo da justiça. 
Teve vida cheia de altos e baixos e razoavelmente 
aventuresca, contando-se várias histórias a seu respeito 
que, se verdadeiras, atestam esse aventureirismo: amores 
vividos com damas importantes da corte, duelos a espada, 
brigas de rua, guerras, o olho direito perfurado em Ceuta, 
o naufrágio na foz do rio Mecong (do qual teria salvado os 
originais do poema épico Os lusíadas, mas no qual teria 
morrido sua companheira de origem chinesa, nomeada 
Dinamene). O que é verdade comprovada é que Camões 
sofreu muitos infortúnios, tendo morrido em 1580, pobre, 
esquecido, e que vivia de miserável pensão outorgada por 
D. Sebastião, em nome “de seus feitos como soldado e por 
ter registrado o nome da pátria em tão digno poema”.  

 

3.4.2 Obra épica: Os Lusíadas 
 

A obra épica de Camões resume-se ao poema Os 
Lusíadas, que tem como argumento histórico a viagem feita 
por Vasco da Gama para as Índias (1497–1498), tendo 
estabelecido uma das rotas marítimas mais importantes do 
mundo. 

O poema é dividido em dez cantos e possui 1102 
estrofes. Cada estrofe é formada por 8 versos 
decassílabos, com esquema fixo de rima (abababcc). Esse 
tipo de estrofe é conhecido como oitava rima ou oitava 
real. Essa estruturação formal foi inspirada em autores 
clássicos e humanistas. 
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Na obra, o autor elege como herói o comandante Vasco 
da Gama, exaltando sua coragem, sua fé e sua inteligência 
em momentos decisivos da narrativa. Contudo, o 
comandante funciona como representação da glória 
portuguesa. Convém destacar que, para Camões, essa 
glória tinha sido conseguida através dos membros da 
nobreza lusitana. Essa concepção elitista deixava de fora o 
povo português. Seja como for, Camões exalta, sobretudo, 
a ampliação do Império colonial, formado, segundo ele, a 
partir de preceitos cristãos, já que os navegantes seriam 
movidos pela fé e pela tentativa de introduzir a Bíblia nas 
regiões dominadas pelo paganismo. A conquista marítima, 
que tinha nítidos contornos mercantilistas, transforma-se, 
assim, em verdadeira cruzada. 

Ainda que épico, o poema apresenta inúmeras 
situações líricas. Mas o que de fato domina todo o poema 
é o tom grandiloquente, marcante, exaltado, conforme é da 
tradição épica. 

O conteúdo narrativo entrelaça duas histórias, 
paralelamente, de tal forma que podemos identificar um 
plano terreno e um plano mítico. O plano terreno trata da 
viagem em si, com todos os percalços, e se baseia em 
relatos históricos confiáveis na época. Além disso, faz parte 
desse plano a narrativa da história de Portugal, 
empreendida por Vasco da Gama, diante do rei de Melinde, 
cidade africana, onde a esquadra permanece algum tempo. 
O plano mítico enfoca a discussão dos deuses do Olimpo, 
em torno da ameaça que poderia representar para eles o 
sucesso dos portugueses na navegação. Alguns, como 
Baco e Netuno, argumentavam que a vitória portuguesa 
poderia representar a perda de prestígio dos deuses 
olímpicos, enquanto outros, como Vênus e Marte, 
defendiam a idéia de proteger os portugueses em virtude 
de sua bravura e coragem. A decisão final coube a Zeus, o 
maior dos deuses, que escolheu proteger os viajantes.  

A interdependência entre esses dois planos, 
evidentemente, gerou a mistura de elementos 
renascentistas pagãos com elementos medievais cristãos. 

Ainda seguindo modelos clássicos, o poema apresenta 
5 partes: 

 

• Proposição – O autor revela os seus propósitos e o 
assunto de que vai tratar (estrofes 1 a 3, canto I): 
 

As armas e os barões assinalados 
Que, da Ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca dantes navegados, 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo reino, que tanto sublimaram; 
 

E também as memórias gloriosas 
Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé e o Império, e as terras viciosas 
De África e da Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da Morte libertando: 
Cantando espalharei por toda a parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

 

Cessem do sábio Grego e do Troiano 
As navegações grandes que fizeram; 
Cale-se de Alexandro e de Trajano 
A fama das vitórias que tiveram; 
Que eu canto o peito ilustre Lusitano, 
A quem Neptuno e Marte obedeceram. 
Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 
Que outro valor mais alto se alevanta. 
 

• Invocação – O autor pede ajuda e inspiração às ninfas do 
rio Tejo, ou seja, às Tágides (estrofes 4 e 5, canto I): 

 

E vós, Tágides minhas, pois criado 
Tendes em mim um novo engenho ardente, 
Se sempre em verso humilde celebrado 
Foi de mim vosso rio alegremente, 
Dai-me agora um som alto e sublimado, 
Um estilo grandíloquo e corrente, 
Por que de vossas águas Febo ordene 
Que não tenham inveja às de Hipocrene. 

 

Dai-me a fúria grande e sonorosa, 
E não de agreste avena ou frauta ruda, 
Mas de tuba canora e belicosa, 
Que o peito acende e a cor ao gesto muda; 
Dai-me igual canto aos feitos da famosa 
Gente vossa, que a Marte tanto ajuda: 
Que se espalhe e se cante no Universo, 
Se tão sublime preço cabe em verso. 
 

• Dedicatória – Como era da tradição, a obra deveria ser 
dedicada a alguém. Camões a dedica ao Rei D. Sebastião, 
por quem sentia grande estima e admiração (estrofes de 6 
a 18, canto I): 
 

Vós, tenro e novo ramo florescente 
De a árvore, de Cristo mais amada 
Que nenha na nascida no Ocidente, 
Cesárea ou Cristianíssima chamada 
(Vede-o no vosso escudo, que presente 
Vos mostra a vitória já passada, 
Na qual vos deu por armas e deixou 
As que Ele pera si na Cruz tomou); 
 

Vós, poderoso Rei, cujo alto Império 
O sol, logo em nascendo, vê primeiro; 
Vê-o também no meio do Hemisfério, 
E quando desce o deixa derradeiro; 
Vós, que esperamos jugo e vitupério 
Do torpe Ismaelita cavaleiro, 
Do turco Ocidental e do Gentio 
Que inda bebe o licor do santo Rio. 
 

• Narração – Conta a história da viagem, sendo o centro de 
todo o poema e, fisicamente, também a parte maior (estrofe 
19 do canto I à estrofe 144 do canto X): 

 

Já no largo Oceano navegavam. 
As inquietas ondas apartando; 
Os ventos brandamente respiravam, 
Das naus as velas côncavas inchando; 
Da branca escuma os mares se mostravam 
Cobertos, onde as proas vão cortando 
As marítimas águas consagradas, 
Que do gado de Proteu são cortadas, 
 

(...) 
Vasco da Gama, o forte Capitão, 
Que a tamanhas empresas se oferece, 
De soberbo e de altivo coração, 
A quem fortuna sempre favorece, 
Pera se aqui deter não vê razão, 
Que inabitada a terra lhe parece. 
Por diante passar determinava. 
Mas não lhe sucedeu como cuidava. 
 

Eis aparecem logo em companhia 
Uns pequenos batéis, que vêm daquela 
Que mais chegada à terra parecia, 
Cortando o longo mar com longa vela. 
A gente se alvoroça e, de alegria, 
Não sabe mais que olhar a causa dela. 
– Que gente será esta? (em si diziam) 
Que costumes, que Lei, que Rei teriam? 
 

→ Episódio de Inês de Castro – Narra o triste caso 
amoroso entre o príncipe D. Pedro e sua amante, a 
castelhana Inês de Castro. Considerando essa 
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aproximação do filho com uma representante de Castela 
uma ameaça à segurança portuguesa, o Rei D. Afonso IV 
resolveu mandar matá-la. Esse episódio, que possui 
fundamento histórico, é narrado por Vasco da Gama ao rei 
de Melinde. 

 

Tu só, tu, puro Amor, com força crua, 
Que os corações humanos tanto obriga, 
Deste causa à molesta morte sua, 
Como se fora pérfida inimiga. 
Se dizem, fero Amor, que a sede tua 
Nem com lágrimas tristes se mitiga, 
É porque queres, áspero e tirano, 
Tuas aras banhar em sangue humano. 

 

Estavas, linda Inês, posta em sossego, 
De teus anos colhendo doce fruto, 
Naquele engano da alma, ledo e cego, 
Que a Fortuna não deixa durar muito, 
Nos saüdosos campos do Mondego, 
De teus fermosos olhos nunca enxuto, 
Aos montes ensinando e às ervinhas 
O nome que no peito escrito tinhas. 
 

 Do teu Príncipe ali te respondiam 
As lembranças que na alma lhe moravam, 
Que sempre ante seus olhos te traziam, 
Quando dos teus fermosos se apartavam; 
De noite, em doces sonhos que mentiam, 
De dia, em pensamentos que voavam. 
E quanto, enfim, cuidava e quanto via 
Eram tudo memórias de alegria. 
 

(...) 
Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito 
(Se de humano é matar uma donzela, 
Fraca e sem força, só por ter sujeito 
O coração a quem soube vencê-la), 
A estas criancinhas tem respeito, 
Pois o não tens à morte escura dela; 
Mova-te a piedade sua e minha, 
Pois te não move a culpa que não tinha. 
 

→ Episódio do Velho do Restelo – Quando a esquadra 
de Vasco da Gama deixava a praia do Restelo, em 
Portugal, em direção à Índia, um velho levantou-se e fez 
um discurso que desmascarava as intenções mais 
profundas da viagem. Episódio sem fundamento histórico, 
mas também narrado por Vasco ao rei de Melinde. 

 

Mas um velho, de aspeito venerando, 
Que ficava nas praias, entre a gente, 
Postos em nós os olhos, meneando 
Três vezes a cabeça, descontente, 
A voz pesada um pouco alevantando, 
Que nós no mar ouvimos claramente, 
Cum saber só de experiências feito, 
Tais palavras tirou do experto peito: 

 

– Ó glória de mandar, ó vã cobiça 
Desta vaidade a quem chamamos Fama! 
Ó fraudulento gosto, que se atiça 
Ca aura popular, que honra se chama! 
Que castigo tamanho e que justiça 
Fazes no peito vão que muito te ama! 
Que mortes, que perigos, que tormentas, 
Que crueldades neles exprimentas! 
 

→ Episódio do Gigante Adamastor – Ainda aqui, o 
comandante é quem conta ao rei de Melinde a passagem 
pelo Cabo das Tormentas, no extremo sul da África, local 
de muitos perigos, de difícil navegação. Faz-se, 
alegoricamente, referência à capacidade lusitana de 
superar os obstáculos. 

 

Porém já cinco Sóis eram passados 
Que dali nos partíramos, cortando 
Os mares nunca doutrem navegados, 

Prósperamente os ventos assoprando, 
Quando uma noite estando descuidados, 
Na cortadora proa vigiando, 
Uma nuvem que os ares escurece 
Sobre nossas cabeças aparece. 
 

Tão temerosa vinha e carregada, 
Que pôs nos corações um grande medo; 
Bramindo o negro mar, de longe brada 
Como se desse em vão nalgum rochedo. 
— "Ó Potestade, disse, sublimada! 
Que ameaço divino, ou que segredo 
Este clima e este mar nos apresenta, 
Que mor cousa parece que tormenta? 
 

Não acabava, quando uma figura 
Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura, 
O rosto carregado, a barba esquálida, 
Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má, e a cor terrena e pálida, 
Cheios de terra e crespos os cabelos, 
A boca negra, os dentes amarelos. 

 

Tão grande era de membros que bem posso 
Certificar-te que este era o segundo 
De Rodes estranhíssimo Colosso, 
Que um dos Sete milagres foi do mundo. 
Cum tom de voz nos fala, horrendo e grosso, 
Que pareceu sair do mar profundo. 
Arrepiam-se as carnes e o cabelo, 
A mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo! 
(...) 

 

Mais ia por diante o monstro horrendo, 
Dizendo nossos Fados, quando, alçado, 
Lhe disse eu: - Quem és tu? Que esse [estupendo 
Corpo, certo me tem maravilhado! 
A boca e os olhos negros retorcendo 
E dando um espantoso e grande brado, 
Me respondeu, com voz pesada e amara, 
Como quem da pergunta lhe pesara: 

 

Eu sou aquele oculto e grande Cabo 
A quem chamais vós outros Tormentório, 
Que nunca a Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, 
Plínio e quantos passaram fui notório. 
Aqui toda a Africana costa acabo 
Neste meu nunca visto Promontório, 
Que pera o Pólo Antártico se estende, 
A quem vossa ousadia tanto ofende! 

 

Fui dos filhos aspérrimos da Terra, 
Qual Encélado, Egeu e o Centimano; 
Chamei-me Adamastor, e fui na guerra 
Contra o que vibra os raios de Vulcano; 
Não que pusesse serra sobre serra, 
Mas, conquistando as ondas do Oceano, 
Fui capitão do mar, por onde andava 
A armada de Neptuno, que eu buscava. 

 

→ Episódio da Ilha dos Amores – Já no retorno a 
Portugal, os heróis lusitanos são premiados pela deusa 
Vênus pela conclusão feliz de sua aventura. O prêmio é 
uma ilha repleta de ninfas amorosas. 

 

Cortando vão as naus a larga via 
Do mar ingente pera a pátria amada, 
Desejando prover-se de água fria 
Pera a grande viagem prolongada, 
Quando, juntas, com súbita alegria, 
Houveram vista da Ilha namorada, 
Rompendo pelo céu a mãe fermosa 
De Menônio, suave e deleitosa. 

 

De longe a Ilha viram, fresca e bela, 
Que Vênus pelas ondas lha levava 
(Bem como o vento leva branca vela) 
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Pera onde a forte armada se enxergava: 
Que, por que não passassem, sem que nela 
Tomassem porto, como desejava, 
Pera onde as naus navegam a movia 
A Acidália que tudo, enfim, podia. 
(...) 
Sigamos estas deusas e vejamos 
Se fantásticas são, se verdadeiras. 
Isto dito, veloces mais que gamos, 
Se lançam a correr pelas ribeiras. 
Fugindo as Ninfas vão por entre os ramos, 
Mas, mais industriosas que ligeiras, 
Pouco e pouco, sorrindo e gritos dando, 
Se deixam ir dos galgos alcançando. 

 

De ua os cabelos de ouro o vento leva, 
Correndo, e de outra as fraldas delicadas; 
Acende-se o desejo, que se ceva 
Nas alvas carnes, súbito mostradas. 
Ua de indústria cai, e já releva, 
Com mostras mais macias que indignadas, 
Que sobre ela, empecendo, também caia 
Quem a seguiu pela arenosa praia. 
 

Outros, por outra parte, vão topar 
Com as deusas despidas, que se lavam; 
Elas começam súbito a gritar, 
Como que assalto tal não esperavam. 
Uas, fingindo menos estimar 
A vergonha que a força, se lançavam 
Nuas por entre o mato, aos olhos dando 
O que às mãos cobiçosas vão negando. 
 

Outra, como acudindo mais depressa 
À vergonha da deusa caçadora, 
Esconde o corpo na água; outra se apressa 
Por tomar os vestidos que tem fora. 
Tal dos mancebos há que se arremessa, 
Vestido assim e calçado (que, coa mora 
De se despir, há medo que inda tarde) 
A matar na água o fogo que nele arde. 
 

• Epílogo – O poeta, percebendo a volúpia da riqueza na 
pátria e lhe prevendo a decadência, torna-se melancólico, 
triste, e exorta D. Sebastião a continuar a expansão 
ultramarina (estrofes 145 a 156 do canto X): 

 

Assim foram cortando o mar sereno, 
Com vento sempre manso e nunca irado, 
Até que houveram vista do terreno 
Em que nasceram, sempre desejado. 
Entraram pela foz do Tejo ameno, 
E à sua pátria e Rei temido e amado 
O prêmio e glória dão por que mandou, 
E com títulos novos se ilustrou. 

 

No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho 
Destemperada e a voz enrouquecida, 
E não do canto, mas de ver que venho 
Cantar a gente surda e endurecida. 
O favor com que mais se acende o engenho 
Não no dá a pátria, não que está metida 
No gosto da cobiça e na rudeza 
D’ austera, apagada e vil tristeza. 
 

3.4.3 Obra lírica 
 

A poesia lírica de Camões divide-se em dois grandes 
grupos: poemas em medida velha (5 ou 7 sílabas, isto é, 
redondilha menor ou maior) e poemas em medida nova 
(10 sílabas, isto é, decassílabos). Os seus mais famosos e 
populares poemas líricos são sonetos decassílabos, 
modalidade em que o poeta atingiu o ponto mais alto de 
sua obra. 

Nota-se, na lírica camoniana, a influência dos clássicos, 
especialmente do renascentista Francesco Petrarca, a 

quem Camões imitou em alguns de seus sonetos. 
Paralelamente, o poeta pagou seu tributo ao lirismo 
medieval, de caráter mais popular. Muitas de suas 
composições líricas de medida velha possuem caráter 
jocoso e satírico, próprio da cultura medieval. Através dela, 
Camões se referia à vida da época, em obras de leve sabor 
filosófico, como o exemplo: 

 

Esparsa 
 

A um fidalgo na Índia que lhe tardava com ua camisa 
galante que lhe prometeu. 

 

Quem no Mundo quiser ser 
Havido por singular, 
Pera mais se engrandecer, 
Há de trazer sempre o dar 
Nas ancas do prometer. 
E já que vossa Mercê 
Largueza tem por divisa, 
Como todo mundo vê 
Há mister que tanto dê, 
Que venha dar a camisa. 
 

A poesia lírica de Camões é sempre calcada na 
reflexão, no racionalismo. Dessa atitude surgem alguns 
temas mais ou menos constantes em sua poética. A 
fugacidade dos bens da vida mostra um poeta 
preocupado com a rapidez das transformações que se 
operavam no tempo. O desconcerto do mundo (isto é, o 
mundo desorganizado, desordenado) indica um espírito 
inconformado diante a inversão de valores que não 
consegue acompanhar. O soneto a seguir exemplifica a 
postura espantada que o Poeta assumia em relação ao 
movimento do mundo: 

 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança; 
Todo o Mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 

 

Continuamente vemos novidades, 
Diferentes em tudo da esperança; 
Do mal ficam as mágoas na lembrança, 
E do bem (se algum houve...) as saüdades. 

 

O tempo cobre o chão de verde manto, 
Que já coberto foi de neve fria, 
E em mim converte em choro o doce canto. 
  
E, afora este mudar-se cada dia, 
Outra mudança faz de mor espanto: 
Que não se muda já como soía. 

 

3.5. OUTROS AUTORES 
 

Sá de Miranda: introdutor da medida nova (Classicismo) 
em Portugal, em 1527; poeta e dramaturgo. 
 

Antônio Ferreira: autor dos Poemas lusitanos e da peça 
teatral A Castro. 
 

Diogo Bernardes: autor de Várias Rimas de Bom Jesus, 
Rimas Várias e O Lima, todos livros de poesias. 
 

Cristóvão Falcão: autor de Crisfal, poesia (écloga). 
 

Bernardim Ribeiro: autor da obra lírica em prosa, Menina 
e Moça. 

 
 

3.6 EXERCÍCIOS 
 

01. (UFSCar-2003) A questão seguinte baseia-se no poema 
épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, do qual se 
reproduzem, a seguir, três estrofes. 
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Mas um velho, de aspeito venerando, 
Que ficava nas praias, entre a gente, 
Postos em nós os olhos, meneando 
Três vezes a cabeça, descontente, 
A voz pesada um pouco alevantando, 
Que nós no mar ouvimos claramente, 
Cum saber só de experiências feito, 
Tais palavras tirou do experto peito: 
 

– Ó glória de mandar, ó vã cobiça 
Desta vaidade a quem chamamos Fama! 
Ó fraudulento gosto, que se atiça 
Ca aura popular, que honra se chama! 
Que castigo tamanho e que justiça 
Fazes no peito vão que muito te ama! 
Que mortes, que perigos, que tormentas, 
Que crueldades neles exprimentas! 
 

Dura inquietação d’alma e da vida  
Fonte de desamparos e adultérios,  
Sagaz consumidora conhecida  
De fazendas, de reinos e de impérios!  
Chamam-te ilustre, chamam-te subida,  
Sendo digna de infames vitupérios;  
Chamam-te Fama e Glória soberana,  
Nomes com quem se o povo néscio engana. 
 

Os versos de Camões foram retirados da passagem 
conhecida como O Velho do Restelo. Nela, o velho 

a) abençoa os marinheiros portugueses que vão atravessar 
os mares à procura de uma vida melhor. 
b) critica as navegações portuguesas por considerar que elas 
se baseiam na cobiça e busca de fama. 
c) emociona-se com a saída dos portugueses que vão 
atravessar os mares até chegar às Índias. 
d) destrata os marinheiros por não o terem convidado a 
participar de tão importante empresa. 
e) adverte os marinheiros portugueses dos perigos que eles 
podem encontrar para buscar fama em outras terras.  
 

02. As obras literárias produzidas durante o Renascimento 
privilegiam as seguintes características, exceto: 

a) Temas da Antiguidade Clássica. 
b) Perspectiva humanista. 
c) Universalidade. 
d) Racionalismo. 
e) Metafísica e religiosidade. 
 

03. Identifique a alternativa que não contenha ideais 
clássicos de arte: 

a) Universalismo e racionalismo. 
b) Formalismo e perfeccionismo. 
c) Obediência às regras e modelos e contenção do lirismo. 
d) Valorização do homem (do aventureiro, do soldado, do 
sábio e do amante) e verossimilhança (imitação da verdade e 
da natureza). 
e) Liberdade de criação e predomínio dos impulsos pessoais. 
 

04. (UEL-2006) Canto V de Os Lusíadas (1572), de Luís Vaz 
de Camões (1524/5?-1580). 
 

XXXVII  
Porém já cinco sóis eram passados  
Que dali nos partíramos, cortando 
Os mares nunca de outrem navegados,  
Prosperamente os ventos assoprando,  
Quando ua noite, estando descuidados  
Na cortadora proa vigiando,  
Ua nuvem, que os ares escurece,  
Sobre nossas cabeças aparece. 
 
XXXVIII  
Tão temerosa vinha e carregada,  
Que pôs nos corações um grande medo.  
Bramindo, o negro mar de longe brada,  
Como se desse em vão nalgum rochedo  

- “Ó Potestade - disse - sublimada,  
Que ameaço divino ou que segredo  
Este clima e este mar nos apresenta,  
Que mor cousa parece que tormenta?”  
(CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. 4ª. ed. Porto: Editorial 
Domingos Barreira, s.d. p. 332.) 
 

Sobre a referência a “corações”, é correto afirmar: 
a) Trata-se de uma ameaça às aventuras sentimentais dos 
marinheiros que, nessa ocasião, se envolveram com as 
ninfas.  
b) Trata-se do estado emocional dos marinheiros que se 
desestabilizaram ante um fenômeno difícil  
de compreender.  
c) Trata-se de referência aos familiares que estavam com 
medo do destino dos marinheiros após as pragas do Velho 
do Restelo.  
d) Trata-se de desgaste dos marinheiros que já imaginavam 
ter superado a batalha contra Adamastor.  
e) Trata-se de um reflexo, exposto de modo imediato pelos 
marinheiros, que perceberam a concretização da profecia do 
Velho do Restelo. 

 
05. (PUC-SP-2001) 
 

Tu só, tu, puro amor, com força crua  
Que os corações humanos tanto obriga,  
Deste causa à molesta morte sua,  
Como se fora pérfida inimiga.  
Se dizem, fero Amor, que a sede tua  
Nem com lágrimas tristes se mitiga,  
É porque queres, áspero e tirano,  
Tuas aras banhar em sangue humano.  
 

Estavas, linda Inês, posta em sossego,  
De teus anos colhendo doce fruito,  
Naquele engano da alma ledo e cego,  
Que a fortuna não deixa durar muito,  
Nos saudosos campos do Mondego,  
De teus fermosos olhos nunca enxuito,  
Aos montes ensinando e às ervinhas,  
O nome que no peito escrito tinhas. 
 

Os Lusíadas, obra de Camões, exemplificam o gênero épico 
na poesia portuguesa, entretanto oferecem momentos em 
que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio 
de Inês de Castro, do qual o trecho acima faz parte, é 
considerado o ponto alto do lirismo camoniano inserido em 
sua narrativa épica. Desse episódio, como um todo, pode 
afirmar-se que seu núcleo central 

a) personifica e exalta o Amor, mais forte que as conveniências 
e causa da tragédia de Inês.  
b) celebra os amores secretos de Inês e de D. Pedro e o 
casamento solene e festivo de ambos.  
c) tem como tema básico a vida simples de Inês de Castro, 
legítima herdeira do trono de Portugal.  
d) retrata a beleza de Inês, posta em sossego, ensinando aos 
montes o nome que no peito escrito tinha.  
e) relata em versos livres a paixão de Inês pela natureza e 
pelos filhos e sua elevação ao trono português.  
 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o trecho de Os Lusíadas. 
 

Tão temerosa vinha e carregada, 
Que pôs nos corações um grande medo; 
Bramindo, o negro mar de longe brada, 
Como se desse em vão nalgum rochedo, 
– Ó Potestade, disse, sublimada: 
Que ameaço divino ou que segredo 
Este clima e este mar nos apresenta, 
 

Que mor coisa parece que tormenta? 
Não acabava, quando uma figura 
Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura; 
O rosto carregado, a barba esquálida, 
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Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má e a cor terrena e pálida; 
Cheios de terra e crespos os cabelos, 
A boca negra, os dentes amarelos.  
(NEVES, João Alves das e TUFANO, Douglas. Luís de Camões. São 
Paulo: Moderna, 1980.)  
 

06. (IFSP 2014) As estrofes referem-se ao 
a) Velho do Restelo que, devido à sua insanidade e à sua 
aparência marcada pela passagem do tempo, aterroriza os 
marinheiros portugueses.    
b) Velho do Restelo que recrimina os portugueses por partirem 
em busca de riquezas, abandonando mulheres, crianças e 
idosos à própria sorte.    
c) Gigante Adamastor, personagem que representa um dos 
perigos enfrentados pelos portugueses, ressaltando o lado 
heroico dos protagonistas.    
d) Gigante Adamastor que, submetido ao comando da deusa 
Vênus, surge para proteger os navegantes contra o mar 
revolto do Cabo das Tormentas.    
e) ao soldado que, obedecendo às ordens do rei de Portugal, 
mata cruelmente Inês de Castro, jovem espanhola amante de 
D. Pedro.    
 

07. (IFSP 2014) Considere a afirmação a seguir. 
Na segunda estrofe predomina a ________, e o trecho 
selecionado evidencia que Camões optou por versos 
________ ao escrever Os Lusíadas. 
 

As lacunas devem ser preenchidas, correta e 
respectivamente, por 
a) descrição ... alexandrinos.    
b) dissertação ... alexandrinos.    
c) narração ... pentassílabos.    
d) descrição ... decassílabos.    
e) narração ... decassílabos.   

 
08. (Ufla-MG)  
 

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 
 

É um não querer mais que bem querer; 
é um andar solitário entre a gente; 
é nunca contentar-se de contente; 
é um cuidar que ganha em se perder. 
 

É querer estar preso por vontade; 
é servir a quem vence, o vencedor; 
é ter com quem nos mata, lealdade. 
 

Mas como causar pode seu favor 
nos corações humanos amizade, 
se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

(Luís Vaz de Camões. Obras completas) 
 

O eu-lírico tenta definir o amor por meio do uso de 
antíteses, que se seguem umas às outras. Indique a que 
expressa, com mais ênfase, o tema do texto. 
a) “Um contentamento descontente” 
b) O próprio amor, pois é contrário a si mesmo. 
c) A invisibilidade do amor 
d) O fato de o amor ferir e não causar dor. 
e) Querer sempre mais, sem contentar-se. 
 

09. (Unicamp-2002) Leia o seguinte soneto de Camões: 
 

Oh! Como se me alonga, de ano em ano,  
a peregrinação cansada minha.  
Como se encurta, e como ao fim caminha  
este meu breve e vão discurso humano.  
 

Vai-se gastando a idade e cresce o dano;  
perde-se-me um remédio, que inda tinha.  
Se por experiência se adivinha,  
qualquer grande esperança é grande engano.  
 

Corro após este bem que não se alcança;  
no meio do caminho me falece,  
mil vezes caio, e perco a confiança.  
 

Quando ele foge, eu tardo; e, na tardança,  
se os olhos ergo a ver se inda parece,  
da vista se me perde e da esperança.  
 

a) Na primeira estrofe, há uma contraposição expressa pelos 
verbos alongar e encurtar. A qual deles está associado o 
cansaço da vida e qual deles se associa à proximidade da 
morte?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Por que se pode afirmar que existe também uma 
contraposição no interior do primeiro verso da segunda 
estrofe?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) A que termo se refere o pronome “ele” da última estrofe?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. (Fuvest-1999) 
 

Quando da bela vista e doce riso,  
tomando estão meus olhos mantimento,(1)  
tão enlevado sinto o pensamento  
que me faz ver na terra o Paraíso.  
 

Tanto do bem humano estou diviso, (2)  
que qualquer outro bem julgo por vento;  
assi, que em caso tal, segundo sento,(3)  
assaz de pouco faz quem perde o siso.  
 

Em vos louvar, Senhora, não me fundo,(4)  
porque quem vossas cousas claro sente,  
sentirá que não pode merecê-las. 
 

Que de tanta estranheza sois ao mundo,  
que não é d'estranhar, Dama excelente,  
que quem vos fez, fizesse Céu e estrelas. 

(Camões, ed. A.J. da Costa Pimpão)  
 

(1) Tomando mantimento - tomando consciência  
(2) Estou diviso - estou separado, apartado.  
(3) Sento - sinto  
(4) Não me fundo - não me empenho. 
 

a) Caracterize brevemente a concepção de mulher que este 
poema apresentava. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Aponte uma característica desse poema que o filie ao 
Classicismo.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3.7 GABARITO 
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1) B  2) E  3) E   4) B  5) A  
6) C  7) D  8)  B 9) a) O cansaço da vida está associado ao verbo “alongar”, e a 
proximidade da morte está associada ao verbo “encurtar”; b) Porque existe 
uma contraposição evidente entre “gastar” (no sentido de diminuir) e 
“crescer”; além disso, em certo sentido pode-se contrapor a “idade” (a 
maturidade) como um bem e a palavra “dano” entendida como um mal ou 
desgraça; c) O elemento a que se refere o “ele” da última estrofe é o termo 
“bem” da estrofe anterior. 10) a) A mulher é idealizada, endeusada, superior 
e perfeita. Além do mais, o amor entre o eu-lírico e ela se mostra como 
impossível, dada a perfeição da mulher amada, que possui características 
superiores a ele.  b) Uso do soneto (decassílabos com rima fixa). 

 

 

UNIDADE 4 
 

QUINHENTISMO 
 

O Quinhentismo é a denominação para todas as 
manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o 
século XVI, não há, porém, uma literatura no Brasil, ou seja, 
há uma literatura que reflete a cosmovisão, as ambições e 
as intenções do homem europeu. Dessa forma, espelhando 
o momento histórico vivido pela Península Ibérica, temos 
literatura informativa e literatura dos jesuítas, como 
principais manifestações literárias do século XVI. 

4.1 MARCO INICIAL 
 

O texto de maior destaque é a Carta a El-Rei Dom 
Manoel sobre o achamento do Brasil (descoberta em 
1773 e publicada em 1817) de Pero Vaz de Caminha. Há, 
ainda, escritores como Fernão Cardim e Gabriel Soares de 
Souza que também fizeram crônicas sobre o Brasil. 
 

4.2. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

A Europa do século XVI vive o auge do Renascimento, 
o capitalismo mercantil e o abandono do campo, o que leva 
a um surto de urbanização. Dentro dessa nova realidade 
econômica e social, há também uma ruptura da Igreja: de 
um lado o movimento da Reforma Protestante, com os 
burgueses rompendo com o Medievalismo Católico, e de 
outro a Contrarreforma, com as forças tradicionais ligadas 
à cultura medieval, dos dogmas católicos.  

 

4.3 A LITERATURA INFORMATIVA 
 

A literatura informativa, também conhecida como 
literatura dos viajantes ou dos cronistas, é reflexo das 
grandes navegações. Com os olhos voltados para as 
riquezas materiais (ouro, prata, madeira, etc.) havia um 
empenho em fazer levantamento da “terra nova”, sua flora, 
sua fauna, sua gente. Por isso, trata-se de uma literatura 
meramente descritiva, e, como tal, sem grande valor 
literário. Sua principal característica é a exaltação da terra. 
Na linguagem, isso transparece com o uso exagerado de 
adjetivos. 
 

4.3.1. Pero Vaz de Caminha 
 

Escrivão da frota de Cabral, Pero Vaz de Caminha, 
nasceu na cidade do Porto, em 1437. Teve um trágico fim 
na Índia, sendo assassinado pelos mouros. Sua Carta a El 
Rei Dom Manoel sobre o achamento do Brasil, além de 
grande valor histórico, é um texto de bom nível literário. 
Observa-se claramente o duplo objetivo que impulsionava 
os portugueses: conquistas dos bens materiais e 
dilatação da fé cristã. Veja este fragmento:  

 

“Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, prata 
nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro; nem lho vimos. A terra, 
porém em si, é de muitos bons ares.  

(...)  
Mas o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que 

será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa 
Alteza em ela deve lançar. E que aí não houvesse mais que ter aqui 
esta pousada para esta navegação de Calecute, gastaria, quanto 
mais disposição para nela cumprir o que Vossa Alteza tanto deseja, 
a saber, acrescentando de nossa santa fé”  

(Pero Vaz de Caminha). 

 

4.3.2 Pero de Magalhães Gândavo 
 

Português, de origem flamenga, foi Professor de 
Humanidades e amigo de Camões. Fez os primeiros 
informes sistemáticos sobre o Brasil: propagandas da 
imigração. Obras: “Tratado da Terra do Brasil” e “História 
da Província de Santa Cruz a que Vulgarmente Chamamos 
Brasil”. 

 

“História da Província de Santa Cruz a que 
Vulgarmente Chamamos Brasil” 
 

“E a primeira coisa que (os moradores) pretendem adquirir 
são escravos para lhes fazerem suas fazendas, e se uma pessoa 
chega na terra a alcançar dois pares, ou meia dúzia deles (ainda que 
outra coisa não tenha de seu) logo tem remédio para poder 
honradamente sustentar sua família: porque um lhe pesca e outro 
lhe caça, os outros lhe cultivam e lhe granjeiam suas roças e desta 
maneira não fazem os homens despensa em mantimentos com seus 
escravos, nem com suas pessoas. 

(...) 
Esta [língua tupi] é mui branda, a qualquer nação fácil de 

tomar (...): carece de três letras, convém saber, não se acha nela F, 
nem L, nem R, coisa digna de espanto porque assim não têm Fé, nem 
Lei, nem Rei e desta maneira vivem desordenadamente sem terem 
além disto conta nem peso, nem medida"  

(Pero de Magalhães Gândavo). 
 

4.4. A LITERATURA DOS JESUÍTAS 
 

Consequência da Contrarreforma, a principal 
preocupação dos jesuítas era o trabalho de catequese, 
objetivo que determinou toda a sua produção, tanto na 
poesia como no teatro. Além da poesia de devoção, os 
jesuítas cultivavam o teatro pedagógico, baseado em 
trechos bíblicos, e as cartas que informavam seus 
supervisores na Europa sobre os trabalhos na Colônia. Os 
gêneros literários recorrentes são: a carta informativa, a 
poesia de devoção e o teatro pedagógico.  

 

4.4.1 Manuel da Nóbrega 
 

Nasceu, em Portugal, no ano de 1517. Foi Bacharel em 
Direito e Filosofia, mas, impedido de ser professor 
universitário devido à gagueira, tornou-se sacerdote jesuíta 
da Companhia de Jesus. Veio ao Brasil p/ catequizar os 
índios. Lutou contra a antropofagia e a exploração.   

 

“Diálogo sobre a conversão do Gentio” (1558?) 
 

“Terem os romanos e outros mais gentios mais polícia 
(civilização, urbanidade) que estes não lhes veio de terem 
naturalmente melhor entendimento, mas de terem melhor criação e 
criarem-se politicamente”          (Diálogo, 93 – Manuel da Nóbrega). 

 

4.4.2 José de Anchieta 
 

José de Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias, em 1534. 
Veio para o Brasil em 1553, no ano seguinte fundou um 
colégio em pleno planalto paulista, embrião da cidade de 
São Paulo. Faleceu no Espírito Santo, na atual cidade de 
Anchieta, em 1597.  

Anchieta escreveu a primeira gramática do tupi-guarani, 
vários poemas (destaque para “Poema à Virgem”) e vários 
autos, que configuram seu teatro pedagógico. Neles, o 
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padre mistura a moral religiosa católica aos costumes dos 
indígenas, sempre preocupado em caracterizar os 
extremos como o Bem e o Mal, Anjo e o Diabo. A seguir, 
tem-se um trecho do poema “A Santa Inês” em que 
observamos algumas características da obra de Anchieta: 

 

A Santa Inês 
 

“Cordeirinha Linda, 
Como folga o povo 
Porque vossa vinda 
Lhe dá um lume novo 
 

Cordeirinha santa 
De lesu querida 
Vossa santa vinda 
O diabo espanta”                         (José de Anchieta) 

 

4.5 EXERCÍCIOS 
 

01.  (UFSM) O Quinhentismo, enquanto manifestação 
literária, pode ser definido como uma época em que: 
I – não se pode falar, ainda, na existência de uma literatura 
brasileira, pois a cultura portuguesa estabelecia as formas de 
pensamento e expressão para os escritores na colônia;  
II – se pode falar na existência de uma literatura brasileira 
porque, ao descreverem o Brasil, os textos mostram um forte 
instinto de nacionalidade, na medida em que todos os 
escritores eram nativos da terra; 
III – a produção escrita se prende à descrição da terra e do 
índio ou a textos escritos pelos jesuítas, ou seja, uma produção 
informativa e doutrinária. 
Está(ão) correta(s): 
a) Apenas I.                             b) Apenas II.    
c) Apenas I e III.                      d) Apenas II e III.    
e) Apenas III. 
 

02. (UFSE) Nas manifestações literárias dos dois 
primeiros séculos de nossa história podem estar 
presentes as seguintes características: 
I – intenção catequética e informação sobre a terra; 
II – relato de viagem e pregação religiosa; 
III – sentimento nacionalista e participação em campanha 
republicana. 
Está(ão) correta(s): 
a) I.                                  b) II.   
c) III.                                d) I e II.   
e) II e III. 
 

03. (UFSM) Sobre a literatura produzida no primeiro 
século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 
a) Inicia-se com Prosopopéia, de Bento Teixeira 
b) É constituída por documentos que informam acerca da 
terra brasileira e pela literatura jesuítica 
c) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o 
homem, ao relatar as condições encontradas no  Novo 
Mundo  
d) Os textos que a constituem apresentam evidente 
preocupação artística e pedagógica 
e) É formada principalmente de poemas narrativos e textos 
dramáticos que visavam à catequese 
 

04. (FUVEST) Entende-se por literatura informativa no 
Brasil:  
a) o conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus, 
sobre a natureza e o homem brasileiros.  
b) a história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI.  
c) as obras escritas com a finalidade de catequese do 
indígena.  
d) os poemas do Padre José de Anchieta.  
e) os sonetos de Gregório de Matos 
 

05. (UFPA) Quanto às manifestações literárias brasileiras 
aparecidas durante o período colonial: 
a) refletiam a grandeza da Literatura Portuguesa da época.  

b) não havia obras escritas, existia, pois, como manifestação 
oral.  
c) eram ainda incipientes, apesar de escritas, pois a 
metrópole não incentivava este tipo de produção.  
d) o expressivo número de escritores que apareceram 
obreiam-se com os maiores vultos da literatura universal.  
e) representa o esplendor das tendências literárias do 
medievalismo português. 
 

06. (IFSP) Leia, abaixo, o fragmento da História da Província 
de Santa Cruz, de Pero de Magalhães Gândavo, para 
responder à questão. 
 

Finalmente que como Deus tenha de muito longe esta terra dedicada 
à cristandade, e o interesse seja o que mais leva os homens trás si 
que nenhuma outra coisa haja na vida, parece manifesto querer 
entretê-los na terra com esta riqueza do mar até chegarem a 
descobrir aquelas grandes minas que a mesma terra promete, para 
que assim desta maneira tragam ainda toda aquela bárbara gente 
que habita nestas partes ao lume e ao conhecimento da nossa santa 
fé católica, que será descobrir-lhe outras minas maiores no céu, o 
qual nosso Senhor permita que assim seja, para glória sua, e 
salvação de tantas almas.  
(GÂNDAVO, Pero de Magalhães. História da Província de Santa Cruz. 
Org. Ricardo Martins Valle. Introd. e notas Ricardo Martins Valle e 
Clara Carolina Souza Santos. São Paulo: Hedra, 2008. p. 115.) 
 

A leitura atenta do texto permite afirmar que 
a) nos textos de informação estavam consorciados o projeto 
de exploração das novas terras descobertas e o de difusão da 
fé cristã.    
b) o autor julga desinteressante a perspectiva de exploração 
mercantil do Brasil, preferindo a ela o projeto de difusão da fé 
cristã.    
c) o autor condena os homens ambiciosos e interesseiros, que 
preferem a exploração mercantil ao projeto abnegado de 
difusão da fé cristã.    
d) o autor condena a hipocrisia dos que afirmam empreender 
em nome da fé cristã, mas que apenas se interessam pelas 
“grandes minas” a descobrir.    
e) havia discrepância e dissenso entre o projeto de exploração 
das novas terras descobertas e o de difusão da fé cristã.  
 

07. (UFSM)  A Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro 
relato sobre a terra que viria a ser chamada de Brasil. Ali, 
percebe-se não apenas a curiosidade do europeu pelo nativo, 
mas também seu pasmo diante da exuberância da natureza 
da nova terra, que, hoje em dia, já se encontra degradada em 
muitos dos locais avistados por Caminha. 
 

Tendo isso em vista, leia o fragmento a seguir. 
 

Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o 
sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste 
ponto temos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte 
e cinco léguas por costa. Tem, ao longo do mar, em algumas partes, 
grandes barreiras, algumas vermelhas, outras brancas; e a terra por 
cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a 
ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. 

   Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a 
estender d’olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que 
nos parecia muito longa. 

   Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, 
nem coisa alguma de metal ou ferro; nem o vimos. Porém a terra em 
si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de Entre-
Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como 
os de lá. 

  As águas são muitas e infindas. E em tal maneira é graciosa que, 
querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que 
tem.  
(CASTRO, Sílvio (org.). A Carta de Pero Vaz de Caminha. Porto 
Alegre: L&PM, 2003, p. 115-6.) 
 

Esse fragmento apresenta-se como um texto  
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a) descritivo, uma vez que Caminha ocupa-se em dar um 
retrato objetivo da terra descoberta, abordando suas 
características físicas e potencialidades de exploração.     
b) narrativo, pois a “Carta” é, basicamente, uma narração da 
viagem de Pedro Álvares Cabral e sua frota até o Brasil, 
relatando, numa sucessão de eventos, tudo o que ocorreu 
desde a chegada dos portugueses até sua partida.     
c) argumentativo, pois Caminha está preocupado em 
apresentar elementos que justifiquem a exploração da terra 
descoberta, os quais se pautam pela confiabilidade e 
abrangência de suas observações.      
d) lírico, uma vez que a apresentação hiperbólica da terra por 
Caminha mostra a subjetividade de seu relato, carregado de 
emotividade, o que confere à “Carta” seu caráter 
especificamente literário.      
e) narrativo-argumentativo, pois a apresentação sequencial 
dos elementos físicos da terra descoberta serve para dar 
suporte à ideia defendida por Caminha de exploração do novo 
território. 
 

08. (Udesc)  O movimento literário que retrata as 
manifestações literárias produzidas no Brasil à época de 
seu descobrimento, e durante o século XVI, é conhecido 
como Quinhentismo ou Literatura de Informação. 
 

Analise as proposições em relação a este período. 
I. A produção literária no Brasil, no século XVI, era restrita às 
literaturas de viagens e jesuíticas de caráter religioso. 
II. A obra literária jesuítica, relacionada às atividades 
catequéticas e pedagógicas, raramente assume um caráter 
apenas artístico. O nome mais destacado é o do padre José 
de Anchieta. 
III. O nome Quinhentismo está ligado a um referencial 
cronológico — as manifestações literárias no Brasil tiveram 
início em 1500, época da colonização portuguesa — e não a 
um referencial estético. 
IV. As produções literárias neste período prendem-se à 
literatura portuguesa, integrando o conjunto das chamadas 
literaturas de viagens ultramarinas, e aos valores da cultura 
greco-latina. 
V. As produções literárias deste período constituem um painel 
da vida dos anos iniciais do Brasil colônia, retratando os 
primeiros contatos entre os europeus e a realidade da nova 
terra. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.    
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.    
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.    
 

09. Leia o excerto abaixo, extraído da obra “Diálogo 
sobre a conversão do Gentio”, de Manuel Nóbrega: 
 

“Terem os romanos e outros mais gentios mais polícia (civilização, 
urbanidade) que estes não lhes veio de terem naturalmente 
melhor entendimento, mas de terem melhor criação e criarem-se 
politicamente”                                                              (Diálogo, 93) 
 

a) levando em conta o período colonial brasileiro e o 
processo de catequização, o pronome demonstrativo “estes” 
se refere a quais indivíduos?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) considerando o trecho acima, em que ponto o 
posicionamento de Manuel Nóbrega se afasta da ideologia 
vigente em sua época? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

10. Considere o poema a seguir para responder as 
próximas questões: 
 

Em Deus, meu criador  
 

    Não há coisa segura. 
    Tudo quanto se vê 
    se vai passando. 
    A vida não tem dura. 
    O bem se vai gastando. 
    Toda criatura 
    passa voando. 
    Em Deus, meu criador, 
    está todo meu bem 
    e esperança, 
    meu gosto e meu amor 
    e bem-aventurança. 
    Quem serve a tal Senhor 
    não faz mudança. 
    Contente assim, minha alma, 
    do doce amor de Deus 
    toda ferida, 
    o mundo deixa em calma, 
    buscando a outra vida, 
    na qual deseja ser 
    toda absorvida. 
    Do pé do sacro monte 
    meus olhos levantando 
    ao alto cume, 
    vi estar aberta a fonte 
    do verdadeiro lume, 
    que as trevas de meu peito 
    todas consume. 
    Correm doces licores 
    das grandes aberturas 
    do penedo. 
    Levantam-se os erros, 
    levanta-se o degredo 
    e tira-se a amargura 
    do fruto azedo!                                 (José de Anchieta) 
 

a) quais são as principais temáticas desse texto? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
b) como esse poema se vincula à literatura quinhentista? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

4.6 GABARITO 
 

1. C  2. D  3. B  4. A  5. C  
6- A; 7- A; 8- C; 9.A- Refere-se aos indígenas que habitavam o Brasil antes 
da chegada dos portugueses; 9.B- Aparentemente, em contraponto a 
outros intelectuais da época, Manuel Nóbrega não considera os índios 
como seres inferiores: tenta justificar o comportamento deles por meio 
da falta de oportunidade que tiveram em relação a outros povos; 10.A- 
Paradoxo entre o desengano do mundo e os valores de esperança e 
alegria; consolação pelo amor divino. 10.B- Trata-se de um texto 
vinculado à literatura dos jesuítas cujo intuito principal é a disseminação 
da fé cristã nas terras brasileiras recém-invadidas pelos portugueses.    
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UNIDADE 5 
 

BARROCO 
 

O Barroco é a expressão artística de uma época 
marcada por contradições e dúvidas existenciais: o século 
XVII (sendo, por isso, conhecido também como 
Seiscentismo). 

 

5.1 MARCO INICIAL 
 

O Barroco português possui, como marcos históricos, 
os anos de 1580 (morte de Camões e início da União 
Ibérica) e 1756 (fundação da Arcádia Lusitana, que 
inaugura o Neoclassicismo). 

Nosso Barroco teve início em 1601, com a publicação 
de Prosopopéia, de Bento Teixeira, e terminou em 1768, 
com a publicação de Obras de Cláudio Manuel da Costa, 
que representou já introdução ao Neoclassicismo. 

 

5.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Os valores antropocêntricos renascentistas tinham 
conhecido extraordinário desenvolvimento no período 
anterior, o que preocupava a Igreja, que ainda controlava a 
vida educacional europeia. Além disso, a Reforma 
Protestante vinha abalar ainda mais as estruturas 
católicas. Os reformistas pretendiam, basicamente, a 
diminuição do poder do Papa, pregando a livre leitura da 
Bíblia e o retorno à simplicidade dos apóstolos. 

A reação a essas ameaças se concretizou na chamada 
Contrarreforma. A Contrarreforma foi um conjunto de 
medidas tomadas pela Igreja Católica, para tentar diminuir 
o crescimento do reformismo no continente europeu. A 
Santa Inquisição passou a ser utilizada como instrumento 
de perseguição dos reformistas, tratados como hereges. A 
Companhia de Jesus recebeu a missão de conquistar 
novas almas para o cristianismo, participando ativamente 
das tarefas de colonização das terras recém-descobertas 
em todo o mundo. 

Em Portugal, esse quadro crítico foi agravado pelo 
desaparecimento do rei D. Sebastião, em 1578. O rei 
Felipe, da Espanha, aproveitando-se do fato de o rei 
desaparecido não ter deixado herdeiros, utilizou-se da 
supremacia militar para dominar Portugal, estabelecendo a 
União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Nesse período, 
enquanto o resto da Europa vivia o desenvolvimento 
científico com as idéias as descobertas de Kepler, 
Giordano Bruno, Galileu Galilei, Francis Bacon e outros, a 
península Ibérica ia-se constituindo no mais obscurantista 
reduto de idéias medievais. Em 1640, através da 
Restauração, Portugal libertou-se da Espanha e o trono 
português foi entregue a uma nova dinastia, a de Bragança. 

No Brasil, o panorama histórico do período foi marcado 
pelo incremento da política de colonização, com o 
estabelecimento dos engenhos de cana-de-açúcar na 
Bahia. Salvador, capital do Brasil, constituiu-se em núcleo 
populacional importante e em centro cultural que, embora 
tímido, produziu um poeta do porte de Gregório de Matos. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS 
 

O Barroco é a arte das contradições. Isso acontece 
pelo fato de o estilo ter resultado do choque entre duas 
concepções culturais diferentes: o antropocentrismo que 
ele herdou do Renascimento, e o teocentrismo que a 
Igreja tentava reafirmar através da Contrarreforma. Essa 

contradição vai desdobrar-se, na temática barroca, através 
da oposição entre a materialidade e a espiritualidade. 

Para o homem do Barroco, as certezas absolutas 
alimentadas com tanto otimismo pelo período anterior, o 
Renascimento, perdem o sentido. Ao equilíbrio clássico 
sucede, então, uma situação de desequilíbrio e 
instabilidade. As artes plásticas do Barroco 
representarão esse tópico com muita propriedade. A 
literatura enfocará essa situação instável, através de temas 
como o do mundo em transformação. 

A expressão das contradições barrocas se dá de duas 
maneiras diferentes. Podemos falar em duas correntes 
barrocas: o cultismo (também chamado de Gongorismo, 
por ser inspirado no espanhol Gôngora, partidário de uma 
arte mais técnica e expressiva) e o conceptismo (ou 
Quevedismo, em função da influência que teve, na 
definição dessa tendência, um outro espanhol, Quevedo, 
preocupado com aspectos racionais).  

O cultismo se caracteriza pela utilização de linguagem 
mais metafórica e rebuscada, repleta de figuras de 
linguagem, apresentando tendência à descrição 
e preferência pelo jogo com as palavras e as imagens. O 
conceptismo, por sua vez, caracteriza-se pela exposição 
sutil de raciocínios, privilegiando o conteúdo e 
manifestando preferência pelos jogos argumentativos. 
Para simplificar, podemos dizer que o cultismo se 
preocupa com aspectos exteriores (descrições, imagens, 
aparências) dos objetos artísticos, enquanto o 
conceptismo enfoca os aspectos interiores (concepções, 
definições, essências).  

Fortemente influenciado pela ideologia da 
Contrarreforma, o Barroco alimentou-se da religiosidade 
medieval que a Igreja tentava ressuscitar, como estratégia 
de recuperação do poder e da influência perdidos para o 
Protestantismo. Nesse terreno, o espírito barroco vai estar 
marcado por mais uma contradição: de um lado, a idéia da 
punição divina era muito presente; de outro lado, a 
concepção do pecado como inevitável, porque inerente à 
natureza humana, também existia. Assim, deixar de pecar 
era impossível para o ser humano, que tinha que se 
resignar à aceitação do castigo de Deus; o máximo a fazer 
seria obter o perdão, através do arrependimento. A 
angústia existencial toma conta do ser humano e 
aparecerá como fonte inesgotável do pessimismo que o 
Barroco tematiza. 

A linguagem barroca é rebuscada e confusa, 
correspondendo à idéia de um mundo instável e 
contraditório. As figuras de linguagem são usadas com 
fartura, destacando-se: a metáfora, a antítese, o paradoxo, 
a hipérbole e o hipérbato. 
 

5.4 PADRE ANTÔNIO VIEIRA 
 

5.4.1 Vida 
 

O Padre Vieira nasceu em 1608 e morreu em 1697, 
tendo sido um dos maiores escritores da língua portuguesa 
e um dos maiores oradores da história europeia. Não foi 
apenas homem de púlpito, pois teve, também, grande 
envolvimento com a política. Sua estreia como pregador se 
deu em 1633, depois de dez anos de noviciado na 
Companhia de Jesus. Vieira foi pregador régio, conselheiro 
de D. João IV, embaixador na França, Holanda e Roma. 
Perseguido pelo Santo Ofício, manteve-se fiel às suas 
convicções. Afastado de suas funções, e tendo perdido a 
influência política, recolheu-se à Bahia, onde tinha vivido 
muitos anos, e terminou a vida organizando seus sermões, 
que preenchem cerca de 15 volumes. 

 
5.4.2 Obra 
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Ao contrário de Gregório de Matos, que colhia a 
substância de seus temas da vida baiana, o Padre Vieira 
falava aos fiéis da Bahia como se estivesse falando com o 
mundo, mesmo que o assunto fosse de interesse local. Há 
nele o arrebatamento dos grandes profetas e 
principalmente sabedoria concreta, capaz de associar um 
fato trivial a uma interpretação grandiosa, ecumênica, 
humanística, sem aquela falsa justaposição dos oradores e 
pensadores menores do Barroco, que faziam analogia e 
comparação de tudo. 

O ponto de partida de seus sermões era sempre um 
texto da Bíblia, que ele buscava comprovar e ligar ao 
mundo à sua volta. Defendia as idéias contra reformistas, 
atacando os protestantes com fervor irado. Apesar disso, 
assumiu posições que o indispuseram com a ortodoxia 
católica, que o combateu e perseguiu. Os pontos mais 
polêmicos dessas posições eram: a defesa do índio, 
escravizado pelos fazendeiros ou colonos; o profetismo 
sebastianista, que o fazia vaticinar o surgimento de um 
novo reino católico encabeçado por Portugal, o Quinto 
Império; e a defesa do direito adquirido pelos cristãos-
novos (isto é, judeus supostamente convertidos ao 
cristianismo). 

Vieira recusava utilizar-se em seus sermões 
de linguagem excessivamente rebuscada. Longe de 
parecer uma contradição, tendo em vista o seu próprio 
estilo, tratava-se do estabelecimento de uma regra estética: 
a linguagem devia estar sempre a serviço de uma idéia 
e nunca se perder no vazio, como muitos oradores 
faziam. Essa postura foi condenada por ele no Sermão da 
Sexagésima, onde afirma: 
 

A definição do Pregador é a vida, e o exemplo... Ter nome de 
Pregador ou ser Pregador de nome não importa nada: as ações, a 
vida, o exemplo, as obras, são as que convertem o mundo. O melhor 
conceito que o Pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? É o 
conceito que de sua vida têm os ouvintes. Antigamente convertia-se 
o mundo: hoje por que não se converte ninguém? Porque hoje 
pregam-se palavras e pensamentos, antigamente pregavam-se 
palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala, atiram mas 
não ferem... 

Entre os mais famosos sermões de Vieira, poderíamos 
destacar o Sermão pelo bom sucesso das armas de 
Portugal contra as de Holanda (1640), em que o autor se 
apresenta diante de Deus, contrapondo a excelência da 
religião católica sobre as religiões modernas de fundo 
protestante. Seu ponto alto está na ironia com que vai 
discorrendo e, ao mesmo tempo, descrevendo a posição 
de Deus como árbitro da futura contenda entre 
portugueses e holandeses. O Sermão de Santo Antônio 
aos peixes (1653) satiriza os vícios dos colonos, através 
de alegorias e comparações com os hábitos dos peixes. O 
Sermão da Sexagésima ridiculariza os exageros da escola 
gongórica (= imitação exagerada e pouco criativa dos 
esquemas retóricos de Luís de Gôngora, poeta barroco 
espanhol). 

Mais alguns sermões de Vieira: Sermão da Quarta-
Feira de Cinzas (1653), Sermão do Mandato (1643), 
Sermão da Primeira Dominga da Quaresma (1653). Deixou 
um total de aproximadamente 200 sermões e 500 cartas de 
sua correspondência pessoal, além de livros como História 
do futuro. 

 

5.5 OUTROS AUTORES DE PORTUGAL 
 

Padre Manuel Bernardes (1644-1710): obra composta por 
prosa doutrinal e religiosa, como Nova floresta. 
 

Francisco Rodrigues Lobo (1580-1622): obra de caráter 
moral, como Corte na aldeia. 
 

Antônio José da Silva (o Judeu) (1705-1739): teatrólogo, 
autor de Guerras do alecrim e da manjerona (1737), entre 
outras. 
 

Quanto à poesia, merece destaque a Fênix renascida, 
coletânea de poesias seiscentistas portuguesas. 
 

5.6 GREGÓRIO DE MATOS 
 

5.6.1 Vida 
 

Gregório de Matos e Guerra nasceu na Bahia, em 1636, 
de família abastada. Estudou primeiro com os jesuítas na 
cidade natal e, a partir de 1650, na metrópole, formando-se 
em Direito, em Coimbra, no ano de 1681. Em Portugal, 
casou, foi magistrado e lá viveu até 1681, quando, já viúvo, 
retornou à pátria. Na Bahia, levou uma vida boêmia e 
indisciplinada de "advogado de poucas causas e menores 
recursos", improvisando versos, cantando à viola, 
caçoando de toda gente. Casou de novo, teve filhos, e 
alguns bispos e governadores o protegeram. Foi exilado 
para Angola, de onde voltou em 1695, indo para o Recife, 
onde morreu no ano seguinte. 

 

5.6.2 Obra 
 

Criticou tudo e a todos: a incapacidade administrativa 
dos portugueses e brasileiros bajuladores; o clero; a 
corrupção e o relaxamento de costumes. O conjunto de sua 
obra fornece, por isso, vasto painel da sociedade de seu 
tempo, graças, sobretudo, a um tino especial para 
observar usos e tradições típicas da cultura em que vivia. 

Apesar de ter ficado conhecido por sua produção 
satírica, Gregório foi também grande poeta lírico, 
expressando em sua obra as contradições vividas pelo 
homem do Barroco.  
 

5.6.2.1 Poesia satírica 
 

Através da sátira, o poeta registra o cotidiano com maior 
constância e detalhes. Vai da brincadeira inconsequente 
à denúncia virulenta. Pela contundência e insistência de 
suas críticas, ficou conhecido como “Boca do Inferno”. 

Nessa vertente, Gregório critica principalmente a 
ambição desmedida dos colonos e as transgressões 
morais em que todos incorrem. Não se trata de crítica 
dirigida apenas aos poderosos. Seus alvos prediletos eram, 
de fato, governadores, administradores, religiosos (ou 
religiosas.) e comerciantes. Mas a arraia-miúda também 
mereceu do poeta sua dose de agressão e virulência. 

A parte mais significativa da poesia satírica de Gregório 
se concentra nas mazelas e nos problemas da cidade da 
Bahia, que ele tematizou com ódio: 

 

 “A cada canto um grande conselheiro 
Que nos quer governar cabana e vinha; 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro. 
 

Em cada porta um bem freqüente olheiro 
Que a vida do vizinho e da vizinha 
Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, 
Para o levar à praça e ao terreiro. 
 

Muitos mulatos desavergonhados, 
Trazidos sob os pés de homens nobres, 
Posta nas palmas toda a picardia, 
 

Estupendas usuras nos mercados, 
Todos os que não furtam muito pobres: 
E eis aqui a cidade da Bahia.”                   (Gregório de Matos) 
 

Dentro da vertente satírica, podemos ainda destacar a 
poesia fescenina, isto é, a poesia mais forte, com 
utilização de termos chulos e exposição mais explícita de 
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imagens eróticas. O poema a seguir, por exemplo, é 
dedicado a uma freira que chamara o poeta de “Pica-Flor”:  

 

“Se Pica-flor me chamais, 
Pica-Flor aceito ser, 
mas resta agora saber, 
se o nome que me dais, 
meteis a flor que guardais 
no passarinho melhor! 
Se me dais este favor, 
sendo só de mim o Pica, 
e o mais vosso, claro fica, 
que fico então Pica-flor.”                  (Gregório de Matos) 

 

5.6.2.2 Poesia lírico-amorosa 
 

Os poemas enquadrados nesse gênero são, muitas 
vezes, descritivos, focalizando preferencialmente a 
beleza da mulher amada. As confissões amorosas são 
expressas sempre com a angústia que caracterizava o 
estilo barroco, e se baseavam na oposição entre amor 
espiritual (purificador, redentor) e amor carnal 
(pecaminoso, inevitável). Na ânsia de viver o momento 
amoroso, o poeta faz o tema do carpe diem (isto é, o 
aproveitamento do tempo presente) conviver com 
manifestações de temor pelos pecados cometidos ou 
apenas pressentidos. 

No texto a seguir, a beleza da amada seduz o Poeta e 
o faz propor o aproveitamento do presente: 

 

“Discreta, e formosíssima Maria, 
Enquanto estamos vendo a qualquer hora, 
Em tuas faces a rosada Aurora, 
Em teus olhos e boca, o sol e o dia: 
 

Enquanto, com gentil descortesia, 
O ar, que fresco Adônis te namora, 
Te espalha a rica trança brilhadora, 
Quando vem passear-te pela fria: 
 

Goza, goza da flor da mocidade, 
Que o tempo trota a toda ligeireza, 
E imprime a cada flor uma pisada. 
 

Ó não aguardes que a madura idade 
Te converta essa flor, essa beleza, 
Em terra, e cinza, em pó, e sombra, em nada.” 

(Gregório de Matos) 
 

5.6.2.3 Poesia lírico-religiosa 
 

Os temas básicos da poesia religiosa barroca aparecem 
em Gregório de Matos: a inevitabilidade do pecado, o 
medo da punição divina, a busca incessante e 
desesperada do perdão. O soneto, a seguir, manifesta 
todos esses elementos, associando-os ao arrependimento 
da hora da morte, evidenciando atitude bastante típica dos 
tormentos vividos pelos místicos da época barroca: 

 

Meu Deus,que estais pendente em um madeiro, 
Em cuja lei protesto de viver, 
Em cuja santa lei hei de morrer 
Animoso, constante, firme, e inteiro. 
 

Neste lance, por ser o derradeiro, 
Pois vejo a minha vida anoitecer, 
É, meu Jesus, a hora de se ver 
A brandura de um Pai manso Cordeiro. 
 

Mui grande é vosso amor, e meu delito, 
Porém pode ter fim todo o pecar, 
E não o vosso amor, que é infinito. 
 

Esta razão me obriga a confiar, 
Que por mais que pequei, neste conflito 
Espero em vosso amor de me salvar. 

(Gregório de Matos) 
 

6.2.4 Poesia lírico-reflexiva 
 

Esses poucos poemas são representativos de sua visão 
angustiada diante da decadência de valores morais a que 
assistia. O combate à vaidade humana e ao culto da 
aparência estão presentes neste soneto: 

 

“É a vaidade, Fábio, nesta vida, 
Rosa, que da manhã lisonjeada, 
Púrpuras mil, com ambição dourada, 
Airosa rompe, arrasta presumida. 
 

É planta, que de abril favorecida, 
Por mares de soberba desatada, 
Florida galeota empavesada, 
Sulca ufana, arrasta destemida. 
 

É nau, enfim, que em breve ligeireza, 
Com presunção de Fênix generosa, 
Galhardias apresta, alentos preza: 
 

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, 
De que importa, se aguarda sem defesa 
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?” 

(Gregório de Matos) 
 

6.2.5 Poesia encomiástica 
 

Gregório produziu, ainda, alguns poemas 
encomiásticos em que se presta homenagem ou se tece 
elogios a algo ou alguém. O texto, a seguir, é uma 
homenagem ao capitão João Roiz dos Reis, grande amigo 
do poeta: 

 

Meu Capitão dos Infantes, 
que por vossas boas artes 
sois homem de muitas partes 
nascendo só em Abrantes: 
por vossos ditos galantes, 
discretos, e cortesãos, 
e por largueza de mãos 
a todos nos pareceis 
não somente João dos Reis, 
senão o Rei dos Joãos. 

(Gregório de Matos) 
 

5.7 OUTROS AUTORES DO BRASIL 
 

• Bento Teixeira – Foi o primeiro poeta do Brasil a publicar a 
sua produção, um poema épico chamado Prosopopéia. Iniciou 
o Barroco no Brasil. 
• Manuel Botelho de Oliveira – Autor de Música do Parnaso e 
do poemeto A Ilha da Maré. 
• Frei Manuel de Santa Maria Itaparica – Autor de Eustáquides 
e Descrição da Ilha de Itaparica. 
• Teresa Margarida da Silva e Orta – Autora do romance 
Aventuras de Diófanes.  
 

5.8 EXERCÍCIOS 
 

01. (UFRRJ 2000) Moraliza o Poeta nos Ocidentes do Sol as 
Inconstâncias dos bens do Mundo. 
Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria. 
 

Porém. se acaba o Sol, por que nascia? 
Se formosa a Luz é, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto da pena assim se fia? 
 

Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 
Na formosura não se dê constância, 
E na alegria sinta-se tristeza. 
 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 
E tem qualquer dos bens por natureza 
A firmeza somente na inconstância. 
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(GUERRA, Gregório de Matos. ANTOLOGIA POÉTICA. Rio, Ediouro, 
1991. p.84.) 

O texto de Gregório de Matos possui muitas antíteses, que 
são usadas nos textos barrocos para 
a) traduzir o conflito humano. 
b) rejeitar o vocabulário popular. 
c) personificar seres inanimados. 
d) marcar a presença do onírico. 
e) detalhar a arte poética. 
 

02. (FATEC 97) 
Quando jovem, Antônio Vieira acreditava nas palavras, 
especialmente nas que eram ditas com fé. No entanto, todas as 
palavras que ele dissera, nos púlpitos, na salas de aula, nas reuniões, 
nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos reis, clérigos, 
inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, 
ministros, presidentes, rainhas, príncipes, indígenas, desses milhões 
de palavras ditas com esforço de pensamento, poucas – ou nenhuma 
delas - havia surtido efeito. O mundo continuava exatamente o de 
sempre. O homem, igual a si mesmo.                           (Ana Miranda) 

 

“...milhões de palavras ditas com esforço de pensamento”. 
Essa passagem do texto faz referência a um traço da 
linguagem barroca presente na obra de Vieira; trata-se do: 

a) gongorismo, caracterizado pelo jogo de idéias. 
b) cultismo, caracterizado pela exploração da sonoridade das 
palavras. 
c) cultismo, caracterizado pelo conflito entre fé e razão. 
d) conceptismo, caracterizado pelo vocabulário preciosista e 
pela exploração de aliterações. 
e) conceptismo, caracterizado pela exploração das relações 
lógicas, da argumentação. 

 
03. (FATEC 2005) 

Os ouvintes ou são maus ou são bons; se são bons, faz neles grande 
fruto a palavra de Deus; se são maus, ainda que não faça neles fruto, 
faz efeito. A palavra de Deus é tão fecunda, que nos bons faz muito 
fruto e é tão eficaz, que nos maus, ainda que não faça fruto, faz 
efeito; lançada nos espinhos não frutificou, mas nasceu até nos 
espinhos; lançada nas pedras não frutificou, mas nasceu até nas 
pedras. Os piores ouvintes que há na Igreja de Deus são as pedras e 
os espinhos. E por quê? – Os espinhos por agudos, as pedras por 
duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades 
endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos 
agudos são maus ouvintes, porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar 
alantarias, a avaliar pensamentos, e às vezes também a picar quem 
os não pica. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, 
porque um entendimento agudo pode-se ferir pelos mesmos fios, e 
vencer-se uma agudeza com outra maior; mas contra vontades 
endurecidas nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, 
porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se 
despontam na pedra. E com os ouvintes de entendimentos agudos e 
os ouvintes de vontades endurecidas serem os mais rebeldes, é tanta 
a força da divina palavra, que, apesar da agudeza, nasce nos 
espinhos, e apesar da dureza, nasce nas pedras.(Padre Antônio 

Vieira, "Sermão da Sexagésima". Texto editado.) 
 

Considere as afirmações seguintes sobre o texto de 
Vieira. 
I - Trata-se de texto predominantemente argumentativo, no 
qual Vieira emprega as metáforas do espinho e da pedra para 
referir-se àqueles em que a palavra de Deus não prospera. 
II - Nota-se no texto a metalinguagem, pois o sermão trata da 
própria arte da pregação religiosa. 
III - À vista da construção essencialmente fundada no jogo de 
idéias, fazendo progredir o tema pelo raciocínio, pela lógica, o 
texto caracteriza-se como conceptista. 
IV - Efeito da Revolução Industrial, que reforçou a perspectiva 
capitalista e o individualismo, esse texto traduz a busca da 
natureza (pedras, espinhos, .....) como refúgio para o eu lírico 
religioso. 
V - Vincula-se ao Barroco, movimento estético entre cujos 
traços destaca-se a oscilação entre o clássico (de matriz pagã) 

e o medieval (de matriz cristã), a qual se traduz em estados de 
conflito religioso. 
 

Estão corretas apenas as afirmações 
a) I, II e III.                          b) I, III e V. 
c) II, III e IV.                        d) II, III, IV e V. 
e) I, II, III e V. 
 

04. (MACKENZIE 96) Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Na obra de José de Anchieta, encontram-se poesias 
seguindo a tradição medieval e textos para teatro com clara 
intenção catequista. 
b) A literatura informativa do Quinhentismo brasileiro 
empenha-se em fazer um levantamento da terra, daí ser 
predominantemente descritiva. 
c) A literatura seiscentista reflete um dualismo: o ser 
humano dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o 
perdão. 
d) O Barroco apresenta estados de alma expressos através 
de antíteses, paradoxos, interrogações. 
e) O Conceptismo caracteriza-se pela linguagem 
rebuscada, culta, extravagante, enquanto o Cultismo é 
marcado pelo jogo de idéias, seguindo um raciocínio 
lógico, racionalista. 
 

05. (FATEC 97) No colégio dos padres, Gregório de 
Matos escreveu: 
 

"Quando desembarcaste da fragata, meu dom Braço de Prata, 
cuidei, que a esta cidade tonta, e fátua*, mandava a Inquisição 
alguma estátua, vendo tão espremida salvajola* visão de palha 
sobre um mariola*". 

Sorriu, e entregou o escrito a Gonçalo Ravasco. 
Gonçalo leu-o, gracejou, entregou-o ao vereador. 
O papel passou de mão em mão. 
"A difamação é o teu deus", disseram, sorrindo. 

(Ana Miranda, Boca do Inferno) 
 

(*fátua: tola;*salvajola: variante de "selvagem"; *mariola: 
velhaco) 
 

O trecho ilustra 
a) a poesia erótica de Gregório de Matos, inspirada na vida 
nos prostíbulos da cidade da Bahia e que deu origem à 
alcunha do poeta, "Boca do Inferno". 
b) a poesia lírica de Gregório de Matos, voltada para a 
temática filosófica, em linguagem marcada pelos recursos da 
estética barroca. 
c) a poesia satírica de Gregório de Matos, dedicada à 
descrição fiel da sociedade da época, utilizando recursos 
expressivos característicos do barroco português. 
d) a poesia erótica de Gregório de Matos, caracterizada pela 
crítica aos comportamentos e às autoridades baianas da 
época colonial. 
e) a poesia satírica de Gregório de Matos, que representa, no 
conjunto de sua obra, uma fuga aos moldes barrocos e ataca, 
no linguajar baiano da época, costumes e personalidades. 
 

06. (FEI 99) 
"Em tristes sombras morre a formosura, 
em contínuas tristezas a alegria" 
Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma 
figura de linguagem que consiste em aproximar termos de 
significados opostos, como "tristezas" e "alegria". O nome desta 
figura de linguagem é: 

a) metáfora                             b) aliteração 
c) eufemismo                          d) antítese 
e) sinédoque 
 

7. (UEL 95) Assinale a alternativa cujos termos 
preenchem corretamente as lacunas do texto inicial. 
 

Como bom barroco e oportunista que era, este poeta de um 
lado lisonjeia a vaidade dos fidalgos e poderosos, de outro 
investe contra os governadores, os "falsos fidalgos". O fato é 
que seus poemas satíricos constituem um vasto painel 
...................., que ................. compôs com rancor e engenho 
ainda hoje admirados pela expressividade.  
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a) do Brasil do século XIX - Gregório de Matos 
b) da sociedade mineira do século XVIII - Cláudio Manuel da 
Costa 
c) da Bahia do século XVII - Gregório de Matos 
d) do ciclo da cana-de-açúcar - Antônio Vieira 
e) da exploração do ouro em Minas - Cláudio Manuel da Costa.  
 

08. (MACKENZIE 97) Assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Em seus sermões, de estilo conceptista, o Padre Antônio 
Vieira segue os moldes da parenética medieval. 
b) Caracteriza o Barroco a tentativa de unir os valores 
medievais aos renascentistas. 
c) O poema épico Prosopopéia foi escrito em versos 
decassílabos e oitava-rima e é considerado o marco inicial do 
Barroco no Brasil. 
d) Apesar de conhecido como poeta satírico, Gregório de 
Matos também escreveu poesia lírica e religiosa. 
e) O cultismo caracteriza-se como uma sequência de 
raciocínios lógicos, usando uma retórica aprimorada, que 
despreza a linguagem rebuscada.   
 

9. “Duas atitudes diferentes, dois diferentes processos: a 
atitude sensual de rebusca do mais pulcro e fulgurante para o 
encanto dos olhos; a atitude intelectual, que formula o conceito 
engenhoso, para deliciado pasmo do espírito dialético. De 
comum, apenas o objetivo de surpreender pela singularidade 
espantosa.” (Hernâni Cidade) 
 

a) quais são os dois processos a que se refere o 
crítico português, respectivamente? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) explique o funcionamento desses dois processos levando 
em conta a estética barroca  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
10. (Fuvest – SP – adaptada) 
 

Em se tratando da obra de Gregório de Matos, responda:  
a) quais são os dois modos contrastantes de ver a mulher em 
sua lírica amorosa?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) como aparece, em sua poesia religiosa, a ideia de Deus e 
do pecado?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

5.9 GABARITO 
 

1.A  2.E  3.E  4.E  5.E  
6-D; 7-C; 8-E; 9.A- A “atitude sensual de rebusca” se refere ao cultismo, 
enquanto “a atitude intelectual, que formula o conceito engenhoso” diz 
respeito ao conceptismo; 9.B- O cultismo se caracteriza pela utilização 
de linguagem mais metafórica e rebuscada, repleta de figuras de 
linguagem, apresentando tendência à descrição e preferência pelo jogo 
com as palavras e as imagens. O conceptismo, por sua vez, 
caracteriza-se pela exposição sutil de raciocínios, privilegiando o 
conteúdo e manifestando preferência pelos jogos argumentativos.; 
10.A- A mulher divinizada e a mulher mais terrena e sensual 10.B- Na 
qualidade de homem, o eu-lírico se reconhece pecador e Deus 
representa a redenção dos pecados, que são inevitáveis a todo e 
qualquer ser humano. 

 

 

UNIDADE 6 
 

ARCADISMO 
 

6.1 MARCO INICIAL 
Em Portugal, o Arcadismo, também chamado de 

Neoclassicismo e ainda de Setecentismo, iniciou-se 
oficialmente em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, 
entidade em que se reuniam artistas para discutirem arte. 
No Brasil, o marco inaugural do estilo se deu com a 
publicação do livro de poemas Obras, de Cláudio Manuel 
da Costa, em 1768. 
 

6.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

O século XVIII ficou conhecido na Europa como Século 
das Luzes, em função do florescimento artístico e cultural 
conhecido nesse período. O Iluminismo, filosofia de 
caráter burguês, combatia o obscurantismo da época 
barroca, opondo-lhe o racionalismo e uma retomada da 
cultura clássica. Evidentemente, com isso, entraram em 
choque com teorias católicas. Passaram a disputar com a 
Igreja o controle educacional de algumas regiões da 
Europa. 

Os iluministas faziam a apologia do saber e do 
conhecimento. Sábios como Diderot, Montesquieu, 
Rousseau, D’Alembert, Voltaire e outros dedicaram-se à 
tarefa de reunir em uma só obra todo o conhecimento 
humano: era a Enciclopédia, símbolo da crença no poder 
transformador da Ciência. A transformação a que eles 
visavam tinha, inclusive, caráter político e buscava 
combater os privilégios da nobreza. Expressões como 
“liberdade” e “igualdade” ganharam conotação 
revolucionária, em um processo que culminaria com a 
Revolução Francesa de 1789. 

Para os iluministas, viver em liberdade e igualdade era 
aprender as lições do homem quando este vivia em estado 
natural, antes da civilização. Não se tratava de um retorno 
às selvas, mas de tentativa de introduzir esses valores na 
vida civil. Na literatura, ganha força a imagem do bom 
selvagem, criada por Rousseau para representar o homem 
puro, ainda não contaminado pela concorrência e pela 
ambição que marcavam as relações sociais. 

As “luzes” chegaram a Portugal de forma mais 
contundente com o Marquês de Pombal (primeiro-ministro 
do rei D. José I, que governou o país de 1750 a 1777). 
Pombal era um déspota esclarecido que, diante da reação 
do clero ao seu projeto de laicização do ensino, expulsou 
os jesuítas do território português. Com a influência do 
ensino religioso na vida cultural começou um processo de 
decadência, e esse foi o principal feito da Reforma 
Pombalina. 
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No Brasil, as idéias iluministas vieram ao encontro dos 
sentimentos e anseios nativistas, com maior repercussão 
em Vila Rica, centro econômico da colônia, em função da 
mineração. O acontecimento mais importante gerado pelo 
Iluminismo europeu no Brasil foi a Inconfidência Mineira, 
tentativa de libertar o Brasil do domínio colonial português. 

 

6.3 CARACTERÍSTICAS 
 

O Arcadismo, a exemplo do Renascimento, retoma a 
cultura clássica (Grécia e Roma), o que justifica a 
denominação de Neoclassicismo. Essa retomada se deu 
por identificação, nele, de valores muito parecidos com os 
valores iluministas, como o racionalismo e a apologia do 
conhecimento. 

A imitação dos modelos antigos passou a ser um 
ideal defendido abertamente pelos árcades. Assim, noções 
como equilíbrio, harmonia, arte ética (Bem = Belo), 
apologia de valores espirituais, em detrimento de valores 
materiais, voltam a fazer parte da prática literária, como já 
tinha ocorrido com o Classicismo do século XVI. A 
mitologia clássica ganha novo impulso como fonte de 
inspiração e de referência. 

Essa aproximação do modelo antigo representava 
também uma reação aos excessos do Barroco. Na 
tentativa de encontrar linguagem mais simples e direta, 
os árcades afastaram da expressão artística o 
rebuscamento típico do estilo anterior. Assim, se o 
ornamentalismo barroco correspondia a uma visão de 
mundo marcada pelo caos e pela desordem, a simplicidade 
neoclássica representaria uma visão mais otimista e 
racional. A linguagem simples e despojada, buscada pelos 
árcades, levou-os a defender o inutilia truncat (= cortar o 
que é inútil), numa clara oposição ao Barroco enfeitado e 
obscuro. O vocabulário é singelo, a preocupação técnica 
reduzida, chegando mesmo ao uso do verso branco (= sem 
rimas). 

O sentimento científico impõe preocupação com 
assuntos imediatos, como a prática da virtude civil, a 
melhoria do homem pela instrução e a crença na felicidade 
terrena, através do Bem e da Sabedoria, em oposição aos 
princípios da Contrarreforma, pelos quais a única felicidade 
possível era a celestial, ou seja, após a morte. A plenitude 
da vida na terra só poderia ser obtida com equilíbrio e 
tranquilidade, o que correspondia a outro ideal árcade, 
aurea mediocritas (= a mediania é de ouro, ou: o equilíbrio 
vale ouro). A crença na felicidade terrena permitiu a 
valorização do momento presente. Esse tema era já muito 
antigo e recebia o nome latino de carpe diem (= aproveitar 
o presente).  

A Natureza, tão importante para os iluministas, também 
exerceu grande fascínio nos árcades. Os cenários dos 
poemas são geralmente compostos por ambientes alegres, 
onde o ser humano vive em harmonia. Essa cenografia 
recebeu o nome de locus amoenus (= lugar ameno). O 
otimismo evidente desse tipo de ambientação associava o 
campo à alegria e à felicidade. Em contrapartida, a vida 
urbana era considerada indigna e traiçoeira – daí porque 
eles pregavam o fugere urbem (= fuga da cidade). 

O elogio da vida natural permite falar em um dos 
aspectos mais característicos do Arcadismo: o bucolismo, 
isto é, a consagração de uma imagem campestre e 
tranquila. Quase sempre, a Natureza explorada nos 
poemas árcades era pastoril. Assim, elementos como 
fontes, riachos, abelhas, borboletas, ventos amenos são 
comuns na construção desse tipo de cenário bucólico, e 
servem de pano de fundo para a atuação do pastor, que 
dedica seu tempo à contemplação espiritual e à vida pacata 
com a sua pastora. A busca de uma identificação com o 
universo pastoril levava os artistas a adotarem 

pseudônimos inspirados em supostos nomes de pastores 
antigos. 

 

6.4 MANUEL MARIA BARBOSA DU BOCAGE 
 

6.4.1 Vida 
 

Bocage nasceu em 1765 (Setúbal) e morreu em 1805 
(Lisboa). Sua vida caracteriza-se pelas irregularidades e 
infortúnios. Inadaptado social, viveu pela periferia, nas 
tavernas, convivendo com os marginalizados. A aguda 
inteligência, a fina espiritualidade e a superior sensibilidade 
desenvolveram-se ao longo de uma trajetória social, da 
qual se narram até histórias de prisões vividas pelo poeta. 
Economicamente esteve sempre mal, satirizou muito, 
principalmente poderosos, e morreu com apenas 40 anos 
de idade, tão melancolicamente quanto vivera. Bocage 
escreveu poesia satírica e poesia lírica.  
 

6.4.2 Obra: Poesia Satírica 
 

Como satírico, expôs as mazelas de seu tempo em 
linguagem quase sempre pesada. Os seus alvos preferidos 
eram os poderosos, mas também não poupou seus colegas 
de Academia. A exploração da temática sexual marcou sua 
produção satírica. 

 

Não lamentes, oh Nise, o teu estado; 
Puta tem sido muita gente boa; 
Putíssimas fidalgas tem Lisboa, 
Milhões de vezes putas têm reinado: 
 

Dido foi puta, e puta dum soldado, 
Cleópatra por puta alcança a c’roa; 
Tu, Lucrécia, com toda a tua proa, 
O teu cono não passa por honrado: 
 

Essa da Rússia imperatriz famosa 
Que ainda há pouco morreu (diz a Gazeta), 
Entre mil porras expirou vaidosa: 
 

Todas no mundo dão a sua greta: 
Não fiques pois, oh Nise, duvidosa 
Que isto de virgo e honra é tudo peta.              (Bocage) 
 

6.4.3 Obra: Poesia Lírica 
 

Como lírico, Bocage tem duas vertentes. Uma é a do 
árcade obediente a todos os convencionalismos dessa 
escola: a natureza bela, amiga e delicada (bucolismo), a 
paz do campo (elogio da tranqüilidade), amores realizados, 
a pastora feliz (pastoralismo). Seguindo a tradição 
neoclássica, adotou o nome pastoril de Elmano Sadino. 
Tudo isso pode ser percebido no soneto a seguir, um dos 
mais representativos dessa faceta. 

 

Olha, Marília, as flautas dos pastores 
Que bem que soam, como estão cadentes! 
Olha o Tejo a sorrir-se! Olha, não sentes 
Os Zéfiros brincar por entre flores? 
 

Vê como ali beijando-se os Amores 
Incitam nossos ósculos ardentes! 
Ei-las de planta e planta as inocentes, 
As vagas borboletas de mil cores. 
 

Naquele arbusto o rouxinol suspira, 
Ora nas folgas a abelhinha pára, 
Ora nos ares sussurrando gira: 
 

Que alegre campo! Que manhã tão clara! 
Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira, 

Mais tristeza que a morte me causara.                      (Bocage) 
 

A outra vertente lírica mostra um poeta atormentado, 
marcado pelo pessimismo e pela melancolia, capaz de 
arroubos egocêntricos e sentimentais. Essas marcas 
levaram a crítica a concluir que o poeta antecipava o 
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Romantismo, o que lhe valeu a classificação de pré-
romântico. 

O texto a seguir evidencia esse seu lado mais subjetivo. 
Trata-se praticamente de um poema de abertura da obra; 
nele, o poeta se derrama em lamentos, prevenindo o leitor 
do universo sofrido que encontraria ali. 

 

Incultas produções da mocidade 
Exponho a vossos olhos, ó leitores: 
Vede-as com mágoa, vede-as com piedade, 
Que elas buscam piedade, e não louvores: 
 

Ponderai da Fortuna a variedade 
Nos meus suspiros, lágrimas, e amores; 
Notai dos males seus a imensidade, 
A curta duração dos seus favores: 
 

E se entre versos mil de sentimento 
Encontrardes alguns, cuja aparência 
Indique festival contentamento, 
Crede, ó mortais, que foram com violência 
Escritos pela mão do Fingimento, 
Cantados pela voz da Dependência.                     

(Bocage) 
 

6.5 TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA 
 

6.5.1 Vida 
 

Nasceu no Porto, em 1744, tendo vivido parte da 
infância em Portugal e, depois, no Brasil. Retornou a 
Portugal, onde cursou Direito. Próximo dos quarenta anos, 
veio definitivamente para o Brasil, para exercer o cargo de 
juiz em Vila Rica. Envolvido com a revolta nativista da 
Inconfidência Mineira, ficou preso no Rio de Janeiro, 
durante algum tempo. Foi depois degredado para 
Moçambique. Tendo interrompido seu noivado com Maria 
Dorotéia, que se transformaria, em suas liras, na pastora 
Marília, fez rendoso casamento na África, tendo morrido 
muitos anos depois (1810), na condição de homem rico.  

 

6.5.2 Obra: Poesia Lírica 
 

Como poeta lírico, tem no poema Marília de Dirceu a 
sua obra máxima. A série de liras do livro tematiza os 
amores do pastor Dirceu (pseudônimo do poeta), misto de 
minerador e magistrado, pela pastora Marília e fala da vida 
a dois e do futuro. Um aspecto que chama a atenção na 
obra de Gonzaga é a coloquialidade dos versos, a 
linguagem comunicativa e fácil. 

Na sua primeira parte, a obra apresenta todos os 
elementos convencionais do Arcadismo, como o otimismo, 
o bucolismo, a temática do carpe diem e tudo aquilo que 
evidencia a entusiasmo justificado pelo noivado com Maria 
Dorotéia. A sensualidade do convite amoroso não tem 
aqui, como no Barroco, o peso do pecado e o medo da 
punição divina; ao contrário, é tratada com naturalidade e 
equilíbrio, como mostra a Lira a seguir: 

 

Ornemos nossas testas com as flores. 
E façamos de feno um brando leito, 
Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, 
Gozemos do prazer de sãos Amores. 
Sobre as nossas cabeças, 
Sem que o possam deter, o tempo corre; 
E para nós o tempo, que se passa, 
Também, Marília, morre.                 

(Tomás Antônio Gonzaga) 
 

Na segunda parte, concluída na prisão, o otimismo 
cede espaço à tristeza e à melancolia, com a certeza da 
aproximação da morte. 

A perda da mulher amada faz surgir uma poesia 
lacrimejante e sentimental. Esses aspectos destoam do 
Arcadismo convencional, permitindo falar em antecipação 
da sensibilidade romântica. 

 

Porém se os justos Céus, por fins ocultos, 
Em tão tirano mal me não socorrem, 
Verás então que os sábios, 
Bem como vivem, morrem. 
 

Eu tenho um coração maior que o mundo, 
Tu, formosa Marília, bem o sabes: 
Um coração, e basta, 
Onde tu mesma cabes.                    

 (Tomás Antônio Gonzaga) 
 

6.5.3 Obra: Poesia satírica 
 

Tomás Antônio Gonzaga foi também autor do poema 
satírico epistolográfico Cartas chilenas. O alvo das sátiras 
é o governo autoritário e corrupto de Luís da Cunha 
Meneses, chamado no poema de “Fanfarrão Minésio”. Para 
não ter a autoria descoberta, o poeta criou um novo 
pseudônimo, Critilo, que escrevia a um amigo mineiro, 
Doroteu (identificado pela crítica com Cláudio Manoel da 
Costa). Os poemas circularam pelas ruas de Vila Rica, sem 
que o autor jamais fosse identificado. Muito tempo e muitas 
pesquisas depois, é que a autoria de Gonzaga pôde ser 
confirmada. 
 

Carta 10ª (fragmentos) 
 

Os mares, Doroteu, jamais descansam. 
Agitam sem cessar as verdes águas; 
E depois que levantam ondas nove 
Com menos fortidão, despedem outra, 
Que corre mais ligeira, e que se quebra 
Nos musgosos rochedos com mais força. 
Assim o nosso Chefe não descansa 
De fazer, Doroteu, no seu Governo 
Asneiras, sobre asneiras: e entre as muitas, 
Que menos violentas nos parecem, 
Pratica outras, que excedem muito, e muito 
As raias dos humanos desconcertos. 

(Tomás Antônio Gonzaga) 

 

6.6 CLÁUDIO MANUEL DA COSTA 
 

6.6.1 Vida 
 

Cláudio Manuel da Costa, que adotou o pseudônimo 
árcade de Glauceste Satúrnio, nasceu e morreu em Minas 
Gerais (1729-1789). 

De família bem estruturada economicamente, estudou 
o secundário em escolas jesuítas e fez curso superior em 
Coimbra. Voltou para Minas, fixou-se em Vila Rica, 
advogou e assumiu a atividade de minerador, tradição em 
sua família. Preso sob a acusação de envolvimento na 
Inconfidência Mineira, foi encontrado morto no cárcere. 

 

6.6.2 Obra 
 

Cláudio Manuel iniciou oficialmente o Arcadismo no 
Brasil, com a publicação da coletânea poética Obras, em 
1768. Sua poesia segue adequadamente as normas 
arcádicas, embora essas venham de mistura com algumas 
tonalidades cultistas que ainda se fazem presentes em sua 
obra. Na poesia lírica, sem grande profundidade quanto ao 
conteúdo, mas de qualidade quanto à técnica, percebe-se 
claramente a influência camoniana. De formação 
superior, Cláudio Manoel da Costa não encontrou, no 
ambiente da colônia, as condições adequadas para 
desenvolver sua inspiração. Seus poemas falam muito 
dessa diferença entre a arte e o meio em que vivia. 

O pastoralismo está presente, com todas as suas 
implicações, evidenciando clara influência do estilo que 
então florescia na Europa. Essa influência se faz sentir nos 
cenários que ele adota para compor o pano de fundo de 
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seus poemas, bem como na escolha de pseudônimo para 
si mesmo e para a amada (“Nise”). 

Mas o poeta não deixou de se referir ao contexto 
brasileiro em que vivia. Ambientou, por exemplo, alguns 
poemas no Ribeirão do Carmo, próximo a sua cidade natal, 
Mariana. 

Leia a posteridade, ó pátrio Rio, 
Em meus versos teu nome celebrado, 
Porque vejas uma hora despertado 
O sono vil do esquecimento frio: 
 

Não vês nas tuas margens o sombrio, 
Fresco assento de um álamo copado; 
Não vês Ninfa cantar, pastar o gado 
Na tarde clara do calmoso estio. 
 

Turvo banhando as pálidas areias 
Nas porções do riquíssimo tesouro 
O vasto campo da ambição recreias. 
 

Que de seus raios o Planeta louro, 
Enriquecendo o influxo em tuas veias, 
Quanto em chamas fecunda, brota em ouro. 

(Cláudio Manuel da Costa) 
 

Na poesia épica, deixou a obra Vila Rica, em que 
registra o bandeirantismo no interior mineiro e a 
fundação dessa cidade, hoje Ouro Preto. 
 

6.7 JOSÉ BASÍLIO DA GAMA 
 

6.7.1. Vida 
 

Basílio da Gama nasceu em 1741, na cidade de São 
José do Rio das Mortes, atual Tiradentes, Minas Gerais. 
Teve formação jesuítica, chegando a noviço. Mudando-se 
para Portugal, acabou preso sob a acusação de ligação 
política com os jesuítas, recentemente expulsos do 
território português, na crise pombalina. Condenado ao 
degredo, ficou em Angola durante algum tempo, mas, 
graças a um epitalâmio (= poema nupcial) escrito em 
homenagem à filha do marquês de Pombal, livrou-se do 
exílio. Retornou a Portugal e recompôs sua vida, no que foi 
ajudado por autoridades simpáticas ao ministro. Escreveu 
muitos poemas de bajulação ao Marquês, dedicando-lhe 
sua obra-prima O Uraguai. Morreu em Lisboa, no ano de 
1795. Seu pseudônimo de pastor era Termindo Sipílio. 

 

6.7.2 Obra 
 

Basílio da Gama deixou uma coletânea lírica, Lenitivo 
da saudade, mas sua obra máxima é o poema épico O 
Uraguai. Esse poema foi baseado no conflito gerado pelo 
Tratado de Madri (1750), que interferia no trabalho 
desenvolvido pelos jesuítas com os índios, nos chamados 
Sete Povos das Missões. A guerra opôs tropas 
portuguesas e espanholas a jesuítas e índios.No poema, o 
autor posiciona-se favoravelmente ao marquês de Pombal 
e aos portugueses, caracterizando os jesuítas como os 
vilões da história. 

José Basílio da Gama escreveu um poema de 
qualidade em que, além de cenas muito bem estruturadas, 
faz detalhadas e exuberantes descrições da natureza 
brasileira. Expressa delicado lirismo, além de se dar ao 
luxo de escapar da quase inevitável influência de Os 
lusíadas, feito conseguido por poucos nos séculos XVII e 
XVIII.  

Quanto à estrutura técnica, o poema tem cinco cantos, 
versos decassílabos sem esquema rimático (brancos) e 
sem estrofação, obedecendo à tradição épica das cinco 
partes (proposição, invocação, dedicatória, narração e 
epílogo), mas sem seguir essa sequência. Misturam-se no 
poema personagens fictícios com outros que efetivamente 
viveram o fato histórico, como Sepé, Padre Balda, Gomes 

Freire e mais alguns. Por ter evitado a descrição da 
natureza, conforme o convencionalismo neoclássico, mas 
especialmente pela forma como trata a cultura indígena, 
Basílio da Gama é também considerado um pré-
romântico, a exemplo de Bocage e Tomás Antônio 
Gonzaga. 

 

O Uraguai 
 

Cai a infrene República por terra. 
Aos pés do general as toscas armas 
Já tem deposto o rude Americano, 
Que reconhece as ordens e se humilha 
E a imagem do seu rei prostrado adora! 

(Basílio da Gama) 
 

6.8. JOSÉ DE SANTA RITA DURÃO 
 

6.8.1 Vida 
 

José de Santa Rita Durão nasceu em 1722, em Cata-
Preta, Minas Gerais. Viajou para Portugal ainda cedo. Lá, 
ingressou na Ordem de Santo Agostinho. Quando os 
jesuítas foram expulsos do Brasil, pregou agressivo sermão 
contra os padres, fugindo para a Itália por essas 
desavenças religiosas. Retornou a Portugal após a queda 
do Marquês de Pombal, onde assumiu a cátedra de 
Teologia na Universidade de Coimbra e iniciou a 
elaboração de seu poema Caramuru, a obra mais 
importante que produziu. Morreu em Portugal em 24 de 
janeiro de 1784. 

 

6.8.2 Obra 
 

Seu poema épico Caramuru é a primeira obra a ter 
como tema o habitante nativo do Brasil; foi escrita ao estilo 
de Camões, imitando um poeta clássico assim como faziam 
os outros neoclássicos. Em versos decassílabos com dez 
cantos e cinco partes, embora retome fielmente o modelo 
camoniano, utiliza-se o conservadorismo cristão no lugar 
da mitologia pagã, característica épica. Aceita outros 
recursos expressivos e técnicos, quando emprega sonhos, 
previsões, vaticínios, discurso indireto e direto, união de 
material descritivo com narrativo, projeções futuras a partir 
do evento central no século XVI. 

Publicado em 1781, Caramuru nasce de uma lenda 
nativa, que se passa à época do descobrimento: é a história 
de Caramuru (nome indígena) ou Diogo Álvares (nome 
europeu), navegador português que, tendo sofrido 
naufrágio nas costas da Bahia, cai no domínio dos índios, 
mas se salva enquanto o resto da expedição, é por eles 
exterminada. Durante muito tempo irá viver entre eles, 
servindo, inclusive, de intermediário entre estes e os 
missionários portugueses, dando, assim, apoio à missão de 
catequização empreendida pela Igreja Católica no Brasil. 
Nessa época, o comércio do pau-brasil, o tráfico de 
escravos e o comércio de aves nativas eram atividades 
empreendidas sobretudo no Recôncavo Baiano, onde 
naufragou Diogo Álvares. Conta a lenda que, ao conseguir 
resgatar sua espingarda e escondendo-a numa caverna 
junto a outros pertences, fez uso dela para matar um 
pássaro, despertando a admiração dos indígenas, que 
passam a alcunhá-lo de Caramuru – Filho do Trovão. Mais 
tarde, descobriu-se que Caramuru é apenas o nome de um 
peixe. Neste poema, no entanto, o autor se serve do 
epíteto de Filho do Trovão para o herói. Sobre se de fato 
ocorrera esse naufrágio no início da nossa colonização, há 
testemunhos de que um estrangeiro teria naufragado na 
Bahia e convivido com os índios, entre os anos 1510 e 
1530. Ainda segundo a lenda, Caramuru leva sua amante 
Paraguaçu para a Europa, batizando-a na corte francesa 
com o nome de Catarina (como sua madrinha, a rainha), 
quando irá esposá-la. Caramuru é o “poema da conversão”. 
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Caramuru 
 

XVII 
Correm, depois de crê-lo, ao pasto horrendo, 
E, retalhando o corpo em mil pedaços, 
Vai cada um famélico trazendo, 
Qual um pé, qual a mão, qual outros os braços; 
Outro na crua carne iam comendo, 
Tanto na infame gula eram devassos; 
Tais há que as assam nos ardentes fossos, 
Alguns torrando estão na chama os ossos.  

(Santa Rita Durão) 
 

6.9 EXERCÍCIOS 
 

01. (Fatec-1995)  
 "Voltaram à baila os deuses esquecidos, as ninfas esquivas, 
as náiades, as oréadas e os pastores enamorados, as 
pastoras insensíveis e os rebanhos numerosos das bucólicas 
de Teócrito e Virgílio." (Ronald de Carvalho, PEQUENA HISTÓRIA DE 

LITERATURA BRASILEIRA) 

O trecho acima refere-se ao seguinte movimento literário:  
a) Romantismo.                    b) Barroco.  
c) Arcadismo.                       d) Parnasianismo.  
e) Naturalismo. 
 

02. (UNIFESP-2005) Leia os versos do poeta português 
Bocage. 

Vem, oh Marília, vem lograr comigo  
Destes alegres campos a beleza,  
Destas copadas árvores o abrigo.  
Deixa louvar da corte a vã grandeza;  
Quanto me agrada mais estar contigo,  
Notando as perfeições da Natureza!                            (Bocage) 
 

Nestes versos,  
a) o poeta encara o amor de forma negativa por causa da 
fugacidade do tempo.  
b) a linguagem, altamente subjetiva, denuncia características 
pré-românticas do autor.  
c) a emoção predomina sobre a razão, numa ânsia de se 
aproveitar o tempo presente.  
d) o amor e a mulher são idealizados pelo poeta, portanto, 
inacessíveis a ele.  
e) o poeta propõe, em linguagem clara, que se aproveite o 
presente de forma simples junto à natureza. 
 

03. (UFPB-2006) No Romanceiro da Inconfidência, Cecília 
Meireles recria poeticamente os acontecimentos históricos 
de Minas Gerais, ocorridos no final do século XVIII. Nesta 
mesma época, circulavam, em Vila Rica, as Cartas Chilenas, 
atribuídas a Tomás Antônio Gonzaga.  
 

O fragmento a seguir foi extraído da Carta 2 em que Critilo 
(Gonzaga), dirigindo-se ao seu amigo Doroteu (Cláudio 
Manuel da Costa), narra o comportamento do Fanfarrão 
Minésio (Luís da Cunha Meneses, governador de Minas).  
 

Aquele, Doroteu, que não é Santo  
Mas quer fingir-se Santo aos outros homens,  
Pratica muito mais, do que pratica,  
Quem segue os sãos caminhos da verdade.  
Mal se põe nas Igrejas, de joelhos,  
Abre os braços em cruz, a terra beija,  
Entorta o seu pescoço, fecha os olhos,  
Faz que chora, suspira, fere o peito;  
E executa outras muitas macaquices,  
Estando em parte, onde o mundo as veja.. 
(GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas Chilenas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 68-69). 
 

Considerando as informações apresentadas e esse 
fragmento poético, é correto afirmar: 

a) O autor descreve as atitudes do governador de Minas sem 
fazer uso de um tom irônico.  
b) O autor critica algumas atitudes do governador de Minas, 
julgando-as dissimuladas.  

c) O autor descreve, com humor, o comportamento do 
governador de Minas, sem apresentar um posicionamento 
crítico.  
d) O tom satírico, presente nas Cartas Chilenas, não é 
observado nesse fragmento, pois, aqui, há apenas a descrição 
das práticas religiosas do Fanfarrão Minésio.  
e) O autor chama a atenção para o fato de que o governador 
de Minas age com fervor, longe dos olhos dos fiéis. 
 

04. (UPF 2012) Na poesia de Cláudio Manuel da Costa 
verifica-se um conflito entre as solicitações da poética 
neoclássica ou árcade, que o levam a conceber 
artificialmente  uma paisagem _________________, e o 
sentimento nativista do escritor, que o impele a aproveitar 
artisticamente a paisagem ______________ de sua pátria. 
 

A alternativa que completa corretamente as lacunas do 
texto anterior é: 
a) amena - bucólica                b) rústica - bucólica  
c) bucólica - rústica                d) rústica - amena  
e) bucólica – amena 
 

05. (USC) Por sua temática, O Uraguai, de Basílio da Gama, 
pode ser considerado um poema: 
a) épico;                                 b) lírico; 
c) satírico;                              d) de escárnio; 
e) de profecia. 
 

06. Sobre o Arcadismo brasileiro, estão corretas as 
seguintes proposições: 
 

I. Originou-se em Minas Gerais, e seu aparecimento tem 
relação direta com o grande crescimento urbano verificado, no 
século XVIII, nas cidades mineiras, cuja vida econômica girava 
em torno da extração de ouro. 
II. O Arcadismo foi uma manifestação artística que encontrou 
representantes também na música (o nascimento da ópera), 
na arquitetura (observa-se forte adesão ao estilo na 
construção de igrejas) e nas artes plásticas (destaque para as 
esculturas de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho). 
III. O conceptismo e o cultismo são características da 
linguagem árcade. No conceptismo, há o jogo de ideias, a 
concisão e a ordem para convencer por meio do raciocínio; no 
cultismo, há o uso excessivo de figuras de linguagem e jogo 
de palavras, recursos literários que tinham como objetivo 
evidenciar a habilidade verbal do escritor, 
IV. O movimento árcade tinha como principal intenção 
questionar a estética barroca, restabelecendo o equilíbrio, a 
harmonia e a simplicidade da literatura renascentista. Os 
primeiros árcades, jovens escritores portugueses, propuseram 
a eliminação dos rebuscamentos do Barroco, baseando-se 
nos preceitos do Iluminismo. 
V. No Brasil, o Arcadismo manifestou-se pela primeira vez no 
ano de 1768 e representou o que de melhor se fez 
culturalmente no período colonial brasileiro. “Obras”, de 
Cláudio Manuel da Costa, foi a primeira publicação desse novo 
estilo que pretendia, acima de tudo, que sua poesia fosse 
apreciada pelo seu valor poético ou literário. 
 

a) I, IV e V.                               b) II e III. 
c) I, II e V.                                d) III e V. 
e) Apenas I está correta. 
 

07. (UFRS) Leia as afirmações abaixo sobre o Arcadismo 
brasileiro.  
I - Os poetas árcades colocavam-se como pastores para 
realizarem, dessa forma, o ideal de uma vida simples em 
contato com a natureza.  
II - O Arcadismo brasileiro, embora tenha reproduzido muito 
dos modelos europeus, apresentou características próprias, 
como a incorporação do elemento indígena e a sátira política.  
III - O tema do "Carpe diem", em que o poeta expressa o 
desejo de aproveitar intensamente o momento presente, fugaz 
e passageiro, foi ignorado pelos árcades brasileiros, 
excessivamente racionalistas.  
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.                b) Apenas III.     c) Apenas I e II. 
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d) Apenas II e III.        e) I, II e III. 
 

08. (UFPA) O Arcadismo é um estilo de época que pode 
ser definido, segundo o que determina a seguinte 
afirmação: 
a) Nesse período o homem é regido pelas leis físico-químicas, 
pela hereditariedade e pelo meio social  
b) A poesia dessa época dá ênfase ao poder de vidência do 
artista  
c) Destaca-se nessa fase certo gosto pelo equilíbrio, pela 
simplicidade e pela harmonia, a partir dos modelos clássicos 
antigos  
d) Há nessa Escola literária uma tendência à valorização do 
humor, com vistas a afugentar as circunstâncias 
desagradáveis da vida  
e) Enfatiza-se na criação poética, desse momento, a utilização 
do valor sugestivo da música 
 

09. (Vunesp-2002)   
Sermão do Mandato  
Começando pelo amor. O amor essencialmente é união, e naturalmente 
a busca: para ali pesa, para ali caminha, e só ali pára.Tudo são palavras 
de Platão, e de Santo Agostinho. Pois se a natureza do amor é unir, como 
pode ser efeito do amor o apartar? Assim é, quando o amor não é 
extremado e excessivo. As causas excessivamente intensas produzem 
efeitos contrários. A dor faz gritar; mas se é excessiva, faz emudecer: a 
luz faz ver; mas se é excessiva, cega: a alegria alenta e vivifica; mas se é 
excessiva, mata. Assim o amor: naturalmente une; mas se é excessivo, 
divide: Fortis est ut mors dilectio: o amor, diz Salomão, é como a morte. 
Como a morte, rei sábio? Como a vida, dissera eu. O amor é união de 
almas; a morte é separação da alma: pois se o efeito do amor é unir, e o 
efeito da morte é separar, como pode ser o amor semelhante à morte? 
O mesmo Salomão se explicou. Não fala Salomão de qualquer amor, 
senão do amor forte? Fortis est ut mors dilectio: e o amor forte, o amor 
intenso, o amor excessivo, produz efeitos contrários. É união, e produz 
apartamentos. Sabe-se o amor atar, e sabe-se desatar como Sansão: 
afetuoso, deixa-se atar; forte, rompe as ataduras. O amor sempre é 
amoroso; mas umas vezes é amoroso e unitivo, outras vezes amoroso e 
forte. Enquanto amoroso e unitivo, ajunta os extremos mais distantes: 
enquanto amoroso e forte, divide os extremos mais unidos.  
 

(ANTONIO VIEIRA. Sermão do Mandato. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 165-166.) 
 

Feliza  
 

Chamam-te gosto, Amor, chamam-te amigo  
Da Natureza, que por ti se inflama;  
Dizem que és dos mortais suave abrigo;  
Que enjoa, e pesa a vida a quem não ama:  
Mas com dura exp’riência eu contradigo  
A falsa opinião, que um bem te chama:  
Tu não és gosto, Amor, tu és tormento.  
Une teus sons, ó lira, ao meu lamento.  
Feliza de Sileu! Quem tal pensara  
Daquela, entre as pastoras mais formosa  
Que a vermelha papoila entre a seara,  
Que entre as boninas a corada rosa!  
Feliza por Sileu me desampara!  
Oh céus! Um monstro seus carinhos goza;  
Ansia cruel me esfalfa o sofrimento.  
Une teus sons, ó lira, ao meu lamento.  
Ingrata, que prestígio te alucina?  
Que mágica ilusão te está cegando?  
Que fado inevitável te domina,  
Teu luminoso espírito apagando?  
O vil Sileu não põe na sanfonina  
Jeitosa mão, nem pinta em verso brando  
Ondadas tranças, que bafeja o vento.  
Une teus sons, ó lira, ao meu lamento.  
(BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. Obras de Bocage. Porto: Lello 
& Irmão, 1968, p. 685-686.) 
 

Os trechos transcritos do sermão de Vieira e do poema de 
Bocage apresentam traços peculiares de seus respectivos 
estilos de época, o barroco e o neoclássico. Verifique, numa 
leitura atenta, esses traços e, a seguir, 
 

a) mencione e explique uma característica do estilo barroco 
que Vieira explora com insistência no seguinte trecho: “O amor 
é união de almas; a morte é separação da alma: pois se o 
efeito do amor é unir, e o efeito da morte é separar, como pode 
ser o amor semelhante à morte?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) aponte e explique um aspecto da segunda estrofe do poema 
de Bocage típico da poética neoclássica.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. Leve em conta o trecho a seguir: 
“Caramuru” 
 

XVII 
“Correm, depois de crê-lo, ao pasto horrendo, 
E, retalhando o corpo em mil pedaços, 
Vai cada um famélico trazendo, 
Qual um pé, qual a mão, qual outros os braços; 
Outro na crua carne iam comendo, 
Tanto na infame gula eram devassos; 
Tais há que as assam nos ardentes fossos, 
Alguns torrando estão na chama os ossos.”  

(Santa Rita Durão) 
 

Sobre a obra de Santa Rita Durão, responda:  
 

a) a que grupo social o eu-lírico se refere, nesse trecho, por 
meio da expressão “cada um”?  

____________________________________________ 
 

b) qual ritual é descrito no trecho acima? 

____________________________________________ 
 

c) é possível afirmar que, por parte do eu-lírico, há uma 
demonização ou uma exaltação positiva a respeito desse 
ritual? Justifique sua resposta com trechos da obra.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

d) considerando que o autor tenha sido um ávido defensor do 
catolicismo, explique a motivação suscitada pelo verso “Tanto 
na infame gula eram devassos”.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

6.8 GABARITO 
 

1) C  2) E  3) B  4) C  5) A  
6) A  7)C  8)C  9)A- Trata-se da antítese, que consiste na aproximação de idéias 
contrárias, como união e separação.; 9.B- ambiente pastoril e bucólico (“entre 
as pastoras mais formosa”). 10.A- O eu-lírico se refere aos indígenas; 10.B- 
Ritual antropofágico; 10.C- Há uma demonização dos costumes indígenas pelo 
eu-lírico, constatada em termos como “pasto horrendo”, “retalhando”, 
“famélico”, “infame gula”, “devassos”. Em todas essas expressões, pode-se 
afirmar que há um valor semântico pejorativo; 10.D- Santa Rita Durão se 
opunha ao século das luzes e valorizava o posicionamento colonial, de modo 
a retratar o índio como outro, ou seja, o nativo deveria se submeter ao jugo 
do catolicismo e, para tal, abrir mão de sua própria cultura.  
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UNIDADE 7 
 

ROMANTISMO EM PORTUGAL 
 

O Romantismo surgiu na Europa, no século XVIII. 
Contudo, só foi introduzido oficialmente em Portugal e no 
Brasil no século seguinte. 
 

7.1 MARCO INICIAL 
 

O marco inaugural do Romantismo na literatura 
portuguesa é a publicação do poema narrativo Camões, de 
Almeida Garrett, em 1825. 

 

7.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Com o incremento da industrialização e do comércio, 
notadamente a partir da Revolução Industrial do século 
XVIII, a burguesia, na Europa, vai ocupando um espaço 
econômico e ideológico maior. As idéias do emergente 
Liberalismo incentivam a busca da realização individual, 
por parte do cidadão comum. Nas últimas décadas do 
século, esse processo levou ao surgimento, na Inglaterra e 
na Alemanha, de autores que caminhavam num sentido 
contrário ao da racionalidade clássica e da valorização do 
campo, conforme normas da arte vigente até então. Esses 
autores tendiam a enfatizar o nacionalismo e identificavam-
se com a sentimentalidade popular. Essas idéias foram o 
germe do que se denominou Romantismo. 

Tais atitudes e outras consequentes delas foram se 
consolidando e, ao chegarem à França, receberam um 
vigoroso impulso graças à Revolução Francesa de 1789. 
Afinal, essas tendências literárias individualistas 
identificavam-se amplamente com os princípios 
revolucionários franceses de derrubada do Absolutismo e 
ascensão da burguesia ao poder, através de uma aliança 
com camadas populares. A partir daí o ideário 
romântico   espalhou-se por todo o mundo ocidental, 
levando consigo o caráter de agitação e transgressão que 
acompanhava os ideais revolucionários franceses que 
atemorizavam as aristocracias europeias. A desilusão com 
esses ideais lançaria muitos românticos em uma situação 
de marginalidade em relação à própria burguesia. Mesmo 
assim, devemos associar a ascensão burguesa à ascensão 
do Romantismo na Europa. 

Em Portugal, os ideais desse novo estilo encontram, a 
exemplo do que ocorrera na França, um ambiente 
adequado ao seu teor revolucionário. Opunham-se naquele 
país duas forças políticas: os monarquistas, que 
pretendiam a manutenção do regime vigente, depois da 
expulsão das tropas napoleônicas que tinham invadido o 
país em 1806, e os liberais, que pretendiam sepultar de vez 
a Monarquia. A Revolução Constitucionalista do Porto 
(1820) representou um marco na luta liberal, mas os 
monarquistas conseguiram manter o poder durante todo o 
período, marcando com perseguições as biografias de 
muitos escritores românticos daquele país, quase sempre 
adeptos do Liberalismo. 
 

7.3 CARACTERÍSTICAS 
 

O Romantismo pode ser inicialmente descrito como um 
movimento artístico de oposição aos parâmetros 
anteriores. Nesse sentido, devemos considerar três 
aspectos básicos que o diferenciam da arte clássica. 
Contra a impessoalidade, os românticos propunham o 
egocentrismo. Ao invés do universalismo, o nacionalismo. 

Em oposição às regras de composição, a liberdade de 
expressão. Esses três fundamentos do estilo romântico – o 
egocentrismo, o nacionalismo e a liberdade – requerem 
análise mais detida. 

O egocentrismo (também chamado de subjetivismo, 
ou individualismo) evidencia a tendência romântica à 
pessoalidade e ao desligamento da sociedade. O artista 
volta-se para dentro de si mesmo, colocando-se como 
centro do universo poético. A primeira pessoa (“eu”) ganha 
relevância nos poemas. 

O nacionalismo corresponde à valorização das 
particularidades locais. Opondo-se ao registro de ambiente 
árcade, que se pautava pela mesmice, vendo pastoralismo 
em todos os lugares, o Romantismo propõe um destaque 
da chamada “cor local”, isto é, o conjunto de aspectos 
particulares de cada região. Esses aspectos envolvem 
componentes geográficos, históricos e culturais. Assim, a 
cultura popular ganha considerável espaço nas discussões 
intelectuais de elite.  

A liberdade de expressão é um dos pontos mais 
importantes da escola romântica. “Nem regras, nem 
modelos” – afirma Victor Hugo, um dos mais destacados 
românticos franceses. Pretendendo explorar as dimensões 
variadas de seu próprio “eu”, o artista se recusa a adaptar 
a expressão de suas emoções a um conjunto de regras 
preestabelecido. Da mesma forma, afasta-se de modelos 
artísticos consagrados, optando por uma busca incessante 
da originalidade.  

Como decorrência da supremacia do sujeito na estética 
romântica, o sentimentalismo ganha destaque especial. A 
emoção supera a razão na determinação das ações das 
personagens românticas. O amor, o ódio, a amizade, o 
respeito e a honra são valores sempre presentes. 

Na sua luta contra a racionalidade, o artista romântico 
valoriza todo e qualquer estado onírico, isto é, dominado 
pelo sonho, pela fantasia e pela imaginação. São 
momentos de suspensão passageira ou definitiva da razão 
que definem o ser humano passional, dentro do 
Romantismo. Toda loucura é válida. 

E se o mundo não corresponde aos anseios românticos, 
o artista parte para a idealização, criando um universo 
independente, particular, original. Nesse universo ele 
deposita suas aspirações de liberdade e expansão 
sentimental. A figura da mulher amada, por exemplo, será 
associada à pureza e à perfeição física. Tão idealizado 
quanto ela, o herói dos romances românticos representa 
sempre um exemplo moral a ser seguido pelos leitores, por 
sua inteireza de caráter e sua moralidade irrepreensível. 

Se de um lado temos sempre a figura do herói 
associada ao Bem, de outro é quase obrigatória nos 
romances a presença de um vilão, que encarna o Mal. Essa 
concepção moral de oposição absoluta entre Bem e Mal 
recebe o nome de maniqueísmo. No Romantismo, o 
maniqueísmo constituiu mesmo a espinha dorsal das 
narrativas. 

Normalmente, associamos o Romantismo a imagens de 
inocência e lirismo. Mas ele tem sua face escura, tétrica e 
trágica. O pessimismo romântico aparece nas referências 
à morte e no arrebatamento passional, que às vezes 
conduz à loucura ou aos finais infelizes. 

A Natureza, tão fundamental no Neoclassicismo, 
ganhará contornos particulares no Romantismo. No 
primeiro estilo, servia sempre como pano de fundo 
harmonioso para o cenário bucólico e pastoril. No segundo, 
acompanha os estados de espírito do poeta ou das 
personagens dos romances. Assim, momentos de tristeza 
ou desilusão corresponderão a paisagens lúgubres; bem 
como instantes de alegria aparecerão sempre associados 
a imagens luminosas. 
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O romântico, ao desenvolver um mundo particular, pode 
transformá-lo em seu espaço de fuga: é o escapismo. As 
saídas, para o artista, são aquelas apontadas 
anteriormente: o sonho, a morte, a Natureza exótica. 
Dentro do escapismo, destaque-se um tempo particular de 
fuga: o passado. Ele pode aparecer de forma pessoal, 
associado à felicidade inocente da infância, ou de maneira 
mais social, nas frequentes alusões à Idade Média. 

 

7.4 PRIMEIRA GERAÇÃO 
 

7.4.1 Almeida Garret 
 

 João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett nasceu 
na cidade do Porto (1799) e morreu em 1854. Fez o curso 
de Direito em Coimbra e teve marcante atividade política 
como diplomata, ministro, deputado e visconde. De 
ideologia liberal, antimonarquista, viveu transtornos, 
perseguições e exílios na Inglaterra e na França. 
Desenvolveu intensa atividade literária, campanhas e 
gestões em prol da cultura e do teatro portugueses. Teve, 
também, algumas paixões bastante intensas, 
reproduzindo-as, em parte, em vários poemas. 
 

7.4.1.1 Obra 
Introdutor do Romantismo em Portugal, ao publicar o 

poema Camões, em 1825, Almeida Garrett é considerado 
um artista de transição. Elementos românticos inovadores 
convivem com claras heranças clássicas. 

Entre os traços românticos de sua obra, podemos 
destacar: a simplificação e a agilização da linguagem; a 
exploração do folclore; a cor nacionalista; a exploração 
de um lirismo de caráter popular através do uso de 
redondilhas e o envolvimento sentimental. Na porção 
clássica de sua obra, temos: o rigor formal, que ainda 
acompanha parte de sua poesia; o sentido trágico, 
presente em sua peça teatral; as alusões mitológicas, 
que persistem. Assim, de uma forma geral, podemos definir 
Almeida Garrett como um romântico de base clássica. 

 

7.4.2 Alexandre Herculano 
Nasceu em Lisboa (1810) e morreu em Val-de-Lobos 

(1877). Por ser de origem humilde, não conseguiu cursar a 
universidade, mas, mesmo assim, atingiu alto nível de 
intelectualização. 

Sua atividade principal foi de historiador, passando com 
naturalidade a exercer o ofício de escritor. Sempre fiel às 
idéias liberais, lutou contra a monarquia, inclusive de armas 
na mão. Exilou-se na França e manteve várias polêmicas 
com a Igreja, chegando a ser identificado como um 
anticlerical. 

Casou-se já cinquentão, afastando-se da cidade e da 
vida literária, recolhido no interior de Portugal. 
 

7.4.2.1 Obra 
Herculano foi historiador, romancista, contista, 

ensaísta, poeta e crítico. Em tudo que escreveu deixou 
evidenciado um estilo solene, empertigado, conseqüência 
do seu didatismo informativo de historiador. Na poesia 
sobraram-lhe conhecimentos e técnicas, mas lhe faltou 
emoção. 

Introduziu em Portugal a prática do romance histórico, 
que tinha no inglês Walter Scott o grande modelo. Sua 
linguagem equilibrada era resultado da elegância do 
estilo, que tentava compensar alguns arroubos 
apaixonados típicos da escola romântica com a 
serenidade racionalista. Podemos notar certa tendência 
a explorar arcaísmos da expressão, para adaptar a forma 
ao ambiente e à época geralmente retratada em suas 
obras, a Idade Média. 
 

7.5 SEGUNDA GERAÇÃO 
 

7.5.1 Camilo Castelo Branco 
Nasceu em Lisboa (1825) e morreu em S. Miguel de 

Seide (1890). Ficou órfão aos 10 anos e teve uma vida 
instável, agitada, quase trágica. Casou-se aos dezesseis 
anos e, ao se mudar para o Porto, e posteriormente para 
Coimbra, abandonou a mulher e a filha. Viveu vários 
amores, alguns atribulados, como o que teve com Ana 
Plácido, que era casada, razão pela qual foi o casal 
perseguido e preso. A vida familiar difícil e a perda 
irreversível da visão levaram-no ao suicídio. 

 

7.5.1.2 Obra 
Camilo Castelo Branco escreveu muito, durante toda a 

vida. Destacou-se nos romances e novelas. 
O seu tema mais constante é o amor trágico, isto é, 

histórias nas quais os apaixonados lutam sozinhos contra 
imposições sociais ou familiares, sendo muitas vezes 
destruídos por elas. Esse tipo de enredo pode significar um 
protesto contra tabus e posições conservadoras não 
aceitas por ele; no entanto, pode também sinalizar as 
concessões feitas ao gosto popular médio, seduzido pelos 
folhetins de sucesso lançados pelo escritor. 

Suas novelas passionais trazem os ingredientes 
convencionais da escola romântica: o sentimentalismo, a 
transformação das personagens por amor, a tendência 
ao recolhimento e os gestos impensados e dramáticos, 
próprios da paixão. 

Outra vertente importante de sua obra é a sátira. 
Através dela, ironiza aspectos do Realismo emergente, 
como a tendência cientificista e sexual. Mas não deixa 
escapar também o próprio Romantismo, compondo obras 
nas quais a devoção absoluta aos sentimentos puros acaba 
tendo consequências desastrosas para as personagens. 

Um dos aspectos mais salientes de seu estilo é o amplo 
domínio de linguagem, de grande riqueza vocabular, e 
imprimindo às falas de personagens expressões 
identificadoras de sua posição social. Nesse sentido, seus 
retratos da vida interiorana portuguesa são marcantes. 

 

7.6 TERCEIRA GERAÇÃO 
 

7.6.1 Júlio Dinis 
Joaquim Guilherme Gomes Coelho é o verdadeiro 

nome de Júlio Dinis, que nasceu em 1839, no Porto, onde 
também morreu acometido de tuberculose, em 1871. A 
doença foi responsável ainda pela interrupção de todos os 
seus projetos profissionais. Conviveu com a burguesia do 
Porto e é a visão social dessa classe que ele passa para 
sua obra literária. 

 

7.6.1.1 Obra 
Num estilo de pouca originalidade, Júlio Dinis 

tematiza, principalmente, histórias amorosas, a exemplo de 
Camilo Castelo Branco. Porém, ao contrário deste último, 
suas histórias, com raras exceções, têm final feliz, sem a 
tragédia e o fatalismo camilianos. Nos seus romances, a 
sociedade é mais justa com as personagens, que têm mais 
chances de se realizarem pessoal ou amorosamente. A 
maioria das personagens encarna pessoas boas, solidárias 
e de bons princípios, o que limita as situações de conflito a 
questões morais de solução fácil. 

Ambientando preferencialmente suas narrativas nas 
vilas interioranas, Júlio Dinis buscava uma revalorização 
das tradições portuguesas, demonstrando certo 
otimismo que destoava do marcante pessimismo 
ultrarromântico, considerado em seus livros um mal da 
urbanidade facilmente sanado com a vida saudável do 
campo. 
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O autor mostra uma linguagem direta, distante dos 
arroubos e da verbosidade do Romantismo tradicional. Em 
seu estilo, percebe-se também uma tendência ao registro 
de costumes, além de alguma preocupação com a 
caracterização psicológica das personagens, não muito 
praticada pelos românticos. Esse conjunto de traços 
permite aproximá-lo do emergente estilo realista. 
 

7.7 EXERCÍCIOS 
 

01.  A literatura romântica em Portugal tem como marco 
simbólico a publicação do poema Camões, que foi escrito por 
qual autor? 

a) Alexandre Herculano 
b) Camilo Castelo Branco 
c) Almeida Garrett 
d) Julio Dinis 
e) Fernando Pessoa 
 

02. Nasceu em 1799 em Porto. Faleceu em 1854 em Lisboa. 
Considerado o iniciador do romantismo. Dedicou-se também 
a literatura e ao jornalismo. Lutou contra absolutismo ao lado 
de Pedro I. Foi exilado duas vezes. 
 

a) Alexandre Herculano   
b) Almeida Garrett 
c) Camilo Castelo Branco  
d) João de Deus  
e) Júlio Diniz 
 

03. (UFV-MG) Assinale a alternativa falsa: 
a) Romantismo, como estilo, não é modelado pela 
individualidade do autor; a forma predomina sempre sobre o 
conteúdo. 
b) Romantismo é um movimento de expressão universal, 
inspirado nos modelos medievais e unificado pela prevalência 
de características comuns a todos os escritores da época. 
c) Romantismo, como estilo de época, consistiu basicamente 
num fenômeno estético-literário desenvolvido em oposição ao 
intelectualismo e à tradição racionalista e clássica do século 
XVIII. 
d) Romantismo, ou melhor, o espírito romântico, pode ser 
sintetizado numa única qualidade: a imaginação. Pode-se 
creditar à imaginação a capacidade extraordinária dos 
românticos de criarem mundos imaginários. 
e) Romantismo caracterizou-se por um complexo de 
características, como o subjetivismo, o ilogismo, o senso de 
mistério, o exagero, o culto da natureza e o escapismo. 
 

04. (FMU/FIAM-SP) O homem de todas as épocas se preocupa 
com a natureza. Cada período a vê de modo particular. No 
Romantismo, a natureza aparece como: 

a) um cenário cientificamente estudado pelo homem; a 
natureza é mais importante que o elemento humano. 
b) um cenário estático, indiferente; só o homem se projeta em 
busca de sua realização. 
c) um cenário sem importância nenhuma; é apenas pano de 
fundo para as emoções humanas. 
d) confidente do poeta, que compartilha seus sentimentos com 
a paisagem; a natureza se modifica de acordo com o estado 
emocional do poeta. 
e) um cenário idealizado, onde todos são felizes e os poetas 
são pastores. 
 

05. (MACK-SP) Sobre o Romantismo, podemos afirmar que o 
tédio e a frustração do poeta decorrem: 

a) do choque entre a realidade e a sua visão de um mundo 
ideal.  
b) da busca pelo carpe diem e pela religiosidade pagã.  
c) do encontro entre o teocentrismo e o antropocentrismo.  
d) da tentativa de promover uma visão objetiva da realidade.  
e) do desencanto sobre a possibilidade de a Razão, sua 
grande aliada, dar conta da realidade. 
 

06. (FEI-SP) Assinale o item que contém somente 
características românticas: 

a)Subjetivismo, bucolismo, sentimentalismo. 

b)Subjetivismo, nacionalismo, pastoralismo. 
c)Culto à natureza, nacionalismo, culto ao contraste. 
d)Conceptismo, liberdade de formas, cultismo. 
e)Nacionalismo, culto à natureza, liberdade de formas. 
 

07. (Unifesp) Em 2004, Ronald Golias e Hebe Camargo 
protagonizaram na TV uma versão humorística da obra 
Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Na história do 
poeta e dramaturgo inglês, Romeu e Julieta são dois jovens 
apaixonados, cujo amor é impedido de concretizar-se pelo 
fato de pertencerem a famílias inimigas. Impossibilitados de 
viver o amor, morrem ambos. Tema bastante recorrente nas 
literaturas românticas portuguesa e brasileira, o amor 
impossível aparece em personagens que encarnam o modelo 
romântico, cujas características são 

a) o sentimentalismo e a idealização do amor.  
b) os jogos de interesses e a racionalidade.  
c) o subjetivismo e o nacionalismo.  
d) o egocentrismo e o amor subordinado a interesses sociais.  
e) a introspecção psicológica e a idealização da mulher.  
 

08. (UEL) Assinale a alternativa que completa 
adequadamente a asserção: 
 

O Romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo 
conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma 
época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas 
por  

a) teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e 
crença. 
b) etnocentrismo, insensibilidade, descontração, otimismo e 
crença na sociedade. 
c) egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, 
angústia e desespero. 
d) teocentrismo, insensibilidade, descontração, angústia e 
desesperança. 
e) egocentrismo, hipersensibilidade, alegria, descontração e 
crença no futuro. 
 

09. (Vunesp - 2001 - adaptada) Leia o trecho a seguir:   
 

Eurico, o Presbítero 
Os raios derradeiros do sol desapareceram: o clarão 

avermelhado da tarde vai quase vencido pelo grande vulto da noite, 
que se alevanta do lado de Septum. Nesse chão tenebroso do oriente 
a tua imagem serena e luminosa surge a meus olhos, ó 
Hermengarda, semelhante à aparição do anjo da esperança nas 
trevas do condenado.  

E essa imagem é pura e sorri; orna-lhe a fronte a coroa das 
virgens; sobe-lhe ao rosto a vermelhidão do pudor; o amículo 
alvíssimo da inocência, flutuando-lhe em volta dos membros, 
esconde-lhe as formas divinas, fazendo-as, porventura, suspeitar 
menos belas que a realidade.  

É assim que eu te vejo em meus sonhos de noites de atroz 
saudade: mas, em sonhos ou desenhada no vapor do crepúsculo, tu 
não és para mim mais do que uma imagem celestial; uma 
recordação indecifrável; um consolo e ao mesmo tempo um martírio.  

Não eras tu emanação e reflexo do céu? Por que não ousaste, 
pois, volver os olhos para o fundo abismo do meu amor? Verias que 
esse amor do poeta é maior que o de nenhum homem; porque é 
imenso, como o ideal, que ele compreende; eterno, como o seu 
nome, que nunca perece.  

Hermengarda, Hermengarda, eu amava-te muito! 
 Adorava-te só no santuário do meu coração, enquanto 

precisava de ajoelhar ante os altares para orar ao Senhor. Qual era 
o melhor dos dois templos?  

Foi depois que o teu desabou, que eu me acolhi ao outro para 
sempre.  

Por que vens, pois, pedir-me adorações quando entre mim e ti 
está a Cruz ensangüentada do Calvário; quando a mão inexorável do 
sacerdócio soldou a cadeia da minha vida às lájeas frias da igreja; 
quando o primeiro passo além do limiar desta será a perdição 
eterna?  

Mas, ai de mim! essa imagem que parece sorrir-me nas solidões 
do espaço está estampada unicamente na minha alma e reflete-se 
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no céu do oriente através destes olhos perturbados pela febre da 
loucura, que lhes queimou as lágrimas.  
(HERCULANO, Alexandre. Eurico, o presbítero. Edição crítica, dirigida 
e prefaciada por Vitorino Nemésio. 41ª ed. Lisboa: Livraria Bertrand, 
[s.d.], p. 42-43.) 
 

A visão que o amante tem de sua amada constitui um dos 
temas eternos da Literatura. Tendo em vista essa 
temática, responda as questões a seguir: 
 

a) o excerto acima aponta para um amor realizado ou para 
uma relação incapaz de se realizar? Transcreva trechos que 
justifiquem sua resposta 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) é possível afirmar que a personagem, Hermengarda, é 
descrita por meio do predomínio dos traços espirituais sobre 
os traços físicos. Como isso se vincula às ideologias 
subjacentes ao Romantismo?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. (Vunesp-1999- adaptada) Leve em conta o trecho 
a seguir: 
 

Amor de Perdição 
 

E Simão Botelho, fugindo à claridade da luz e ao voejar das aves, 
meditando, chorava e escrevia assim as suas meditações:  

"O pão do trabalho de cada dia, e o teu seio para repousar uma 
hora a face, pura de manchas: não pedi mais ao céu.  

Achei-me homem aos dezesseis anos. Vi a virtude à luz do teu 
amor. Cuidei que era santa a paixão que absorvia todas as outras, 
ou as depurava com o seu fogo sagrado.  

Nunca os meus pensamentos foram denegridos por um desejo 
que eu não possa confessar alto diante de todo o mundo. Dize tu, 
Teresa, se os meus lábios profanaram a pureza de teus ouvidos. 
Pergunta a Deus quando quis eu fazer do meu amor o teu opróbrio.  

Nunca, Teresa! Nunca, ó mundo que me condenas!  
Se teu pai quisesse que eu me arrastasse a seus pés para te 

merecer, beijar-lhos-ia. Se tu me mandasses morrer para te não 
privar de ser feliz com outro homem, morreria, Teresa!" 
(in: CASTELO BRANCO, Camilo. Amor de Perdição - A Brasileira de 
Prazins. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1971, p. 151.) 
 

Sobre o trecho acima, responda:  
a) indique uma característica romântica da abordagem do 
tema do amor no texto de Amor de Perdição  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) por que é possível afirmar que esse romance apresente 
características ultrarromânticas? Reproduza um trecho para 
justificar sua resposta.   
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

7.8 GABARITO 

 
1. C  2. B 3. A  4. D  5. A  
6. E 7.A  8. C  9. A- Aponta para um amor incapaz de se realizar, o que pode ser 
visto, por exemplo, no trecho: “É assim que eu te vejo em meus sonhos de noites 
de atroz saudade: mas, em sonhos ou desenhada no vapor do crepúsculo, tu não 
és para mim mais do que uma imagem celestial; uma recordação indecifrável; um 
consolo e ao mesmo tempo um martírio”. 9.B- O texto, que pertence ao 
Romantismo, retrata a heroína de acordo com os padrões da época: alta dose de 
subjetividade, que se manifesta através de uma visão idealizada e inatingível da 
amada.; 10.A- a) Idealização do amor, purificado e sagrado, pelo qual o amante 
padece.; 10.B- O texto apresenta características ultrarromânticas vinculadas ao 
sofrimento extremo, capaz de fazer com que o protagonista, Simão Botelho, 
prefira a morte à ausência da mulher amada, Teresa, como pode ser visto no 
seguinte trecho da carta: “Se tu me mandasses morrer para te não privar de ser 
feliz com outro homem, morreria, Teresa!". 

 
 

UNIDADE 8 
 

ROMANTISMO NO BRASIL - POESIA 
 

Tradicionalmente, reconhecem-se três faces 
fundamentais da poesia romântica no Brasil. Cada uma 
delas corresponde a uma geração artística, assim 
denominadas: indianismo (primeira geração), ultra-
romantismo (segunda geração) e condoreirismo 
(terceira geração). Não existem fronteiras cronológicas 
precisas entre elas, já que ocorrem interpenetrações e 
convivências. A separação se dá, principalmente, por 
motivos didáticos. 
 

8.1. PRIMEIRA GERAÇÃO: INDIANISMO 
O indianismo está intimamente relacionada à tentativa 

de construção de uma nova imagem do homem 
brasileiro, depois da Independência de 1822. O índio foi 
promovido à representação da nacionalidade, tendo 
destacadas suas virtudes, num plano mítico e idealizado. 
O maior representante dessa geração foi Gonçalves Dias. 

 

8.1.1 Gonçalves Dias 
Antônio Gonçalves Dias nasceu e morreu no Maranhão 

(1823-1864). Tinha sangue branco, índio e negro, pela 
ascendência paterna e materna. Cursou Direito em 
Coimbra, sem chegar a concluir o curso. Foi professor do 
colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Ocupou ainda alguns 
cargos públicos e desenvolveu pesquisas sobre a 
Amazônia, o índio sul-americano e etnia. Morreu em um 
naufrágio nas costas brasileiras, quando retornava de um 
tratamento de saúde realizado na Europa. A vida amorosa 
foi marcada pelo impedimento da união com Ana Amélia, 
em função da ascendência sangüínea do poeta. 

 

8.1.1.1 Obra 
O indianismo, tendência poética da moda na época 

romântica, despertou em Gonçalves Dias um interesse 
especial, talvez por sua ascendência. Ele chegou a 
escrever um Dicionário da língua tupi. Contudo, em sua 
poesia, a abordagem da temática indianista não foi jamais 
científica. Em sua obra, o índio é associado às virtudes 
definidoras do caráter nacional brasileiro – como faria, na 
prosa, outro escritor romântico, José de Alencar. Essa 
idealização aproxima o selvagem brasileiro do 
comportamento religioso e apaixonado do cavaleiro 
medieval, sob cuja inspiração ele é construído. Essa 
postura não cumpria apenas desígnios nacionalistas, mas 
encontrava eco nos próprios parâmetros do Romantismo, 
que valorizava o “bom selvagem”, o homem natural 
desprovido dos vícios e corrupções da vida civilizada. A 
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imagem do índio na obra de Gonçalves Dias segue esse 
padrão. 

A natureza aparece em suas poesias sob dois 
registros. De uma forma mais geral, ela representa uma 
manifestação de panteísmo. Marcada por forte 
religiosidade, é encarada como comprovação da presença 
de Deus. De uma forma mais restrita, a natureza 
tematizada aqui é sempre a brasileira, em uma clara 
manifestação de nacionalismo. Nessa tendência, 
Gonçalves Dias escreveu em Coimbra, em 1843, um dos 
poemas mais famosos da história da nossa literatura, 
Canção do exílio: 

 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
 

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores 
 

Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar – sozinho, à noite 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu’inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.                                        (Gonçalves Dias) 
 

Note-se, nesse poema, a posição de superioridade em 
que a natureza brasileira é colocada em relação a outros 
ambientes. Essa idealização, como já vimos, era própria da 
estética romântica. 

A poesia amorosa apresenta os elementos básicos da 
poesia romântica convencional: a desilusão amorosa, o 
sofrimento, a tendência ao tratamento subjetivo e 
pessoal.  
 

8.2. SEGUNDA GERAÇÃO: 

ULTRARROMANTISMO 
 

A geração ultrarromântica foi fortemente influenciada 
pela obra do poeta inglês Byron – motivo pelo qual é ela 
chamada também de geração byroniana. Caracteriza-se 
pelos exageros sentimentais e pelo culto excessivo do 
“eu”. A temática amorosa é privilegiada, sempre com 
tratamento pessimista e sofrido. A desilusão com a própria 
vida leva os poetas ao sentimento do spleen, expressão 
inglesa associada ao tédio, ao desgosto de viver, também 
chamada de “mal-do-século”. Nessa perspectiva, a 
morte aparece como solução, e temáticas a ela 
associadas, como o satanismo e a necrofilia, são 
cultivadas na construção da imagem do poeta romântico. 
Seu maior representante, no Brasil, foi Álvares de Azevedo. 
Mas a tendência contou ainda com nomes como Casimiro 
de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. 

 

8.2.1 Álvares de Azevedo 
Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo (1831) e 

morreu no Rio de Janeiro em 1852. Foi aluno brilhante do 
colégio Pedro II e cursava o 5o ano de Direito quando 

morreu tuberculoso, deixando inédita a sua obra poética. 
Leitor precoce e assíduo, apesar da curta vida acumulou 
significativa cultura. Seu comportamento revelou tendência 
ao isolamento, à solidão e à vida noturna. 

 

8.2.1.1 Obra 
A poesia de Álvares de Azevedo foi marcada por um 

tom confessional e egocêntrico. A temática amorosa 
aparece sempre sob o estigma do sofrimento, da solidão, 
do abandono. A mulher amada é tratada como ser 
inacessível, associada a imagens de pureza e virgindade. 
Essa idealização platônica transforma o amor em algo que 
não se completa nunca, jamais alcançando a realização 
carnal. Os encontros amorosos se dão em uma atmosfera 
de sonho e ilusão. A temática do “medo de amar” conduz o 
poeta ao recolhimento sentimental e à solidão. Apesar 
disso, a expressão poética é marcada pelo emocionalismo 
incontido. 

A morte é um dos temas favoritos dos poetas 
ultrarromânticos, mas, em Álvares de Azevedo, atinge 
tonalidades especiais, graças à proximidade que sentia 
dela, em função da tuberculose de que padecia, e de que, 
de fato, veio a morrer muito jovem. A morte está associada 
ao fim do sofrimento e das desilusões amorosas, por 
representar o esperado encontro com a mulher amada 
idealizada, que o esperaria, como um anjo. Mesmo assim, 
suas poesias deixam escapar um sentimento de desespero 
diante da possibilidade de morrer cedo. 

Ao lado desse tratamento sentimental, Álvares de 
Azevedo reservou espaço em sua obra para o humor 
negro, chegando muitas vezes a satirizar o próprio 
estereótipo do poeta romântico que representou talvez 
melhor do que ninguém em sua época. A necrofilia e o 
satanismo são outros componentes ultrarromânticos 
presentes em sua obra. 

Dois livros de Álvares de Azevedo merecem destaque: 
Noite na taverna e Lira dos vinte anos, do qual é extraído o 
poema a seguir: 

 

SE EU MORRESSE AMANHÃ 
 

Se eu morresse amanhã, viria ao menos 
Fechar meus olhos minha triste irmã; 
Minha mãe de saudades morreria 
Se eu morresse amanhã! 
 

Quanta glória pressinto em meu futuro! 
Que aurora de porvir e que amanhã! 
Eu perdera chorando essas coroas 
Se eu morresse amanhã! 
 

Que sol! que céu azul! que doce n'alva 
Acorda a natureza mais louçã! 
Não me batera tanto amor no peito 
Se eu morresse amanhã! 
 

Mas essa dor da vida que devora 
A ânsia de glória, o doloroso afã... 
A dor no peito emudecera ao menos 
Se eu morresse amanhã!                       (Álvares de Azevedo) 
 

8.2.2 Casimiro de Abreu 
Nasceu e morreu no Rio de Janeiro (1839-1860). Sem 

concluir os estudos, dedicou-se ao comércio; viveu quatro 
anos na Europa, tendo encenado lá sua peça Camões e o 
Jau. De regresso ao Brasil, levou vida boêmia e, um pouco 
antes de morrer tuberculoso aos 21 anos, publicou sua 
obra poética sob o título de Primaveras. 

 

8.2.2.1 Obra 
A obra poética de Casimiro de Abreu caracteriza-se por 

poemas sobre a pátria, outros sobre a infância e outros 
sobre a impossibilidade de amar ou de ser amado. As 
poesias relativas à pátria estão enfeixadas sob o título de 
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Canção do Exílio. As relativas à infância caracterizam-no 
como o "Poeta da Saudade" e permitem identificar o 
comportamento de evasão, enquanto que as relativas ao 
amor identificam o poeta do amor e do medo e de técnica 
perfeita. 

Sua poesia é típica de uma alma adolescente com a 
ingenuidade pertinente. Sua melancolia, a linguagem 
simples, a meiguice e a melodia do ritmo deram-lhe enorme 
popularidade. 

 

      Saudade 
 

      Nas horas mortas da noite 
      Como é doce o meditar 
      Quando as estrelas cintilam 
      Nas ondas quietas do mar; 
      Quando a lua majestosa 
      Surgindo linda e formosa, 
      Como donzela vaidosa 
      Nas águas se vai mirar! 
 

      Nessas horas de silêncio 
      De tristezas e de amor, 
      Eu gosto de ouvir ao longe, 
      Cheio de mágoa e de dor, 
      O sino do campanário 
      Que fala tão solitário 
      Com esse som mortuário 
      Que nos enche de pavor. 
 

      Então — Proscrito e sozinho — 
      Eu solto aos ecos da serra 
      Suspiros dessa saudade 
      Que no meu peito se encerra 
      Esses prantos de amargores 
      São prantos cheios de dores: 
      — Saudades — Dos meus amores 
      — Saudades — Da minha terra!         (Casimiro de Abreu) 
 

8.2.3 Junqueira Freire 
Junqueira Freire nasceu e morreu na Bahia (1832-

1855). Aos 19 anos tornou-se monge pela Ordem dos 
Beneditinos, sob o nome de Frei Luís de Santa Escolástica. 
Alguns anos depois, deixou a vida monástica e passou a 
escrever e a organizar sua produção literária, mas morreu 
um ano depois, por problema cardíaco. 

 

8.2.3.1 Obra 
A poesia de Junqueira Freire reflete sua constante 

busca pela paz interior, fazendo transparecer sua angústia 
e dor; oscilando entre a blasfêmia e a fé; o sonho pela 
tranquilidade transformando-se em grito contido. 
Atormentado, caminhou por dois temas mais constantes: o 
monge que lhe dá pena e a morte que vê como solução. 
 

Soneto 
 

Arda de raiva contra mim a intriga, 
Morra de dor a inveja insaciável; 
Destile seu veneno detestável 
A vil calúnia, pérfida inimiga. 

 

Una-se todo, em traiçoeira liga, 
Contra mim só, o mundo miserável. 
Alimente por mim ódio entranhável 
O coração da terra que me abriga. 
 

Sei rir-me da vaidade dos humanos; 
Sei desprezar um nome não preciso; 
Sei insultar uns cálculos insanos. 
 

Durmo feliz sobre o suave riso 
De uns lábios de mulher gentis, ufanos; 
E o mais que os homens são, desprezo e piso. 

(Junqueira Freire) 
 

8.2.4 Fagundes Varela 

Fagundes Varela é natural do Rio de Janeiro (1841), 
tendo morrido em Niterói em 1875. Não terminou o curso 
de Direito. Tempos depois, já casado, perde o filho, o que 
o levou a negligenciar o casamento, a viver irregularmente 
e a escrever um belo e doloroso poema pelo filho morto: 
Cântico do Calvário. Viúvo, casa-se de novo, mas a boêmia 
não lhe permite reorganizar-se e fracassa na tentativa de 
retornar aos estudos em Olinda. É como andarilho e 
alcoólatra que morre aos trinta e três anos, compondo o 
quadro de poeta maldito. 

 

2.4.1. Obra 
Fagundes Varela é considerado o mais versátil dos 

poetas românticos. Não só explorou todos os temas 
românticos (lírico, místico, épico, descritivo, bucólico, 
indianista ...) como também revelou um maior 
amadurecimento estético e emocional em relação aos 
companheiros de sua geração. 

 

       O vizir 
 

-Não derribes meus cedros! Murmurava 
o gênio da floresta aparecendo 
adiante de um vizir, senão eu juro  
punir-te rijamente! E no entanto    
o vizir derribou a santa selva!   
Alguns anos depois foi condenado  
ao cutelo do algoz. Quando encostava   
a cabeça febril no duro cepo,    
recuou aterrado: -«Eternos deuses!   
Este cepo é de cedro!» E sobre a terra  
a cabeça rolou banhada em sangue!   

(Fagundes Varela) 
 

8.3 TERCEIRA GERAÇÃO:  

CONDOREIRISMO 
 

Assim como a segunda geração romântica teve no Lord 
Byron seu grande modelo, desta vez o exemplo é o poeta 
francês Victor Hugo. Daí porque essa fase é também 
denominada geração hugoana. Fundada na pregação da 
justiça social e de ideais libertários, ela se caracterizou 
principalmente pela defesa do ser humano oprimido – em 
especial o escravo, no caso brasileiro. Tratando-se de uma 
poesia de temática ideológica, a linguagem discursiva, 
arrebatada, hiperbólica, adapta-se bem à sua 
expressividade.  

Contudo, a poesia lírico-amorosa também encontra 
ressonância no Condoreirismo. O mesmo entusiasmo e a 
mesma eloquência são utilizados para a expressão do 
sentimento amoroso. É evidente o contraste entre essa 
geração, mais ousada e expansiva no tratamento do tema 
do amor, e a geração anterior, marcada pelo intimismo. 

 

8.3.1. Castro Alves 
Antônio Frederico de Castro Alves nasceu e morreu na 

Bahia (1847-1871). Foi aluno de Direito no Recife e em São 
Paulo. Viveu alternadamente na Bahia, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Levou vida agitada entre amores tempestuosos, 
como o seu envolvimento com a atriz Eugênia Câmara, e 
lutas ideológicas, como a que manteve contra a escravidão. 
Morreu tuberculoso aos 24 anos. 

 

8.3.1.1 Obra 
Castro Alves transformou sua poesia em um instru-

mento de difusão de suas idéias abolicionistas e 
republicanas. Com uma linguagem pomposa, apro-priada 
à praça pública onde muitas vezes leu seus poemas para 
grupos de estudantes, usou e abusou de vocativos e 
hipérboles, satisfazendo o gosto condo-reiro da época. A 
poesia social imprimiu tal marca à sua obra, que ele ficou 
conhecido como o "poeta dos escravos". 



168                                                                                                                                                                                               LITERATURA 
 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL 
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

Na poesia lírica, Castro Alves demonstrou ousadia 
maior que a de muitos poetas de seu tempo. Desto-ando, 
por exemplo, das gerações anteriores, falou do amor de 
maneira mais madura e adulta, tratando da sexualidade 
com uma liberdade inédita no Roman-tismo. A linguagem 
condoreira também se manifesta aqui, no arrebatamento e 
nas expressões intensamente metafóricas. 

A preocupação social e a sensualidade são traços 
realistas que aparecem na poesia de Castro Alves. No 
entanto, ele permanece dentro do âmbito romântico. Seus 
livros mais conhecidos são Os escravos e Espumas 
flutuantes. 

Livro de publicação póstuma, conferiu tal fama ao autor 
que, durante muito tempo, ele foi identificado quase que 
exclusivamente em função de sua poesia social 
abolicionista. 

A mesma audácia que Castro Alves viveu na vida social, 
envolvendo-se publicamente com uma atriz, também 
experimentou na poesia antiescravista. Ao transformar o 
negro em herói, ele feria preconceitos mais arraigados do 
que aqueles atingidos por Gonçalves Dias com a poesia 
indianista. A transposição poética da dura vida das 
senzalas e das condições terríveis do tráfico, contudo, é 
feita dentro de um registro romântico. De um lado, isso 
conduz à idealização da figura do negro; de outro, 
confere um tratamento sentimental à temática. 

 

A canção do africano 
 

Lá na úmida senzala, 
Sentado na estreita sala, 
Junto ao braseiro, no chão, 
Entoa o escravo o seu canto, 
E ao cantar correm-lhe em pranto 
Saudades do seu torrão... 
 

De um lado, uma negra escrava 
Os olhos no filho crava, 
Que tem no colo a embalar... 
E à meia voz lá responde 
Ao canto, e o filhinho esconde, 
Talvez pra não o escutar! 
 

"Minha terra é lá bem longe, 
Das bandas de onde o sol vem; 
Esta terra é mais bonita, 
Mas à outra eu quero bem! 
 

"O sol faz lá tudo em fogo, 
Faz em brasa toda a areia; 
Ninguém sabe como é belo 
Ver de tarde a papa-ceia! 
 

"Aquelas terras tão grandes, 
Tão compridas como o mar, 
Com suas poucas palmeiras 
Dão vontade de pensar ... 
 

"Lá todos vivem felizes, 
Todos dançam no terreiro; 
A gente lá não se vende 
Como aqui, só por dinheiro". 
 

O escravo calou a fala, 
Porque na úmida sala 
O fogo estava a apagar; 
E a escrava acabou seu canto, 
Pra não acordar com o pranto 
O seu filhinho a sonhar! 
 

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

O escravo então foi deitar-se, 
Pois tinha de levantar-se 
Bem antes do sol nascer, 
E se tardasse, coitado, 

Teria de ser surrado, 
Pois bastava escravo ser. 
 

E a cativa desgraçada 
Deita seu filho, calada, 
E põe-se triste a beijá-lo, 
Talvez temendo que o dono 
Não viesse, em meio do sono, 
De seus braços arrancá-lo!                                  (Castro Alves) 
 

8.3.2 Narcisa Amália 
Narcisa Amália nasceu, em São João da Barra, no ano 

de 1856, e morreu no Rio de Janeiro, em 1924. Foi escritora 
e jornalista; escreveu vários artigos feministas, 
abolicionistas e republicanos. Embora sua obra tenha sido 
bem recebida até mesmo por Machado de Assis, Narcisa 
sofreu um processo de apagamento da história literária. 
Morreu pobre, cega e com problemas de mobilidade. 

 

O AFRICANO E O POETA 
 

    No canto tristonho 
    Do pobre cativo 
    Que elevo furtivo, 
    Da lua ao clarão; 
    Na lágrima ardente 
    Que escalda-me o rosto, 
    De imenso desgosto 
    Silente expressão; 
 

    Quem pensa? — p poeta 
    Que os carmes sentidos 
    Concerta aos gemidos 
    De seu coração. 
 

    — Deixei bem criança 
    Meu pátrio valado, 
    Meu ninho embalado 
    da Líbia no ardor: 
    Mas esta saudade 
    Que em meu túmido ansdio 
    Lacera-me o seio 
    Sulcado de dor, 
 

    Quem sente? — o poeta 
    Que o elísio descerrrqa; 
    Que vive na terra 
    De místico amor! 
 

    — Roubaram-me feros 
    A férvidos braços; 
    Em rígidos laços 
    Sulquei vasto mar; 
    Mas este quexume 
    Do triste mendigo, 
    Sem pai, sem abrigo, 
    Quem quer escutar?... 
 

    — Quem quer? — o poeta 
    Que os térreos mistérios 
    Aos paços sidérios 
    Deseja elevar. 
 

    — Mais tarde entre as brenhas 
    Reguei mil searas 
    Co'as bagas amaras 
    Do pronto revel; 
    Das matas caíram 
    Cem troncos, mil galhos; 
    Mas esses trabalhos 
    Do braço novel, 
 

    Quem vê? — o poeta 
    Que expira em harpejos 
    Aos lúgubres beijos 
    Da fome cruel! 
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    — Depois o castigo 
    Cruento, maldito, 
    Caiu no proscrito 
    Que o simum crestou; 
    Coberto de chagas, 
    Sem lar, sem amigos, 
    Só tendo inimigos... 
    Quem há como eu sou?!... 
 

    — Quem há?... o poeta 
    Que a chama divina 
    Que o orbe ilumina 
    Na fronte encerrou! 
 

    — Meu Deus! ao prec ito 
    Sem crenças na vida, 
    Sem pátria queridam 
    Só resta tombar! 
    Mas... quem uma prece 
    No campo do escravo 
    Que outrora foi bravo 
    Triste há de rezar?!... 
 

    — Quem há-de?... o poeta 
    Que a lousa obscura 
    Uma lágrima pura 
    Vai sempre orvalhar!?                     (Narcisa Amália) 

 

8. 3.3 Luís Gama 
 

Luís Gama nasceu em Salvador, no ano de 1830, e 
morreu em São Paulo, no ano de 1882. Foi rábula, orador, 
jornalista, escritor e Patrono da Abolição da Escravidão no 
Brasil. Filho de mãe negra livre e pai branco, Gama nasceu 
liberto. Contudo, aos 10 anos, foi vendido como escravo 
pelo próprio pai para pagar uma dívida. Alfabetizou-se, 
apenas, aos 17 anos, após obter a liberdade.  

 

Coleirinho 
 

Assim o escravo agrilhoado canta. 
Tibulo 
 

Canta, canta Coleirinho, 
Canta, canta, o mal quebranta; 
Canta, afoga mágoa tanta 
Nessa voz de dor partida; 
Chora, escravo, na gaiola 
Terna esposa, o teu filhinho, 
Que, sem pai, no agreste ninho 
Lá ficou sem ti, sem vida. 
 

Quando a roxa aurora vinha 
Manso e manso, além dos montes, 
De ouro orlando os horizontes, 
Matizando as crespas vagas, 
— Junto ao filho, à meiga esposa 
Docemente descantavas, 
E na luz do sol banhavas 
Finas penas — noutras plagas. 
 

Hoje, triste já não trinas, 
Como outrora nos palmares; 
Hoje, escravo, nos solares 
Não te embala a dúlia brisa; 
Nem se casa aos teus gorjeios 
O gemer das gotas alvas 
— Pelas negras rochas calvas — 
Da cascata que desliza. 
 

Não te beija o filho tenro, 
Não te inspira a fonte amena, 
Nem da lua a luz serena 
Vem teus ferros pratear. 
Só de sombras carregado, 
Da gaiola no poleiro 
Vem o tredo cativeiro, 

Mágoa e prantos acordar. 
 

Canta, canta Coleirinho, 
Canta, canta, o mal quebranta; 
Canta, afoga mágoa tanta 
Nessa voz de dor partida; 
Chora, escravo, na gaiola 
Terna esposa, o teu filhinho, 
Que, sem pai, no agreste ninho 
Lá ficou sem ti, sem vida.                                        (Luís Gama) 

 

8.4 EXERCÍCIOS 
 

01.  (PUC-SP-2002) 
Oh! ter vinte anos sem gozar de leve  
A ventura de uma alma de donzela!  
E sem na vida ter sentido nunca  
Na suave atração de um róseo corpo  
Meus olhos turvos se fechar de gozo!  
Oh! nos meus sonhos, pelas noites minhas  
Passam tantas visões sobre meu peito!  
Palor de febre meu semblante cobre,  
Bate meu coração com tanto fogo!  
Um doce nome os lábios meus suspiram,  
Um nome de mulher... e vejo lânguida  
No véu suave de amorosas sombras  
Seminua, abatida, a mão no seio,  
Perfumada visão romper a nuvem,  
Sentar-se junto a mim, nas minhas pálpebras  
O alento fresco e leve como a vida  
Passar delicioso... Que delírios!  
Acordo palpitante... inda a procuro;  
Embalde a chamo, embalde as minhas lágrimas  
Banham meus olhos, e suspiro e gemo...  
Imploro uma ilusão... tudo é silêncio!  
Só o leito deserto, a sala muda!  
Amorosa visão, mulher dos sonhos,  
Eu sou tão infeliz, eu sofro tanto!  
Nunca virás iluminar meu peito  
Com um raio de luz desses teus olhos? 
 

Os versos acima integram a obra Lira dos Vinte Anos, de 
Álvares de Azevedo. Da leitura deles podemos depreender 
que o poema 
a) ilustra a dificuldade de conciliar a idéia de amor com a de 
posse física.  
b) manifesta o desejo de amar e a realização amorosa se dá 
concretamente em imagens de sonho.  
c) concilia sonho e realidade e ambos se alimentam da 
presença sensual da mulher amada.  
d) espiritualiza a mulher e a apresenta em recatado pudor sob 
“véu suave de amorosas sombras”.  
e) revela sentimento de frustração provocado pelo medo de 
amar e pela recusa doentia e deliberada à entrega amorosa. 

 
02. (Fuvest-2001) 
 

Teu romantismo bebo, ó minha lua,  
A teus raios divinos me abandono,  
Torno-me vaporoso ... e só de ver-te  
Eu sinto os lábios meus se abrir de sono.  
(Álvares de Azevedo, “Luar de verão”, Lira dos vinte anos) 
 

No excerto, o eu-lírico parece aderir com intensidade aos 
temas de que fala, mas revela desinteresse e tédio. Essa 
atitude do eu-lírico manifesta a 

a) ironia romântica.  
b) tendência romântica ao misticismo.  
c) melancolia romântica.  
d) aversão dos românticos à natureza.  
e) fuga romântica para o sonho. 
 

03. (Fuvest-2001) 
 

Chega!  
Meus olhos brasileiros se fecham saudosos.  
Minha boca procura a “Canção do Exílio”.  
Como era mesmo a “Canção do Exílio”?  
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Eu tão esquecido de minha terra...  
Ai terra que tem palmeiras  
onde canta o sabiá!  
(Carlos Drummond de Andrade, “Europa, França e Bahia”, Alguma 
poesia) 
 

Neste excerto, a citação e a presença de trechos .............. 
constituem um caso de ............ . Os espaços pontilhados 
da frase acima deverão ser preenchidos, respectivamente, 
com o que está em: 
a) do famoso poema de Álvares de Azevedo / discurso indireto. 
b) da conhecida canção de Noel Rosa / paródia. 
c) do célebre poema de Gonçalves Dias / intertextualidade. 
d) da célebre composição de Villa-Lobos / ironia. 
e) do famoso poema de Mário de Andrade / metalinguagem. 

 
04. (Fuvest-2000) 
 

Ossian o bardo é triste como a sombra  
Que seus cantos povoa. O Lamartine  
É monótono e belo como a noite,  
Como a lua no mar e o som das ondas…  
Mas pranteia uma eterna monodia,  
Tem na lira do gênio uma só corda;  
Fibra de amor e Deus que um sopro agita:  
Se desmaia de amor a Deus se volta,  
Se pranteia por Deus de amor suspira.  
Basta de Shakespeare. Vem tu agora,  
Fantástico alemão, poeta ardente  
Que ilumina o clarão das gotas pálidas  
Do nobre Johannisberg! Nos teus romances  
Meu coração deleita-se… Contudo,  
Parece-me que vou perdendo o gosto,  

(…)                                             (Álvares de Azevedo, Lira dos vinte anos) 
 

Considerando-se este excerto no contexto do poema a que 
pertence (“Idéias íntimas”), é correto afirmar que, nele, 

a) o eu-lírico manifesta tanto seu apreço quanto sua 
insatisfação em relação aos escritores que evoca.  
b) a dispersão do eu-lírico, própria da ironia romântica, 
exprime-se na métrica irregular dos versos.  
c) o eu-lírico rejeita a literatura e os demais poetas porque se 
identifica inteiramente com a natureza.  
d) a recusa dos autores estrangeiros manifesta o projeto 
nacionalista típico da segunda geração romântica brasileira.  
e) Lamartine é criticado por sua irreverência para com Deus e 
a religião, muito respeitados pela segunda geração romântica. 
 

05. (UEL-1995) Assinale a alternativa cujos termos preenchem 
corretamente as lacunas do texto inicial.  
 

Foi característica das preocupações ........... do poeta .......... 
tomar como protagonista de seus poemas a figura do ............, 
afirmando em seu caráter heróico, em sua bravura, em sua 
honra - qualidades que a rigor o identificavam com o mais 
digno dos cavaleiros medievais. 
a) nacionalistas - Gonçalves Dias - índio brasileiro.  
b) mitificadoras - Álvares de Azevedo - sertanejo solitário.  
c) cosmopolitas - Castro Alves - operário nordestino.  
d) ufanistas - Monteiro Lobato - caipira paulista.  
e) regionalistas - João Cabral de Melo Neto - trabalhador rural. 
 

06. (UEL-1996) Assinale a letra correspondente à alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do trecho 
apresentado. 
 

Vista de forma panorâmica, a poesia romântica brasileira é 
muito rica em temas e em tons: estão nela a bravura do 
silvícola cantada por ............., a timidez amorosa e idealizante 
da lira de ........., a pujança oratória dos versos...............de 
Castro Alves. 
 

a)Casimiro de Abreu - Olavo Bilac - líricos.  
b)Fagundes Varela - Gonçalves Dias - anti-abolicionistas.  
c)Gonçalves Dias - Álvares de Azevedo - condoreiros.  
d)Álvares de Azevedo - Fagundes Varela - satíricos.  
e)Olavo Bilac - Casimiro de Abreu - libertários. 
 

07. (FEI-1995) Assinalar a alternativa que contém três poetas 
representantes, respectivamente, das três gerações 
românticas: 

a) Tobias Barreto - Fagundes Varela - Joaquim M. de Macedo.  
b) Casimiro de Abreu - José de Alencar - Bernardo Guimarães.  
c) Gonçalves Dias - Álvares de Azevedo - Castro Alves.  
d) Junqueira Freire - Castro Alves - Tobias Barreto.  
e) Álvares de Azevedo - Bernardo Guimarães - José de 
Alencar. 
 

08. (UNIFESP-2005) O estilo dos versos de Casimiro de 
Abreu 
 

Meus oito anos  
Oh! que saudades que tenho  
Da aurora da minha vida,  
Da minha infância querida  
Que os anos não trazem mais!  
Que amor, que sonhos, que flores,  
Naquelas tardes fagueiras  
À sombra das bananeiras,  

Debaixo dos laranjais!                                         (Casimiro de Abreu.) 
 

a) é brando e gracioso, carregado de musicalidade nas 
redondilhas maiores.  
b) traduz-se em linguagem grandiosa, por meio das quais 
estabelece a crítica social. 
c) é preciso e objetivo, deixando em segundo plano o 
subjetivismo.  
d) reproduz o padrão romântico da morbidez e melancolia.  
e) é rebuscado e altamente subjetivo, o que o aproxima do 
estilo de Castro Alves. 
 

09. (UFF-2001-adaptada) Leia o trecho a seguir: 
 

Toda noite - tem auroras,  
Raios - toda a escuridão.  
Moços, creiamos, não tarda  
A aurora da redenção.  

(Castro Alves. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1976. p. 
212) 
 

Faça o que é solicitado: 
 

a) Explique, com frases completas, que característica da 
poesia socialmente engajada do Romantismo está presente no 
texto de Castro Alves. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Qual foi o principal viés ideológico dos poemas de Castro 
Alves? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. Leia o seguinte excerto: 
 

Suspiros poéticos e saudades 
 

(...)Uma angélica voz misteriosa 
Em torno de mim soa, 
Como o som de uma frauta harmoniosa, 
Que em sagradas abóbadas reboa. 
 

Donde vem esta voz? — Não é de virgem, 
Que ao prazo dado o bem-amado aguarda, 
E mavioso canto aos céus envia; 
Esta voz tem mais grata melodia! 
 

Esta voz é minha alma que se espraia, 
É minha alma que geme, e que murmura, 
Como um órgão no templo solitário; 
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Minha alma, que o infinito só procura, 
E em suspiros de amor a seu Deus se ala.    (Gonçalves de Magalhães) 

A respeito do trecho acima e levando em conta a obra de 
Gonçalves de Magalhães, responda: 
 

a) quais são as principais características do Romantismo 
presentes nos versos acima? Reproduza trechos do poema 
para justificar sua resposta.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) qual é a influência recebida do Classicismo nesse poema? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

8.5 GABARITO 
 

1. A  2. A  3. C  4. A  5. A  
6-C; 7-C; 8-A; 9.A- A promessa da “aurora da redenção” nos remete um 
engajamento vinculado ao Condoreirismo, isto é, à libertação dos escravos. 
9.B- Viés ideológico voltado para as teorias abolicionistas; 10.A- A 
subjetividade (“Esta voz é minha alma que se espraia”) aliada à religiosidade 
(“E em suspiros de amor a seu Deus se ala”). 10.B- Trata-se de um poema de 
forma fixa, semelhante aos elaborados na época do Classicismo; no quesito 
forma, acaba sendo diferente dos textos poéticos concebidos no período 
romântico.  

 
 
 

UNIDADE 9 
 

ROMANTISMO NO BRASIL - PROSA 
 

A prosa romântica europeia se difundiu enormemente 
através dos chamados “folhetins”, no século XVIII. Os 
folhetins eram capítulos de romances publicados 
regularmente nos jornais. Ganhando um público cada vez 
mais fiel e ávido pela continuação das tramas, o folhetim foi 
merecendo espaço cada vez maior. Tendo representado 
um importante mapeamento do gosto médio, serviu de guia 
para muitos romancistas. 

As causas para tamanho sucesso são várias. Em 
primeiro lugar, as narrativas folhetinescas exigiam de seus 
leitores uma informação cultural mais restrita do que a 
arte clássica até então. Isto é, ninguém precisava conhecer 
mitologia grega para acompanhar os enredos. Em segundo 
lugar, as histórias tratavam de sentimentos gerais e 
facilmente identificados pelo público: amor, ódio, ilusão, 
medo, coragem, etc. Quer dizer, não havia uma 
preocupação analítica muito profunda. Em terceiro lugar, os 
ambientes das ações nos folhetins eram sempre muito 
próximos dos leitores, fazendo com que eles se 
identificassem rapidamente com a narrativa. Em quarto 
lugar, devemos considerar o fim do mecenato (sistema no 
qual o artista era sustentado por um nobre ou um burguês 
rico) que imperara nas artes até o período anterior. Isto 
fazia com que os escritores procurassem deliberadamente 
agradar ao público, porque dependiam do sucesso para a 
sobrevivência. 

O folhetim herdou do teatro uma forte tendência à 
ação: muitos diálogos, uma sucessão de lances 
surpreendentes (revelações inesperadas, esconderijos de 
vários tipos), geralmente mostrados com grandes doses de 

emocionalismo e eloquência. Muitos heróis dos folhetins 
ganharam vida própria, transformando-se em referências 
de comportamento para leitores e leitoras do mundo todo. 

No Brasil, o quadro não foi diferente. Integrando-se no 
esforço nacionalista da independência do Brasil, o folhetim 
buscou ambientar as tramas nos três caminhos básicos de 
identificação da nacionalidade brasileira: o campo, a cidade 
e a selva. Além disso, serviu de instrumento de educação 
moral e cívica para um público em plena formação cultural, 
cujas etapas anteriores de desenvolvimento literário tinham 
sido incipientes. É claro que essa moralização era feita a 
partir dos interesses das classes dirigentes. Valores como 
a felicidade familiar, o sucesso profissional, passam a fazer 
parte, explícita ou subterraneamente, das histórias 
românticas. 

Entre os romancistas, destacam-se Joaquim Manuel de 
Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, 
Bernardo Guimarães, Visconde de Taunay, Franklin 
Távora, Machado de Assis (em sua primeira fase) e Maria 
Firmina dos Reis.   

O aparecimento e o desenvolvimento do romance no 
Brasil são explicados por alguns fatores, entre eles: a 
urbanização do Rio de Janeiro, em que surge um público 
consumidor formado por aristocratas, profissionais liberais 
e jovens estudantes, todos em busca de “entretenimento”; 
a importação ou simples tradução de romances europeus 
será substituída com histórias de enredos com “cor local”, 
pois o espírito nacionalista contamina o período posterior à 
independência e o jornalismo também se desenvolve com 
a divulgação em massa de folhetins.  

O primeiro romance brasileiro foi, cronologicamente, O 
Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, publicado em 
1843. Porém, por apresentar uma trama confusa e muito 
sentimental não serve de referência para os romances 
românticos brasileiros.  

Assim, por ter moldado o gosto do público, 
correspondido às expectativas e pela aceitação obtida, 
convencionou-se adotar o romance A Moreninha, de 
Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844, o 
primeiro romance brasileiro.  

O romance romântico, de acordo com o tema que 
aborda, pode ser classificado em urbano, regionalista, 
histórico e indianista. 
• Romance urbano: ambientado na corte, esse romance é 
também conhecido como romance de costumes, pois 
retrata a vida social da época e a pequena burguesia. 
Principais autores: Joaquim Manuel de Macedo e José de 
Alencar.  
• Romance regionalista: aqui, o ambiente rústico ganha 
destaque, bem como personagens que vivem fora do 
ambiente da cidade. Principais autores: José de Alencar, 
Bernardo Guimarães e Visconde de Taunay.  
•  Romance histórico: há uma volta ao passado, bem 
como sua valorização. Principais autores: Visconde de 
Taunay e José de Alencar. 
• Romance indianista: valorização das origens brasileiras 
através da figura idealizada do índio. Principal autor: José 
de Alencar. 
 

9.1 JOSÉ DE ALENCAR 
 

José de Alencar nasceu no Ceará, em 1829, e morreu 
no Rio de Janeiro, em 1877. Cursou a faculdade de Direito, 
foi jornalista, escritor, deputado e ministro. Muito ativo e 
participante, protagonizou várias polêmicas intelectuais, 
como as “Cartas sobre A Confederação dos Tamoios”, 
série de artigos nos quais atacava a obra de Gonçalves de 
Magalhães e criticava sua falta de espírito genuinamente 
nacional. 

Alencar teve papel destacado na conscientização 
político-literária dos intelectuais e do próprio público, no 
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sentido do abrasileiramento da nossa arte. Morreu pobre, 
apesar de toda a sua produção literária e carreira política. 
 

9.1.1 Obra 
José de Alencar é, sem dúvida, o principal ficcionista 

romântico brasileiro. Construiu uma obra de inspiração 
nacionalista, traçando um variado painel da nossa 
realidade. Explorou a lenda, a história, os costumes da 
sociedade, a política e a vida colonial. Seus assuntos eram 
o homem e a terra brasileira, o Brasil do campo e o das 
cidades. É também o maior expoente do indianismo.  

Sua obra separa definitivamente a literatura brasileira 
da portuguesa, pois, se o conteúdo era nacional, a forma 
de expressá-lo também o era: procurava uma sintaxe 
brasileira, introduzindo construções tipicamente nacionais 
e palavras indígenas.  

Por ser vasta, costuma-se dividir a sua obra de ficção 
em quatro grupos: romance indianista; romance 
histórico; romance urbano e romance regionalista.  
• Romance indianista: Em textos de forte conteúdo lírico 
e fundamentação mais lendária do que histórica, Alencar 
faz contrastar a ganância e a falsidade do civilizado 
europeu com o mito do “bom selvagem”, a quem dá 
características de fidalgo. A incorporação do vocabulário 
tupi e a atenção aos costumes indígenas também marcam 
a sua prosa indianista, da qual fazem parte os romances O 
guarani (1857), Iracema (1865) e Ubirajara (1874).  
• Romance histórico: Mais baseados na imaginação do 
que nos fatos, referem-se à conquista definitiva da terra 
brasileira e à ambição de imigrantes e aventureiros 
interessados nas riquezas da nova terra. Alencar procurou 
também representar as nossas origens e formação como 
povo. As minas de prata (1865) e A guerra dos mascates 
(1873) são as obras que representam essa vertente.  
• Romance urbano: Trata da vida carioca de então; 
apresenta-nos dramas morais e tipos femininos 
complicados. O amor, o casamento por interesse, a 
sociedade patriarcal e a importância do dinheiro estão 
presentes nos enredos que teceu. Pertencem ao romance 
urbano de Alencar as obras Cinco minutos (1856), A 
viuvinha (1860), Lucíola (1862), Diva (1864), A pata da 
gazela (1870), Sonhos d´ouro (1872), Senhora (1875) e 
Encarnação (1893).  
• Romance regionalista: Traça um painel das principais 
regiões do país: o extremo sul, o interior fluminense, o 
planalto paulista e o Nordeste, fazendo uma descrição de 
hábitos e costumes dessas regiões em O gaúcho (1870), O 
tronco do ipê (1871), Til (1872), O sertanejo (1875). 
 

9.2 JOAQUIM MANOEL DE MACEDO 
 

Nasceu em Itaboraí (1820) e morreu no Rio de Janeiro 
em 1882. Apesar de formado em Medicina, não exerceu 
essa profissão, tendo se dedicado ao magistério e à 
atividade de escritor, por sinal, intensa. Frequentou salões 
importantes, bem como a corte, tendo, inclusive, exercido 
algumas atividades junto da família real.  
 

9.2.1 Obra 
Como romântico, evidentemente tem os contornos 

sentimentais e a tendência idealizante, mas aliou a esses 
tons o toque realista da fidelidade nas descrições sociais, 
às vezes minuciosas. A linguagem oscila do colonial, 
especialmente nos diálogos, à língua mais "empertigada" e 
convencional da corte, que é o ambiente predominante em 
suas narrativas, enquanto que o seu tema básico é o amor. 
Quanto ao número de personagens, suas histórias são 
generosas. Livros: A moreninha, O moço loiro, A luneta 
mágica, Dois amores. 

 

9.3 BERNARDO GUIMARÃES 
 

Nasceu e morreu em Ouro Preto (1825-1884). 
Fez curso de Direito em São Paulo e chegou à função 

de promotor, tendo exercido esse trabalho em cidades 
mineiras e goianas, as quais ajudaram a compor seus 
cenários. Foi também professor e colaborador de jornais. 

 

9.3.1 Obra 
Bernardo Guimarães é o autor do livro O Ermitão de 

Muquém, considerado o primeiro romance regionalista 
brasileiro. 

O ambiente predominante em sua obra é o rural de 
parte do estado de Minas Gerais e de Goiás. 

No seu romance mais famoso, A Escrava Isaura, o autor 
descaracteriza o que seria o regionalismo, por ter 
idealizado pessoas, situações, linguagem e vegetação, daí, 
a discussão se ele teria ou não atingido o seu objetivo, que 
era o de denunciar a opressão escravagista. Apesar disso, 
o livro permanece, graças ao tema e à estruturação do 
enredo e, sobretudo, porque no Romantismo toleram-se 
normalmente os "defeitos" históricos. 

Outra tentativa de obra engajada de Guimarães é o 
romance O seminarista, protesto contra o celibato clerical, 
com alguns ingredientes já vistos em Eurico, o Presbítero, 
de Alexandre Herculano. 

É possível notar neste autor a percepção da influência 
do meio sobre as pessoas. 

Sua obra poética é pequena, mas tem originalidade, 
além de ser livre, em boa parte, do ranço lamentoso dos 
românticos. Essa poesia caiu no esquecimento diante do 
sucesso que suas narrativas fizeram na época.  
• Livros: A escrava Isaura, O seminarista, O ermitão de 
Muquém, O garimpeiro, Cantos da solidão (poesia). 

 

9.4 VISCONDE DE TAUNAY 
 

O Visconde de Taunay nasceu e morreu no Rio de 
Janeiro (1843-1899). Fez cursos na área de Ciências 
Físicas e Matemática na Escola Militar: esteve na ativa, 
tendo participado de todas as campanhas militares de seu 
tempo, inclusive a Guerra do Paraguai. 

Atuou como engenheiro, professor, historiador, foi 
deputado e senador e participou de muitas campanhas 
sociais e civilistas. Monarquista, afastou-se da vida pública 
quando do advento da República. 

 

9.4.1 Obra 
Considerando a concepção amorosa que trans-parece 

em algumas de suas obras, a visão idealizada da vida e a 
estruturação narrativa, classifica-se Taunay como 
romântico, mas, considerando a fidelidade temá-tica no 
registro dos aspectos culturais das regiões em que passam 
as ações e pelas descrições detalhadas quase científicas 
da natureza, é preciso concordar com críticos que o 
classificam como transição entre o Romantismo e o 
Realismo. 

A Retirada da Laguna e Inocência são suas obras 
principais e merecedoras de figurarem entre clássicos.  
• Livros: Inocência, A retirada da Laguna, A mocidade de 
Trajano, O encilhamento. 

 

9.5 FLANKLIN TÁVORA 
 

Nasceu no Ceará (1843) e morreu no Rio de Janeiro em 
1888. Formado em Direito, trabalhou na imprensa carioca. 
Desenvolveu apaixonada campanha na valorização do 
regionalismo na literatura brasileira. Defendeu a idéia de 
que a literatura nordestina era mais autêntica quanto à 
cultura brasileira e criticou a excessiva idealização do índio 
e da natureza na obra de José de Alencar. 

 

9.5.1 Obra 
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Sua obra é a tentativa de pôr em prática as idéias que 
defendia no sentido de se fazer uma literatura 
rigorosamente nacionalista. Com isso, as diferenças 
culturais de região ficariam nítidas, e a literatura nordestina 
se revelaria com valores próprios. Essa atitude explica o 
aspecto de documentário de alguns de seus livros, 
presente na implicação histórica de algumas narrativas e 
compromisso com o real em quase tudo que escreveu, 
apesar de algumas situações inverossímeis.  
• Livros: O Cabeleira, O matuto, Um casamento no 
arrabalde, Lourenço, Os índios do Jaguaribe. 

 

9.6 MANUEL ANTÔNIO DE ALMEIDA 
 

Nasceu e morreu no Rio de Janeiro (1831-1861). 
Estudou Belas-Artes e Medicina. Trabalhou como jornalista 
e chegou a chefe na Tipografia Nacional, onde empregou 
e orientou o menino Machado de Assis, então um iniciante 
na carreira literária. Morreu ainda muito jovem em um 
naufrágio próximo do Rio de Janeiro. 

 

9.6.1 Obra 
Tendo falecido muito cedo, Manuel Antônio de Almeida 

não pôde fazer vingar a obra que seu primeiro livro 
prometia. Ainda estudante, entrou em contato com as 
aventuras de certo miliciano, que transportou para a ficção 
dando a cor da sátira jovial que a vida acadêmica permitia. 
Além do romance que o tornou famoso, publicou apenas 
escritos esparsos. 

O romance Memórias de um sargento de milícias foi 
publicado entre 1852-53 em folhetins do jornal Correio 
Mercantil. A assinatura em pseudônimo, “Um brasileiro”, já 
indica o conhecimento que o autor possuía da distância 
existente entre sua obra e os folhetins convencionais. 
Mesmo assim, o relativo sucesso junto ao público fez com 
que ele fosse publicado em 1854, em livro. 

9.7 MARIA FIRMINA DOS REIS 
 

Nasceu em São Luís (1822) e faleceu em Guimarães 
(1917). Considerada a 1ª romancista brasileira devido ao 
livro “Úrsula” (1859). Era negra e filha bastarda. Foi 
professora de primeiras letras, de 1847 a 1881.  

 

9.7.1 Obra 
Em 1871, publicou “Cantos à beira-mar (poemas). Em 

1887, escreveu o conto abolicionista “A Escrava”. Porém o 
seu trabalho mais famoso foi o romance “Úrsula”, que é 
pioneiro, na literatura brasileira, também por tratar da 
escravidão a partir do ponto de vista dos escravos. O 
enredo, como é característico do Romantismo, apresenta 
uma trágica história de amor entre dois jovens. Mas a ela 
se mesclam a história não contada da viagem forçada dos 
africanos ao Brasil e os abusos e injustiças.  
 

9.8 EXERCÍCIOS 
 

01.  (UEL-1995) O romance é um gênero literário que veio a 
se desenvolver no século ....., retratando sobretudo .....; era 
muito comum publicar-se em partes, nos jornais, na forma de 
..... . 
Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, pela 
ordem:  

a) XVII - a alta aristocracia - conto.  
b) XVIII - o mundo burguês - folhetim.  
c) XVIII - o mundo burguês - crônica.  
d) XIX - o mundo burguês - folhetim.  
e) XIX - a alta aristocracia - crônica. 
 

02. (UFC-2002) Analise as declarações sobre o 
Romantismo no Brasil. 
I.O público leitor romântico se constituiu basicamente de 
mulheres  

II.Com a popularização do romance romântico, as obras 
literárias passaram a ser objeto de consumo. 
III.O romance romântico veio atender uma necessidade de um 
meio predominantemente rural. 
a) Apenas I é verdadeira.  
b) Apenas II é verdadeira.  
c) Apenas III é verdadeira.  
d) Apenas I e II são verdadeiras.  
e) I, II e III são verdadeiras. 
 

(UECE-2002-adaptada) Texto para as questões 3, 4, 
5 e 6 
Texto: IRACEMA  
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 o seu sorriso; nem a baunilha 
recendia no bosque como seu hálito perfumado.  
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e 
as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande 
nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a 

verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. (José de 

Alencar) 
 

03. Ao caracterizar Iracema, José de Alencar relaciona-a a 

elementos da natureza, pondo aquela em relação a esta 
em uma posição de 
a) equilíbrio                             b) dependência  
c) complementaridade            d) vantagem 
e) oposição 
 

04. Para descrever Iracema, Alencar emprega palavras que 
apelam principalmente 
a) à razão                                  b) aos sentidos  
c) aos sentimentos                    d) à fantasia 
e) ao medo 
 

05. Ao aproximar a heroína dos elementos da natureza, 
José de Alencar cumpre um dos itens do programa 
romântico, segundo o qual a natureza: 
I. tem função decorativa  
II. significa e revela  
III. encarna as pressões anímicas 
É correto o que se afirma em: 
a) apenas em I                       b) em II e III  
c) apenas em III                     d) em I e II 
e) I e III 
 

06. Em Além, muito além daquela serra que ainda azula no 
horizonte, nasceu Iracema , há um reforço do elemento 
lingüístico que denota lugar. No texto literário em questão, 
podemos dizer que esse reforço 
I. indica uma distância física do espaço civilizado  
II. extrapola a simples notação de lugar e parece indicar, 
também, um tempo remoto  
III. sugere um espaço e um tempo míticos, isto é, que existem 
paralelamente ao espaço e ao tempo reais 
É correto o que se afirma em: 
a) somente em I                   b) em II e III  
c) somente em III                 d) em I, II e III 
e) somente em II 
 

07. (UFC-2003) Assinale a alternativa correta quanto às 
assertivas sobre Joaquim Manoel de Macedo. 
I. O escritor iniciou sua carreira literária, quando o movimento 
romântico já sofria declínio. 
II. Macedo primou pela originalidade e fez de cada romance 
seu uma obra que não lembrava as anteriores. 
III. O romancista aliou a observação da realidade e a 
espontaneidade inventiva ao representar a vida social de sua 
época. 
a) Apenas I é verdadeira.  
b) Apenas II é verdadeira.  
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c) Apenas III é verdadeira.  
d) Apenas I e II são verdadeiras.  
e) Apenas II e III são verdadeiras.  
 

08. (UNIFESP-2004) Machado de Assis guarda com Alencar 
uma relação de continuidade e, ao mesmo tempo, de 
descontinuidade; esta última relação é chave em seu método. Para 
Alencar, a sociedade é uma extensão da natureza, e ambas 
constituem um continuum em que o que possa ocorrer no social 
contrário à natureza (entendida a natureza como aquilo que a 
ideologia diz que ela é, quer dizer, a qualidade natural dos valores, 
das relações e caráter das pessoas segundo o modelo vigente em 
certa ordem social) será sempre “injusto” e “antinatural”. De modo 
que o enredo romanesco em Alencar dá os saltos necessários para 
aquela adequação, a fim de que a distância seja superada e o que é 
socialmente bom segundo certa ética e certa moral, o seja com a 
aprovação da “verdade natural”. Isto é, Alencar não sai do âmbito 
da ideologia, e seu texto está sempre a autorizá-la e a escamotear 
suas fissuras.  
(Alfredo Bosi e outros. Machado de Assis.) 
 

De acordo com o texto, a idéia de verdade natural de José 
de Alencar consiste em 
a) usar a literatura como forma de denunciar o verdadeiro 
cenário social em que as pessoas vivem, atitude própria dos 
escritores realistas.  
b) mascarar a realidade, criando pela literatura um cenário 
social que, na verdade, é contrário à natureza ditada pela 
ideologia vigente, o que é próprio dos românticos.  
c) disseminar, de forma sutil, os valores injustos e antinaturais 
que ultrajam o sistema social, definindo, assim, os valores da 
literatura romântica condoreira.  
d) explicitar, pela literatura realista-naturalista, a hipocrisia 
representada socialmente pela falta de ética e de moral.  
e)   transpor para a literatura os valores que legitimam 
determinada ordem social, conforme a ideologia vigente na 
sociedade, atitude própria de idealização sugerida pelo autor. 
 

09. (PUC-RJ-2001-adaptada) Leia o trecho a seguir: 

Já era tarde. Augusto amava deveras, e pela primeira vez em sua 
vida; e o amor, mais forte que seu espírito, exercia nele um poder 
absoluto e invencível. Ora, não há idéias mais livres que as do preso; 
e, pois, o nosso encarcerado estudante soltou as velas da barquinha 
de sua alma, que voou, atrevida, por esse mar imenso da 
imaginação; então começou a criar mil sublimes quadros e em todos 
eles lá aparecia a encantadora Moreninha, toda cheia de encantos e 
graças. Viu-a, com seu vestido branco, esperando-o em cima do 
rochedo, viu-a chorar, por ver que ele não chegava, e suas lágrimas 
queimavam-lhe o coração. (Joaquim Manuel de Macedo. A 

Moreninha. São Paulo: Ática, 1997, p. 125.) 
 

Faça o que é solicitado: 
a) Explique, com suas próprias palavras, a concepção de amor 
presente no texto de Joaquim Manuel de Macedo 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) É possível afirmar que existe certa idealização a respeito da 
personagem Moreninha? Justifique sua resposta com 
fragmentos do texto. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. (Vunesp-2004-adaptada) Leia esses fragmentos 
de um ensaio do poeta modernista Jorge de Lima: 
 

[...] Acha Tristão de Ataíde que a literatura brasileira moderna, 
apesar de tudo, enxergou qualquer cousa às claras. Pois que deu fé 

que estava em erro. Que se esquecera do Brasil, que se expressava 
numa língua que não era a fala do povo, que enveredara por terras 
de Europa e lá se perdera, com o mundo do Velho Mundo. Trabalho 
deu a esse movimento literário atual, a que chamam de moderno, 
trazer a literatura brasileira ao ritmo da nacionalidade, isto é, 
integrá-la com as nossas realidades reais. Mais ou menos isso falou 
o grande crítico. Assim como falou do novo erro em que caiu esta 
literatura atual criando um convencionalismo modernista, uma 
brasilidade forçada, quase tão errada, quanto a sua imbrasilidade. 
Em tudo isso está certo Tristão. Houve de fato ausência de Brasil nos 
antigos, hoje parece que há Brasil de propósito nos modernos. 
Porque nós não poderíamos com sinceridade achar Brasil no índio 
que Alencar isolou do negro, cedendo-lhe as qualidades lusas, 
batalhando por um abolicionismo literário do índio que nos dá a 
impressão de que o escravo daqueles tempos não era o preto, era o 
autóctone. O mesmo se deu com Gonçalves Dias em que o índio 
entrou com o vestuário de penas pequeno e escasso demais para 
disfarçar o que havia de Herculano no escritor.  

[...]  
Da mesma forma que os nossos primeiros literatos cantaram a terra, 
os nossos poetas e escritores de hoje querem expressar o Brasil numa 
campanha literária de “custe o que custar”. Surgiram no começo 
verdadeiros manifestos, verdadeiras paródias ao Casimiro e ao 
Gonçalves Dias: “Todos dizem a sua terra, também vou dizer a 
minha”. E do Norte, do Sul, do sertão, do brejo, de todo o país 
brotaram grupos, programas, proclamações modernistas 
brasileiras, umas ridículas à beça. Ninguém melhor compreendeu, 
adivinhou mesmo, previu o que se ia dar, botando o preto no branco, 
num estudo apenso ao meu primeiro livro de poesia em 1927, do que 
o meu amigo José Lins do Rego. (...)  
Dois anos depois é o mesmo protesto de Tristão de Ataíde: “esse 
modernismo intencional não vale nada!” Entretanto nós precisamos 
achar a nossa expressão que é o mesmo que nos acharmos. E parece 
que o primeiro passo para o achamento é procurar trazer o homem 
brasileiro à sua realidade étnica, política e religiosa.[...]  
No seio deste Modernismo já se opera uma reação anti-
ANTISINTAXE, anti-ANTIGRAMATICAL em oposição ao desleixo que 
surgiu em alguns escritos, no começo. Nós não temos um passado 
literário comprido (como têm os italianos, para citar só um povo), 
que nos endosse qualquer mudança no presente, pela volta a ele, 
renascimento dele, pela volta de sua expressão estilística ou 
substancial. A nossa tradição estilística, de galho deu, na terra boa 
em que se plantando dá tudo, apenas garranchos.  
(Jorge de Lima. Ensaios. In: Poesias completas - v. 4. Rio de Janeiro: 
José Aguilar/MEC, 1974.) 
 

O movimento romântico brasileiro, ao imitar os padrões 
do Romantismo europeu, viu-se diante do problema de 
não encontrar, em nosso passado, heróis equiparáveis 
aos cavaleiros medievais. Nossos escritores, por isso, 
movidos pelo sentimento nativista, serviram-se em suas 
ficções da figura do índio como herói cavaleiresco. Releia 
o texto de Jorge de Lima e, a seguir, 
a) aponte as razões que levam o escritor a afirmar que não 
podemos achar Brasil no índio de Alencar e de Gonçalves 
Dias.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
b) considerando que o Abolicionismo foi um evento da História 
do Brasil que levou à lei da libertação dos escravos negros, 
explique como se pode entender, nas palavras de Jorge de 
Lima, o abolicionismo “literário” do índio, buscado por Alencar.   

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

9.9 GABARITO 
 

1. B  2. D  3. D  4. B  5. B  
6-D; 7-C; 8-E; 9.A- a) A concepção de amor, no texto, traz a idealização do 
sentimento amoroso tanto do herói romântico, quanto da mulher amada; a 
imaginação é valorizada; o amor tem absoluto domínio sobre as personagens. 
9.B- Sim, pois Moreninha é vista por Augusto como uma mulher digna de sua 
mais plena adoração, como pode ser percebido em: “então começou a criar 
mil sublimes quadros e em todos eles lá aparecia a encantadora Moreninha, 
toda cheia de encantos e graças”; 10.A- Segundo Jorge de Lima, não é possível 
encontrar “Brasil no índio” porque o índio romântico comportava-se como os 
heróis medievais, falava como os portugueses, seguia valores cristãos e 
monarquistas e era distante dos negros. 10.B- A expressão “Abolicionismo 
literário” é metáfora de conquista da liberdade artística por meio da literatura. 
Conforme Jorge de Lima, a idealização da realidade levou os românticos a 
fecharem os olhos para a condição do negro brasileiro, que não foi 
incorporado em seu temário por “não caber” no esquema de embelezamento 
da realidade que norteou o Romantismo. Ainda segundo o autor, a eventual 
incorporação do negro à literatura talvez pudesse funcionar como um índice 
mais eficiente de nacionalismo, porque, ao menos, seria mais real do que a 
idealização do índio, que, de resto, obedeceu aos princípios da fórmula 
rousseauniana do bom selvagem. 

 
 
 
 

UNIDADE 10 
 

REALISMO E NATURALISMO 

(PORTUGAL) 
 

O Realismo-Naturalismo surgiu inicialmente como uma 
reação aos excessos sentimentais do Romantismo, que já 
tinha saturado a cena artística européia desde meados do 
século XIX. Romances como Madame Bovary, de Gustave 
Flaubert (1857), e Thérèse Raquin (1867), de Émile Zola, 
estão nas bases originais dessa reação. Em Portugal, o 
marco histórico que introduziu as idéias realistas-
naturalistas foi a chamada Questão Coimbrã que, em 
1865, opôs realistas a românticos. 
 

10.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

A partir da segunda metade do século XIX, o ambiente 
sociocultural europeu apresenta significativas mudanças. A 
civilização burguesa, industrial e mecânica, começa a se 
firmar. As idéias de liberalismo e democracia ganham 
dimensões cada vez maiores. As ciências naturais 
desenvolvem-se e os métodos de experimentação e 
observação da realidade passam a ser encarados como os 
únicos capazes de explicar racionalmente o mundo físico. 

O desenvolvimento científico da época galvanizou a 
intelectualidade que, das cátedras universitárias aos bares 
boêmios, adere ao cientificismo e ao materialismo, 
opondo-se à metafísica, à religião e a tudo que escapasse 
dos limites da matéria. 

Algumas doutrinas científico-filosóficas da época 
deixaram marcas visíveis na produção literária. Hegel 
divulga a sua Dialética do processo racional, segundo a 
qual qualquer raciocínio pode ser lógico, desde que seja 
estruturado na trilogia sequencial “tese antítese 
síntese”. 

O Positivismo de Augusto Comte defendia a 
importância da Ciência para a sociedade humana. Ele 
concluía que a Teologia e a Metafísica poderiam ser 
abandonadas, já que a realidade é concreta, objetiva e 
lógica, o que permitia a análise lógica e experimental; mais 
ainda: tudo poderia ser explicado e entendido por todos. 
Calcado nessa teoria, Proudhon lançou as bases do 
pensamento socialista da igualdade.  

A publicação de A origem das espécies de Charles 
Darwin eliminou a aura de espiritualidade e misticismo que 
o idealismo romântico conferia ao ser humano, encarando-
o como parte de uma grande cadeia alimentar, nivelando-o 
com outros seres vivos. O livro, que contou com a forte 
oposição da Igreja, teve um extraordinário sucesso de 
público, comprovando a curiosidade geral em torno do 
tema e das novas idéias evolucionistas. 

Mas a teoria filosófica que mais influência teve sobre as 
artes desse período foi o determinismo de Hipólito Taine, 
que explicava todas as ocorrências humanas e sociais pelo 
condicionamento do indivíduo ao meio, à raça ou ao fato 
histórico. Por essas idéias, o homem é presa do ambiente 
em que vive ou viveu, ao qual se soma a hereditariedade. 
A partir daí, dimensiona-se o pessimismo de 
Schopenhauer, para quem o homem estava fadado à dor 
e ao sofrimento, já que a felicidade era sempre ilusória. 

Em Portugal, essas idéias penetraram tardiamente, 
mas ainda a tempo de criarem certo mal-estar e uma 
polêmica travada entre os realistas-naturalistas, que as 
defendiam como princípios gerais a serem aplicados nas 
artes, e os românticos, mais tradicionalistas e 
conservadores naquela altura. Nessa polêmica, que ficou 
conhecida com o nome de Questão Coimbrã (1865), os 
românticos foram representados por Antônio Feliciano de 
Castilho, que, através de um posfácio, criticou os princípios 
da chamada Idéia Nova (o Realismo), praticados por 
estudantes artistas da Universidade de Coimbra. 

Antero de Quental, um desses jovens, rebateu as 
críticas dos românticos através de uma carta aberta 
conhecida como “Bom Senso e Bom Gosto”. Essa 
polêmica terá continuidade mais tarde, com as 
Conferências do Cassino Lisbonense (1871), proferidas 
por Antero de Quental, Eça de Queirós e outros, que serão 
interrompidas por ordem oficial. 
 

10.2 CARACTERÍSTICAS 
 

O Naturalismo pode ser entendido como uma corrente 
cientificista do Realismo, mas ele apresenta traços 
próprios, que exigem consideração particularizada. Ao 
longo da nossa exposição, portanto, chamaremos a 
atenção para aspectos diferenciadores entre as duas 
estéticas. 

Opondo-se à idealização própria do Romantismo, os 
realistas-naturalistas optaram por um tratamento mais fiel 
da realidade, considerada de forma direta, sem aquilo que 
acreditavam ser uma mascarada fantasia ingênua do estilo 
anterior. A corrente naturalista utilizou-se com frequência 
da aplicação do determinismo de Taine aos romances, 
condicionando suas personagens aos desígnios do meio 
físico e social. 

O maniqueísmo que marcava as produções românticas 
será substituído por uma compreensão mais complexa 
da alma humana. O Naturalismo, curiosamente, acabará 
incorrendo em algumas simplificações exatamente em 
função de fazer os enredos se amoldarem a concepções 
científicas preestabelecidas, muitas vezes de forma 
mecânica e artificial. 

Contra a tendência escapista, o escritor encara a 
realidade de frente, tematizando as relações humanas em 
seus aspectos corriqueiros, desprezando as grandes 
paixões. A corrente naturalista manifestará evidente 
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preferência pela exploração da sexualidade. Isto quer 
dizer que os escritores nela alinhados escolherão do 
cotidiano os fatos mais escabrosos e incomuns para torná-
los matéria artística: era o “belo horrível”. 

Seguindo a mesma linha, para combater o heroísmo 
romântico, os realistas compunham o perfil psicológico de 
suas personagens de acordo com traços absolutamente 
normais, de pessoas comuns. Já os naturalistas 
transformarão muitas vezes suas personagens em 
manifestação de caracteres doentios, em um processo de 
animalização que será explicitamente inspirado pelas 
idéias evolucionistas de Darwin. 

De uma forma geral, se podemos dizer que no 
Romantismo prevalecia a imagem de um homem 
sentimental, no Realismo predomina o homem 
psicológico, e no Naturalismo o homem biológico. 

Evidentemente, Realismo e Naturalismo estão 
profundamente ligados, de forma que alguns aspectos 
comuns podem ser facilmente encontrados. Ambos são 
antirromânticos, transformando por vezes seus produtos 
em instrumentos de desmascaramento da pieguice 
romântica decadente. Além disso, praticam uma análise da 
realidade fundada em uma visão objetiva da sociedade e 
do ser humano, quase sempre de forte teor crítico. Essa 
visão crítica alcança até mesmo uma nova concepção do 
sentimento amoroso, que, de espiritualização, passou a ser 
encarado como manifestação fisiológica. 

Acima de tudo, o Realismo e o Naturalismo defendem a 
busca da Verdade como fim da prática literária, concebida 
quase como uma missão a que o artista deve dedicar toda 
a força de suas ideias e de seu talento. 

 

10.3 EÇA DE QUEIRÓS 
 

Nasceu na Póvoa de Varzim (1845) e morreu em Paris, 
em 1900. Foi criado longe dos pais. Cursou Direito em 
Coimbra. Advogou pouco tempo em Lisboa. Fez carreira 
diplomática, tendo vivido em Havana, Bristol e Paris. 
Convivendo com Antero de Quental, acabou participando 
das Conferências do Cassino Lisbonense de 1871, 
desmembramento da “Questão Coimbrã”. Trata-se, 
seguramente, do mais importante escritor do Realismo 
português e dos melhores ficcionistas de seu país, em 
todos os tempos. 

  

10.3.1 Obra 
A crítica literária costuma identificar três fases distintas 

na obra de Eça de Queirós. 
A primeira fase compreende, basicamente, crônicas 

jornalísticas reunidas posteriormente em volume, sob o 
título de Prosas bárbaras. Nessa fase, Eça escreveu um 
romance, O mistério da estrada de Sintra, em parceria com 
Ramalho Ortigão. Um realismo ainda incipiente convive 
com heranças românticas mal disfarçadas. O próprio 
escritor tentou fazer com que esse início de carreira fosse 
esquecido. De fato, trata-se da parte menos significativa da 
sua produção literária. 

A segunda fase tem início com a publicação do 
romance, O crime do padre Amaro, em 1875. Três anos 
depois, o autor daria continuidade a ela com O primo 
Basílio. Em 1880, escreve Os Maias, contando uma história 
incestuosa, bem ao gosto naturalista. Trata-se da fase mais 
caracteristicamente realista-naturalista do autor. Seus 
romances estão impregnados de elementos próprios do 
estilo, principalmente porque esboçam um panorama de 
crítica social e cultural da vida portuguesa, 
notadamente do ambiente burguês. A ironia utilizada 
nesses romances desmascara o comportamento hipócrita 
e ocioso da burguesia lisboeta. Destaque-se, contudo, a 
originalidade do estilo de Eça de Queirós, que dotou a 

língua portuguesa de um novo ritmo de frase, com uma 
adjetivação surpreendente. 

A terceira fase mostra um escritor mais confiante em 
seus próprios recursos expressivos, dando livre vazão ao 
seu lirismo. Escapando da rigidez das normas realista-
naturalistas, confere lugar de destaque à fantasia, sem 
abandonar o registro crítico realista. Em romances como A 
relíquia (1887), A ilustre casa de Ramires (1897) e A cidade 
e as serras (1901), o escritor se permite alguns voos de 
imaginação. Acrescente-se a nota saudosista das tradições 
portuguesas. Eça, ainda e sempre um crítico do 
convencionalismo lusitano, agora, de longe (por força de 
suas missões diplomáticas), observa a pátria com mais 
complacência. Sua linguagem vai assumindo um registro 
cada vez mais pessoal, terminando por ser marcadamente 
impressionista, muito distante da objetividade exigida ao 
romance realista-naturalista típico. 

 

10.4 ANTERO DE QUENTAL 
 

Antero de Quental nasceu nos Açores em 1842 e 
suicidou-se em 1891, no mesmo local do nascimento. Teve 
vida complicada por causa dos conflitos íntimos que o 
levaram, algumas vezes, a filosofias materialistas, e outras, 
a concepções religiosas, através de questões colocadas 
sempre de forma tensa e atormentada. Foi o principal 
protagonista da Questão Coimbrã em defesa das idéias 
realistas dos jovens, acionada a partir de uma carta de sua 
autoria, "Bom Senso e Bom Gosto". Grande articulador 
cultural, foi responsável pela sistematização das bases do 
Realismo em Portugal. Ativo também no terreno político, 
contribuiu para a divulgação do Socialismo, através da 
fundação da secção portuguesa da Associação 
Internacional do Trabalho. Como escritor, notabilizou-se 
principalmente pelos sonetos. 

 

10.4.1 Obra 
Podemos identificar três fases distintas na obra de 

Antero de Quental. Na primeira delas (1859-1864) nota-se 
o predomínio de uma atitude romântica com temática 
religiosa. É uma poesia de entusiasmo adolescente, 
herança da educação paterna. Esse conteúdo é 
identificado em quase todos os poemas dos livros Raios de 
extinta luz e Primaveras românticas. Geralmente, essa fase 
é considerada menor na obra do artista. 

A segunda fase (1864-1874) concentra-se em Odes 
modernas, poemas que representam a fase realista do 
autor e sua adesão às idéias de justiça social, igualdade 
e dignidade humanas. Para ele, o ato de escrever é um 
ato revolucionário, revelando nítida influência das idéias de 
Proudhon. Os poemas dessa fase refletem o drama social 
da segunda metade do século XIX. Deve-se notar, no 
entanto, que a influência religiosa não diminuiu, em sua 
poesia, com a perda da fé. O poeta tendeu a unir às suas 
tendências políticas um certo messianismo na espera da 
redenção libertária e socialista. 

A terceira fase (1874-1885), mais nítida no livro Sonetos 
completos, revela o poeta atormentado por questões 
humanas, filosóficas e metafísicas, resultando uma poesia 
dilemática, angustiada e pessimista, envolvida com as 
idéias de morte e as tentativas de explicar e entender Deus. 
De certa forma, essa fase representa uma síntese das 
perturbações que ocupavam o poeta desde a juventude. 
Nela, Antero atinge o ponto alto de sua carreira, com um 
raro refinamento artístico, que une a força de reflexões 
filosóficas bem fundamentadas com beleza rítmica, criando 
frases imponentes e eloquentes. 

De uma forma geral, sua obra representa uma 
incessante busca do Ideal, isto é, a essência humana, 
corporificada em Deus, na Sociedade, ou no próprio 
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Homem – dependendo das oscilações ideológicas pelas 
quais passou o poeta. 

O soneto a seguir exemplifica os aspectos da obra de 
Antero abordados aqui: o pessimismo, a visão trágica da 
existência humana, o desconsolo que leva quase à inação: 

 

Tormento do Ideal 
 

Conheci a beleza que não morre 
E fiquei triste. Como quem da serra 
Mais alta que haja, olhando aos pés a terra 
E o mar, vê tudo, a maior nau ou torre, 
Minguar, fundir-se, sob a luz que jorre; 
Assim eu vi o mundo e o que ele encerra 
Perder a cor, bem como a nuvem que erra 
Ao pôr do sol e sobre o mar discorre. 
Pedindo à forma, em vão, a idéia pura, 
Tropeço, em sombras, na matéria dura, 
E encontro a imperfeição de quanto existe. 
Recebi o batismo dos poetas, 
E assentado entre as formas incompletas 
Para sempre fiquei pálido e triste.             (Antero de Quental) 

 

10.5 ABÍLIO M. GUERRA JUNQUEIRO 
 

Junqueiro nasceu em 1850 e morreu em 1923. Fez 
curso de Direito (Coimbra), tendo sido deputado e 
embaixador. Quando mais jovem, acalentou idéias 
revolucionárias e participou de alguns movimentos 
reivindicatórios, o que resultou em alguns poemas de 
ataque ou protesto. 

 

10.5.1 Obra 
Nas suas várias fases, a poesia de Guerra Junqueiro 

tematizou a pátria e Deus. Discípulo de Vitor Hugo, 
desenvolveu uma fase em que predominam a retórica e a 
eloquência, consideradas excessivas por alguns críticos. 

Na fase da poesia social em que publicou Morte de D. 
João e Velhice do Padre Eterno, Junqueiro desenvolveu 
uma poesia de análise crítica e de observação, descendo 
a minúcias de situações em relação a seres humanos, 
como, aliás, era a tônica literária desse período. 

No livro Velhice do Padre Eterno, o poeta faz críticas 
violentas ao clero, através de ironias e sarcasmos, 
inclusive. Mais tarde se arrependeria da contundência 
crítica dessa obra. 

Na última fase do autor, seus poemas se amenizaram e 
passaram a cultuar idéias cristãs e o amor pelos mais 
humildes. Livros: A morte de D. João, Musa em férias, 
Velhice do Padre Eterno, Finis patriae, Os simples, Prosas 
dispersas. 
 

10.6 CESÁRIO VERDE 
 

Cesário Verde nasceu e morreu em Lisboa (1855-
1886). Tentou fazer curso superior já tardiamente, não 
tendo conseguido. 

Foi comerciante antes e depois dessa tentativa, não 
conseguindo, portanto, intelectualizar-se. A tuberculose 
levou dois irmãos seus à morte, como a ele próprio, 
algum tempo depois. 

 

10.6.1 Obra 
Cesário Verde é ousadamente inovador. Essa ousadia 

decorre do fato de ele ter colocado em seus poemas a visão 
prática sobre o mundo adquirida no dia-a-dia de seu 
trabalho no comércio. Por isso, em seus versos, desfilam 
situações e coisas do quotidiano mais prosaico, bem como 
barbeiros, operárias, floristas, coveiros, cidadãos comuns e 
sobretudo, o povo. Está presente também a vida noturna 
lisbonense, iluminada a gás, seus teatros e bares e os 
odores e as alterações por que a cidade vai passando; 

aliás, seus poemas medem o pulsar físico e emocional da 
cidade. 

A poesia de Cesário Verde é distante do tom social 
predominante nos outros poetas. Para alguns, no máximo, 
ele teria feito lirismo realista. Seu único livro foi publicado 
postumamente. Em vida, o poeta não teve reconhecimento.  
• Livro: O livro de Cesário Verde.   
 

10.7 EXERCÍCIOS 
 

01.  (Mack-2005-adaptada) Em texto sobre O primo Basílio, 
de Eça de Queirós, Machado de Assis afirma: “o tom 
carregado das tintas, que nos assusta, para ele é 
simplesmente o tom próprio”. Assinala que o escritor 
português já provocara admiração dos leitores com O crime 

do Padre Amaro e acrescenta: “Pois que havia de fazer a 
maioria, senão admirar a fidelidade de um autor, que esquece 
nada, e não oculta nada? Porque a nova poética é isto, e só chegará 
à perfeição no dia em que nos disser o número exato dos fios de 
que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha.” 
 

Considerados o estilo de Machado e seu contexto, deve-
se compreender as palavras acima destacadas como  
a) elogio a uma prática inovadora que o autor brasileiro adotou 
desde a obra inicial, tornando-se o maior representante do 
Realismo no Brasil.  
b) recusa do Realismo entendido como reprodução fotográfica, 
que não propicia a escolha dos detalhes mais significativos de 
uma situação ou perfil humano.  
c) crítica à “velha poética”, que, mais sutil, mais sugeria do que 
explicitava, negando-se a descrições detalhadas.  
d) negação dos procedimentos típicos dos escritores 
românticos, que, evitando a observação da realidade, em nada 
podiam contribuir para a formação da consciência da 
nacionalidade.  
e) elogio ao público pelo reconhecimento do valor do escritor 
português, fiel à descrição e avaliação da sociedade burguesa 
que retrata em suas obras. 
 

02. (Mack-2005-adaptada) Assinale a alternativa correta. 

a) A prosa realista, com intuito moralizador, desmascara o 
casamento por interesse, tão comum no século XIX, para 
defender uma relação amorosa autêntica, segundo princípios 
filosóficos do platonismo.  
b) A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza 
humana, evitando a apresentação de caracteres padronizados 
em termos de paixões, virtudes e defeitos.  
c) A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, 
metamorfoseados em heróis valorosos, correspondem à 
expressão da consciência e valores coletivos.  
d) A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do 
século XIX, empreende a análise de instituições burguesas, 
como o casamento, por exemplo, denunciando as bases 
frágeis dessa união.  
e) A prosa romântica recria o passado histórico com o intuito 
de ironizar os mitos nacionais. 
 

03. (FMTM-2003) Assinale a alternativa em que se encontram 
características da prosa do Realismo. 

a) Objetivismo; subordinação dos sentimentos a interesses 
sociais; críticas às instituições decadentes da sociedade 
burguesa.  
b) Idealização do herói; amor visto como redenção; oposição 
aos valores sociais.  
c) Casamento visto como arranjo de conveniência; descrição 
objetiva; idealização da mulher.  
d) Linguagem metafórica; protagonista tratado como anti-
herói; sentimentalismo.  
e) Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse amoroso 
solucionado pelo final feliz. 
 

04. (PUC - PR-2007) Sobre o Realismo, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) O Realismo surgiu na Europa, como reação ao Naturalismo.  
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b) O Realismo e o Naturalismo têm as mesmas bases, embora 
sejam movimentos diferentes.  
c) O Realismo surgiu como consequência do cientificismo do 
século XIX.  
d) Gustave Flaubert foi um dos precursores do Realismo. 
Escreveu Madame Bovary.  
e) Emile Zola escreveu romances de tese e influenciou 
escritores brasileiros. 
 

05. (Mack-2005) Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de 
casa; tinha  cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; era 
asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do 
ninho e das carícias do macho; e aquele serzinho louro e meigo veio 
dar à sua casa um encanto sério. (...)  Estavam casados havia três 
anos. Que bom que tinha sido! Ele  próprio melhorara; achava-se 
mais inteligente, mais alegre ... E recordando aquela existência fácil 
e doce, soprava o fumo do charuto,  a perna traçada, a alma 
dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de 
flanela!                                    (Eça de Queirós, O primo Basílio) 

No texto, encontra-se  

a) um narrador de 3ª- pessoa que, do ponto de vista da figura 
feminina, narra as aventuras de um casal apaixonado.  
b) um narrador-personagem, identificado como o marido de 
Luísa, que enaltece os prazeres do amor.  
c) um narrador-personagem que descreve a mulher como uma 
dona de casa cuidadosa e inteligente, atributos incomuns na 
época.  
d) um narrador de 1ª- pessoa que se utiliza do discurso direto 
para dar voz ao marido de Luísa.  
e) um narrador onisciente que, por meio do discurso indireto 
livre, desvenda os pensamentos do marido de Luísa. 
 

06. (Unifesp-2003) Eça de Queirós fez parte da chamada 
geração de 1870, que lutou ferrenhamente contra a ordem 
social lisboeta, passional e romântica, liderada, 
politicamente, pela monarquia, pela burguesia e pelo 
clero. Além dele, foram figuras importantes dessa geração  
a) Camilo Castelo Branco, Antônio Feliciano de Castilho e 
Oliveira Martins.  
b) Antero de Quental, Oliveira Martins e Teófilo Braga.  
c) Júlio Dinis, Alexandre Herculano e Antero de Quental.  
d) Antônio Feliciano de Castilho, Camilo Castelo Branco e 
Teófilo Braga.  
e) Alexandre Herculano, Oliveira Martins e Júlio Dinis. 
 

07. (Faap-1997-adaptada) Eça de Queirós só não escreveu: 

a) O Primo Basílio.  
b) O Crime do Padre Amaro.  
c) A Ilustre Casa de Ramires.  
d) A Cidade e as Serras.  
e) Euríco, o Presbítero. 
 

08. (FMTM-2005)  

Vazam-se* os arsenais e as oficinas;  
Reluz, viscoso, o rio, apressam-se as obreiras;  
E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras,  
Correndo com firmeza, assomam as varinas**.  
Vêm sacudindo as ancas opulentas!  
Seus troncos varonis recordam-me pilastras;  
E algumas, à cabeça, embalam nas canastras  
Os filhos que depois naufragam nas tormentas.  
Descalças! Nas descargas de carvão,  
Desde a manhã à noite, a bordo das fragatas;  
E apinham-se num bairro onde miam gatos,  
E o peixe podre gera os focos de infecção!  

(Cesário Verde, O sentimento dum ocidental)  
*Vazam-se: esvaziam-se.  
**Varinas: vendedoras de peixe. 
Os traços estilísticos dos versos permitem afirmar que se 
trata de texto do  
a) realismo, marcado por linguagem descritiva e temática do 
cotidiano.  

b) romantismo, marcado por linguagem narrativa vaga e 
temática exótica.  
c) parnasianismo, marcado por reflexões sobre a arte e 
temática erudita.  
d) classicismo, marcado pelo uso recorrente de figuras da 
mitologia grega ou romana.  
e) barroco, marcado por linguagem figurada e temática mística 
e religiosa. 
 

09. (Vunesp-1994-adaptada) Leia o trecho a seguir do 
romance “O Primo Basílio”, de Eça de Queirós: 
 

Jorge foi heróico durante toda essa tarde. Não podia estar muito 
tempo na alcova de Luísa, a desesperação trazia-o num movimento 
contraditório; mas ia lá a cada momento, sorria-lhe, conchegava-lhe 
a roupa com as mãos trêmulas; e como ela dormitava, ficava imóvel 
a olhá-la feição por feição, com uma curiosidade dolorosa e imoral, 
como para lhe surpreender no rosto o vestígios de beijos alheios, 
esperando ouvir-lhe nalgum sonho da febre murmurar um nome ou 
uma data; e amava-a mais desde que a supunha infiel, mas dum 
outro amor, carnal e perverso. Depois ia-se fechar no escritório, e 
movia-se ali entre as paredes estreitas, como um animal numa jaula. 
Releu a carta infinitas vezes, e a mesma curiosidade roedora, baixa, 
vil, torturava-o sem cessar: Como tinha sido? Onde era o Paraíso? 
Havia uma cama? Que vestido levava ela? O que lhe dizia? Que 
beijos lhe dava? 
 

Faça o que é solicitado: 
a) No trecho apresentado, o narrador descreve as reações de 
Jorge, que vive num conflito íntimo: tem de cuidar da esposa 
Luísa, muito doente, embora tenha sabido, pela leitura de uma 
carta, que ela o traía com Brasílio. Nestas poucas linhas se 
podem perceber várias características da ficção realista. 
Aponte duas dessas características e utilize trechos para 
justificar sua resposta.) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) aponte duas palavras por meio das quais, de modo explícito 
ou velado, o narrador se refere ao personagem Basílio – o 
amante de Luís 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

c) explique o que representa, do ponto de vista de Jorge, a 
omissão do nome Basílio. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. (Fuvest-2003-adaptada) 
“Eu condenara a arte pela arte, o romantismo, a arte sensual e 
idealista - e apresentara a idéia de uma restauração literária, pela 
arte moral, pelo Realismo, pela arte experimental e racional”.  

(Eça de Queirós)  

Neste texto, Eça de Queirós explicita os princípios 
estéticos que iria pôr em prática no romance O primo 
Basílio e em outras de suas obras, opondo nitidamente os 
elementos que ele condena aos elementos que ele aprova.  
a) aponte quais são as principais diferenças entre Romantismo 
e Realismo.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) diga o que difere e o que assemelha o Realismo do 
Naturalismo. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

10.8 GABARITO 
1. B  2. D  3. A  4. A  5. E 
6-B; 7-E; 8-A; 9.A- A expressão “outro amor, carnal e perverso” revela uma 
mudança da perspectiva de como os realistas viam o amor em contraponto 
aos românticos, pois aqueles passam a levar em conta a questão animalesca e 
cientificista do sentimento amoroso. Outro trecho que reforça esse caráter é 
a comparação “como um animal numa jaula”. 9.B- “beijos alheios”, “um 
nome”, “o que lhe dizia”, “que beijos lhe dava”. 9.C- não mencionar Basílio 
significa não dar feição ao rival; tentar não acreditar que soubera da traição 
da esposa, de modo a manter as aparências burguesas. 10.A- O Romantismo 
priorizava a subjetividade, a concisão, a idealização das personagens 
principais, bem como o maniqueísmo. Já o Realismo prezava pela 
objetividade, pelas descrições excessivas, por uma maior densidade 
psicológica da maioria das personagens. 10.B- O objetivo de crítica à 
civilização, em prol da busca da verdade, é o principal ponto de contato entre 
Realismo e Naturalismo, porém este costuma ser mais influenciado pelo 
determinismo biológico, pela sexualidade e pelas teorias cientificistas. Além 
do mais, os romances realistas criticavam, em sua maioria, o culto de 
aparência dos burgueses, enquanto a ficção naturalista voltava seus olhos 
para os vícios sustentados pelos indivíduos desfavorecidos economicamente. 
Em suma, no Realismo predomina o homem psicológico, e no Naturalismo o 
homem biológico. 

 

 

UNIDADE 11 
 

REALISMO E NATURALISMO 
(BRASIL) 

 

No Brasil, Realismo e Naturalismo tiveram trajetórias 
mais ou menos distintas: o primeiro iniciou-se com 
Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, 
publicado em 1881, e o segundo, no mesmo ano, com O 
mulato, de Aluísio Azevedo. 

 

11.1 DISTINÇÕES 
 

O Naturalismo não é independente do Realismo. Ambos 
têm como objeto de observação a realidade exterior; 
ambos são postos em relevo pela literatura no mesmo 
período. O Naturalismo incorporou ao Realismo o 
cientificismo da época, o determinismo e a crença de que 
os homens estariam condicionados pela hereditariedade, 
pelo meio e pelas circunstâncias, criando daí romances que 
são verdadeiras teses científicas, nos quais o artista cria 
situações de causa e efeito para melhor descrever atitudes 
e personalidades, evidenciando preocupações patológicas. 

 

11.2 CARACTERÍSTICAS DO REALISMO 
 

• Veracidade: Desprezando a imaginação romântica, o rea-
lista procura narrar fatos que tenham seus correspondentes 
na realidade exterior, evitando, portanto, situações que 
possam parecer artificiais ou improváveis.  
 

• Contemporaneidade: Ao contrário dos românticos, que 
se evadiam para um mundo situado no passado ou no 

futuro, o realista procura a realidade que lhe é 
contemporânea.  
 

• Retrato fiel das personagens: Na busca da verdade, o 
realista prefere retratar tipos concretos, vivos, não 
idealizados. Por coincidir com o desenvolvimento da 
psicologia, o Realismo, além de retratar, procura interpretar 
o caráter da personagem e os motivos de suas ações. É 
comum a caracterização de indivíduos que representem 
aspectos negativos da natureza humana: o avarento, o 
covarde, o ambicioso, o fraco, o mesquinho, a adúltera, a 
prostituta etc.  
 

• Gosto pelos detalhes específicos: Objetivando precisão 
e fidelidade, o realista não abre mão dos detalhes e 
minúcias na caracterização das personagens e ambientes, 
na observação de atitudes e sentimentos. Isto também 
contribui para certa lentidão da narrativa. 
  

• Materialização do amor: Ao contrário do romântico, que 
tem uma visão espiritual e sentimental do amor, o realista 
volta-se para o aspecto físico. O homem passa a ver a 
mulher como objeto de prazer e é comum a temática do 
adultério e dos crimes passionais.  
 
 

• Denúncia das injustiças sociais: Acreditando numa 
função social da arte, os realistas fazem dela uma arma de 
combate e denúncia das diferenças sociais, mostrando os 
preconceitos, a hipocrisia, a ambição dos homens e a 
exploração das classes menos favorecidas.  
 

• Determinismo e relação entre causa e efeito: O realista 
procura uma explicação lógica para as atitudes das perso-
nagens, considerando a soma de fatores que justificam 
suas ações. Na literatura naturalista, dá-se ênfase ao 
instinto, ao meio ambiente e à hereditariedade como forças 
determinantes do comportamento dos indivíduos.  
 

• Linguagem próxima à realidade e preocupação 
formal: O universo semântico do realista retrata a realidade 
cotidiana. Enquanto o romântico usa palavras como: 
“estrela”, “sonhos”, “ave”, “lua”, “sentimento”, “mar” , o 
realista utiliza-se de palavras menos “nobres” e até mesmo 
vulgares: “peixaria”, “tuberculose”, “moléstia”, moedas”, 
“cebolas”, “carne”, “podridão”. A linguagem realista é 
simples, natural, correta, clara e equilibrada. 

 

11.3 CARACTERÍSTICAS DO 

NATURALISMO 
 

O Naturalismo acentuou as características do Realismo 
e destacou-se pela incorporação dos seguintes elementos:  
• Visão determinista e mecanicista do homem: O 
homem é considerado como um animal sujeito a forças que 
determinam o seu comportamento: o meio, o instinto, a 
hereditariedade e o momento.  
 
 

• Cientificismo: Os naturalistas procuravam observar o ho-
mem objetivamente, considerando-o como um “caso” a ser 
analisado cientificamente.  
 

• Personagens patológicas: Procurando comprovar suas 
teses deterministas, os naturalistas preferiam personagens 
mórbidas, adúlteras, psiquicamente desequilibradas, como 
assassinos, bêbados, miseráveis, doentes, prostitutas etc.  
 

• Crítica social e reformismo: Denunciando o drama da 
existência, os naturalistas visavam a modificações que 
alterassem o quadro negativo da realidade social.  
 

• Incorporação de termos científicos e profissionais: É 
comum o vocabulário ligado à medicina, à biologia, à 
psicologia e às atividades profissionais, sobretudo as 
exercidas pelas camadas menos favorecidas. 
 

11.4 CONTEXTO HISTÓRICO 
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Quando os novos ideais chegaram ao Brasil, criaram 
um frêmito nos meios artísticos, filosóficos e universitários. 

Nesse momento, alguns fatos estavam acontecendo e 
gerando alteração de ordem social, como a Abolição, a 
passagem da Monarquia à República, a chegada dos 
primeiros imigrantes europeus e a descoberta da Ciência 
pela burguesia, até então refratária a novidades. Com isso, 
as idéias positivas e deterministas não demoraram em 
seduzir um grande número de intelectuais e autores 
brasileiros. 

A realidade brasileira clamava por interpretações 
capazes de lhe descobrir o funcionamento contraditório de 
seus mecanismos fundadores. Por trás de uma aparente 
prosperidade, em função da economia cafeeira, escondia-
se uma dependência crescente de mercados exteriores. 
Sob uma capa de tranquilidade político-institucional, na 
qual os partidos funcionavam regularmente, encontrava-se 
um grande vazio ideológico, que tornava esses partidos 
indistintos entre si. Ideologicamente, as elites brasileiras 
conseguiam a proeza de fazer conviver o ideário liberal 
com a defesa da escravidão. Isso tudo criava uma tensão 
entre a aparência e a essência da vida nacional, que será 
abordada, por vezes abertamente, por vezes 
alegoricamente, pelos escritores do período. 

 

11.5 MACHADO DE ASSIS 
 

Joaquim Maria Machado de Assis (Rio de Janeiro, 21 
de junho de 1839 — Rio de Janeiro, 29 de setembro de 
1908) foi um escritor brasileiro, considerado por muitos 
críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores 
senão o maior nome da literatura do Brasil. Escreveu em 
praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, 
romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, 
jornalista e crítico literário. Testemunhou a Abolição da 
Escravatura e a mudança política no país quando a 
República substituiu o Império, além das mais diversas 
reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do 
XX, tendo sido grande comentador e relator dos eventos 
político-sociais de sua época 
  

11.5.1 Obra 
Sua obra se constitui de romances, contos, poemas, 

peças teatrais e crítica.  
Sua obra ficcional costuma ser dividida em duas fases. 

A primeira delas é a chamada fase romântica (até 1881). 
A classificação se justifica pelos finais felizes, pela força 
dos sentimentos, pela busca honesta pela ascensão 
social das personagens. Os quatro romances escritor 
nessa fase são: Ressureição, A mão e a luva, Helena e Iaiá 
Garcia.  

Em sua fase realista, Machado introduziu novidades já 
incorporadas na tradição europeia. Seu realismo é 
psicológico, exposto por meio de um humor sutil 
derivado de uma postura pessimista. Além do mais, as 
aparências das personagens, geralmente, não 
correspondem às essências. Esse período de compõe 
pelas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom 
Casmurro, Quincas Borba, etc.  

Outras características marcantes das obras 
machadianas são a digressão, a metalinguagem, os 
capítulos curtos e o abandono da linearidade 
cronológica.  
 

11.6 ALUÍSIO AZEVEDO 
 

Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo (São Luís, 14 
de abril de 1857 — Buenos Aires, 21 de janeiro de 1913) 
foi um romancista, contista, cronista, diplomata, 
caricaturista e jornalista brasileiro; além de bom desenhista 
e discreto pintor. 

 

11.6.1 Obra 
Seus textos naturalistas são bastante influenciados pelo 

Determinismo, pelo Evolucionismo e pelo Socialismo.  
Em geral, as ações das personagens são determinadas 

por situações exteriores, como o meio ambiente e fatores 
hereditários. Já a animalização e a sexualização das 
personagens indica uma certa leitura das ideias 
evolucionistas.  

Muitas vezes, o autor transforma os espaços coletivos 
em personagens de seus romances, tal qual acontece em 
O Cortiço e em Casa de pensão.  
 

11.7 RAUL POMPÉIA 
 

Bacharelou-se em Direito. Militou nos movimentos 
abolicionista e republicano. Dirigiu a Biblioteca Nacional, 
mas foi exonerado por Prudente de Morais por ter feito uma 
oração fúnebre ao enterro de Floriano Peixoto. 

O jornal “A Notícia” deixa de publicar um artigo de 
Pompéia, que se suicida, na noite de Natal de 1895, com 
um tiro no coração, deixando um bilhete: “Ao jornal A 
Notícia, e ao Brasil, declaro que sou um homem de honra”. 

 

7.1. Obra 
A obra do autor é restrita, compreendendo alguns 

poemas, contos e três romances. Destes, destaca-se O 
Ateneu, caracterizado pelo seu teor autobiográfico e por 
sua ironia cortante, além de antecipar alguns movimentos 
que seriam destaque no Brasil a partir de 1922, tais como: 
o Expressionismo e o Impressionismo.  
 

11.8 ADOLFO CAMINHA 
 

Era filho de Raymundo Ferreira dos Santos Caminha e 
Maria Firmina Caminha. Nasceu na Rua do Comércio (atual 
Rua Coronel Alexanzito), em Aracati, no estado do Ceará. 
A mãe morreu quando ele tinha apenas dez anos, vítima da 
Grande Seca do nordeste brasileiro. Mudou-se para o Rio, 
aos 13 anos. 

Em 1883, Adolfo entra para a Marinha de Guerra, 
chegando ao posto de segundo-tenente. Cinco anos mais 
tarde, transfere-se para Fortaleza (1888) para evitar os 
sintomas de tuberculose que começara a sentir. Apaixona-
se por Isabel Jataí de Paula Barros, a esposa de um 
alferes, que abandona o marido para viver com Caminha. 
O casal teve duas filhas: Belkiss e Aglaís. Na sequência do 
escândalo, vê-se obrigado a deixar a Marinha e passa a 
trabalhar como funcionário público. 

Morreu precocemente aos 29 anos, vítima de 
tuberculose, na sua casa do Rio de Janeiro. 

 

11.8.1 Obra 
A sua primeira obra publicada foi Voos Incertos (1886), 

um livro de poesia. Em 1893, Adolfo publica A Normalista, 
romance em que traça um quadro pessimista da vida 
urbana. Usa as suas experiências e observações de uma 
viagem que havia feito aos Estados Unidos em 1886, para 
escrever No País dos Ianques (1894). No ano seguinte, 
firma sua reputação literária ao publicar Bom Crioulo, mas 
provoca escândalo, pois o romance aborda a questão da 
homossexualidade, o que massacrou a recepção da obra. 
Colabora também com a imprensa carioca, em jornais 
como Gazeta de Notícias e Jornal do Comércio, e funda a 
Nova Revista. Já tuberculoso, lança o último romance, 
Tentação, em 1896.  
 

 

 

11.9 EXERCÍCIOS 
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01.   (Faap-1997)  "Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que 
adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca 
do dono, e amanheceu morto na rua, três dias depois. Mas, vendo a 
morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me 
perguntes se ele, se o seu defunto homônimo é que dá o título ao 
livro, e por que antes um que outro, - questão prenhe de questões, 
que nos levariam longe... Eia! chora os dous recentes mortos, se tens 
lágrimas. Se só tens riso, ri-te! É a mesma cousa. O Cruzeiro, que a 
linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para 
não discernir os risos e as lágrimas dos homens." (Machado de Assis) 
 

 Na época de Quincas Borba, Machado de Assis estava 
filiado ao estilo de época do:   
a) arcadismo                          b) romantismo  
c) realismo                             d) simbolismo  
e) modernismo. 
 

02. (ENEM-2001) No trecho abaixo, o narrador, ao 
descrever a personagem, critica sutilmente um outro 
estilo de época: o romantismo. 
 

“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era 
talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais 
voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, 
entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o 
autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas; 
mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou 
espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia 
daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro 
indivíduo, para os fins secretos da criação.”  
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de 
Janeiro: Jackson,1957. 
 

A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador 
ao romantismo está transcrita na alternativa: 
a) ... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas 
e espinhas ...  
b) ... era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça ...  
c) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia 
daquele feitiço, precário e eterno, ...  
d) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis 
anos ...  
e) ... o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos 
da criação.  
 

03. (PUC - PR-2007) Assinale a alternativa que contém a 
afirmação correta sobre o Naturalismo no Brasil. 
a) O Naturalismo, por seus princípios científicos, considerava 
as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e 
idéias sobre a sociedade e o homem.  
b) O Naturalismo usou elementos da natureza selvagem do 
Brasil do século XIX para defender teses sobre os defeitos da 
cultura primitiva..  
c) A valorização da natureza rude verificada nos poetas 
árcades se prolonga na visão naturalista do século XIX, que 
toma a natureza decadente dos cortiços para provar os 
malefícios da mestiçagem.  
d) O Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das 
paisagens das cidades e do interior do Brasil.  
e) O Naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura 
uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os 
textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. 
 

04. (FMTM-2002-adaptada) No Naturalismo, época literária 
a que pertenceu Aloísio Azevedo, o homem é visto 
a) de forma negligente e egocêntrica, preocupado apenas com 
o próprio bem-estar.  
b) de forma atuante, responsável pela transformação do 
mundo em que vive.  
c) de forma idealista e romântica, alheio a tudo que acontece 
a seu redor.  
d) como responsável pelas condições do meio em que vive e 
capaz de melhorá-lo.  
e) como fruto do meio em que vive, sujeito a influências que 
escapam a seu controle. 
 

05. (ESPM-2007) Assinale a opção que contenha trecho com 
a conhecida digressão metalinguística presente na obra de 
Machado de Assis:  

a) Ora bem, faz hoje um ano que voltei definitivamente da 
Europa. O que me lembrou esta data foi, estando a beber café, 
o pregão de um vendedor de vassouras e espanadores: “Vai 
vassouras! vai espanadores!” .  
b) Cuido haver dito, no capítulo XIV, que Marcela morria de 
amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma 
cousa que morrer (...).  
c) Rubião não sabia que dissesse; Sofia, passados os 
primeiros instantes, readquiriu a posse de si mesma; 
respondeu que, em verdade, a noite era linda (...).  
d) Assim chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas 
que deixo neste mundo, mas não é provável. Tenho-me feito 
esquecer.  
e) Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes 
vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados 
pelos ombros (...). 
 

06. (FGV-2006) Leia o texto abaixo.  
 

 Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; nada 
menos. Meu pai, logo que teve aragem dos onze contos, 
sobressaltou-se deveras; achou que o caso excedia as raias de um 
capricho juvenil.  
- Desta vez, disse ele, vais para a Europa; vais cursar uma 
universidade, provavelmente Coimbra; quero-te para homem sério e 
não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto:  
- Gatuno, sim senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isto...  
Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e 
sacudiu-mos na cara. - Vês, peralta? É assim que um moço deve zelar 
o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro 
em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra! Desta vez ou 
tomas juízo, ou ficas sem coisa nenhuma.          (Machado de Assis) 
Principalmente a partir da publicação dessa obra, duas 
características passam a ser reconhecidas no estilo de seu 
autor. Assinale a alternativa que as contém. 

a) Ambiguidade e delicadeza na descrição dos caracteres.  
b) Humor escancarado e crítica à família tradicional brasileira.  
c) Ironia e análise da condição humana.  
d) Crítica ao comportamento do indivíduo como sujeito e não 
como objeto da sociedade.  
e) Análise da alma do indivíduo, desconsiderando a 
sociedade. 
 

07. (Mack-2004)   
Texto I  

(...) estás sempre aí, bruxo alusivo e zombeteiro,  
que revolves em mim tantos enigmas.  
Carlos Drummond de Andrade (em poema dedicado a Machado de 
Assis)  
Texto II  

Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de 
dentro para fora, outra que olha de fora para dentro  
(...). Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a 
alma exterior de uma pessoa; - e assim também a polca, o voltarete, 
um livro, uma máquina, um par de botas (...). Há cavalheiros, por 
exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou 
um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, 
suponhamos.                                                         Machado de Assis  
 

Assinale a alternativa correta sobre Machado de Assis. 
a) Desde o início de sua carreira literária, seguiu de forma 
rigorosa os cânones da estética realista, produzindo romances 
cuja base temática se apóia no determinismo cientificista.  
b) Privilegiou a sondagem dos misteriosos motivos 
psicológicos que atuam sobre o comportamento humano, 
atitude que o particularizou no contexto do Realismo ortodoxo 
do século XIX.  
c) Retratou, de acordo com princípios do Naturalismo, a 
degradação da sociedade burguesa de sua época, criando 
personagens marcados por fortes traços patológicos.  
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d) Embora tenha adotado o estilo realista, defendeu a tese de 
que a única salvação para o homem estaria na religião.  
e) Sua obra é marcada por forte influência romântica, 
derivando daí a acentuada idealização do espírito humano 
tematizada em seus textos. 
 

08. (UFSCar-2005-adaptada) Sobre Machado de Assis, 
pode dizer-se que 
a) pertenceu, inicialmente, ao primeiro momento do 
simbolismo brasileiro.  
b) seu humor, de origem inglesa, é, também, uma expressão 
de ceticismo e pessimismo.  
c) seus primeiros romances foram: Ressurreição e Memorial 
de Aires.  
d) foi, durante seus 50 anos de carreira literária, um crítico 
ferrenho da tradição clássica.  
e) em sua última fase, aderiu aos ideais românticos do século 
XIX.  
 

09. (Mack-1998) Sobre Machado de Assis, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) Em sua extensa obra, ainda se podem encontrar peças de 
teatro, crônicas e ensaios.  
b) Seus primeiros romances como Ressurreição e Iaiá Garcia 
apresentam traços ainda ligados ao Romantismo.  
c) Sua poesia apresenta, muitas vezes, características 
próprias do Parnasianismo como a busca da perfeição formal 
e um vocabulário elevado.  
d) Nos contos, não se percebem elementos que o 
consagraram nos romances, evidenciando as características 
que o diferenciam na literatura brasileira. 
e) Os romances de sua Segunda fase tornam-se totalmente 
realistas, evidenciando as características que o diferenciam na 
literatura brasileira. 
 

10. (PUC-RS-2000-adaptada) 
“Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, 
porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, 
com um criado. A casa em que moro é própria; fi-la construir de 
propósito, levado a um desejo tão particular que me vexa exprimi-lo, 
mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no 
Engenho Novo a casa em que me criei na antiga Rua de Mata-
cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que 
desapareceu. [...]O meu fim evidente era atar as duas pontas da 
vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não 
consegui recompor o que foi nem o que fui. [...] O que aqui está é, 
mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos 
cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas 
autópsias; o interno não agüenta tinta.”          (Machado de Assis) 
 

Faça o que é solicitado: 
a) Pelo tom assumido pelo narrador, é possível deduzir que o 
texto pertença a qual fase da literatura machadiana? Justifique 
sua resposta.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Como funciona a representação do psicologismo no excerto 
acima? Em sua análise, utilize trechos da narrativa em 
questão. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

GABARITO: 

1. C  2. A  3. A  4. E  5. B  
6-C; 7-B; 8-B; 9-D; 10.A- O trecho pertence ao romance Dom Casmurro, de 
Machado de Assis, portanto faz parte da segunda fase da literatura 
machadiana. É possível perceber isso por meio da exploração do psicológico 
das personagens.  10.B- A representação do psicologismo se dá por meio de 
questionamentos existenciais, como pode ser percebido em: “O que aqui está 
é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, 
e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o interno 
não agüenta tinta”.  

 

UNIDADE 12 
 

PARNASIANISMO 
 

O Parnasianismo, que teve início com a publicação de 
Fanfarras, de Teófilo Dias em 1882 e término com a 
publicação de Missal e Broqueis, de Cruz em Souza em 
1893, é a manifestação poética do Realismo, porém 
ideologicamente não mantinha afinidades com romances 
realistas e naturalistas. É uma estética preocupada com a 
“arte pela arte” ou a “arte sobre a arte”, na qual os poetas 
estão à margem das grandes transformações do seu 
tempo. Sua influência é basicamente francesa, aliás sua 
denominação faz alusão às antologias publicadas na 
França com o título de Parnasse Contemporain.  

A poética parnasiana é de um modo geral a negação 
do Romantismo. O sentimentalismo, por exemplo, dos 
românticos é substituído pela objetividade temática, numa 
tentativa de se atingir a impessoalidade. O racionalismo e 
as formas perfeitas da Antiguidade Clássica são 
retomados.  

Mas o traço mais característico da poesia parnasiana é 
o culto da forma. Isso ocorre através da forma fixa 
representada pelos sonetos, a métrica dos versos 
alexandrinos e as rimas. Principais autores: Alberto de 
Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Vale ressaltar 
que a poesia parnasiana não teve propagação em Portugal.  

 

12.1 ALBERTO DE OLIVEIRA 
 

Antônio Mariano Alberto de Oliveira (Saquarema, 28 
de abril de 1857 — Niterói, 19 de Janeiro de 1937), mais 
conhecido pelo pseudônimo Alberto de Oliveira, foi um 
poeta, professor e farmacêutico brasileiro. Figura como 
líder do Parnasianismo brasileiro, na famosa tríade Alberto 
de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. 

Diplomou-se em Farmácia. Foi professor de Português 
e de Literatura Brasileira, além de ter sido um dos 
fundadores da ABL.  
 

VASO CHINÊS 
 

Estranho mimo, aquele vaso! Vi-o 
Casualmente, uma vez, de um perfumado 
Contador sobre o mármor luzidio 
Entre um leque e o começo de um bordado.  
 

Fino artista chinês, enamorado, 
Nele pusera o coração doentio 
Em rubras flores de um sutil lavrado 
Na tinta ardente, de um calor sombrio. 
 

Mas, talvez por contraste à desventura — Quem [o sabe?  
 de um velho mandarim 
Também lá estava a singular figura. 
 

Que arte em pintá-la! A genta acaso vendo-a 
Sentia um não sei quê com aquele chim 
De olhos cortados à feição de amêndoa. 

(Alberto de Oliveira) 
 

12.2 RAIMUNDO CORREIA 
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Raimundo da Mota de Azevedo Correia (São Luís, 13 
de maio de 1859 — Paris, 13 de setembro de 1911) foi um 
juiz e poeta brasileiro. 

Formou-se em Direito. Foi liberal. Como exerceu a 
função de juiz, quase não participou de eventos literários. 
Faleceu em Paris onde fora para um tratamento. 

 

Mal Secreto 
 

Se a cólera que espuma, a dor que mora 
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce, 
Tudo o que punge, tudo o que devora 
O coração, no rosto se estampasse; 
 

Se se pudesse o espírito que chora 
Ver através da máscara da face, 
Quanta gente, talvez, que inveja agora 
Nos causa, então piedade nos causasse! 
 

Quanta gente que ri, talvez, consigo 
Guarda um atroz, recôndito inimigo, 
Como invisível chaga cancerosa! 
 

Quanta gente que ri, talvez existe, 
Cuja a ventura única consiste 
Em parecer aos outros venturosa!            (Raimundo Correia) 

 

12.3 OLAVO BILAC 
 

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (Rio de 
Janeiro, 16 de dezembro de 1865 — 28 de dezembro de 
1918) foi um jornalista, contista (vide Contos Pátrios), 
cronista e poeta brasileiro do período literário parnasiano, 
um dos membros fundadores da Academia Brasileira de 
Letras (ABL). 

Na Revolta da Armada, refugiou-se, em MG, por ser 
antiflorianista. Foi tido como o maior poeta vivo de seu 
tempo. Nos últimos anos, assumiu o papel de poeta cívico 
em prol do serviço militar obrigatório. 

 

Nel mezzo del camin... 
 

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada 
E triste, e triste e fatigado eu vinha. 
Tinhas a alma de sonhos povoada, 
E a alma de sonhos povoada eu tinha... 
 

E paramos de súbito na estrada 
Da vida: longos anos, presa à minha 
A tua mão, a vista deslumbrada 
Tive da luz que teu olhar continha. 
 

Hoje, segues de novo... Na partida 
Nem o pranto os teus olhos umedece, 
Nem te comove a dor da despedida. 
 

E eu, solitário, volto a face, e tremo, 
Vendo o teu vulto que desaparece 
Na extrema curva do caminho extremo. 

 

12.4 FRANCISCA JÚLIA 
 

Francisca Júlia César da Silva Münster (Xiririca, 31 de 
agosto de 1871 - São Paulo, 1 de novembro de 1920) foi 
poetisa, professora, pianista e jornalista.  

O crítico literário, João Ribeiro, pensava que seus 
poemas fossem de Raimundo Correia sob um pseudônimo 
feminino. 

Após a morte do marido, tuberculoso, Francisca Júlia se 
suicida com narcóticos.  
 

Musa Impassível 
 

Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero 
Luto jamais te afeie o cândido semblante! 
Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho; e diante 
De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero. 
 

Em teus olhos não quero a lágrima; não quero 
Em tua boca o suave e idílico descante. 

Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante, 
Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. 
 

Dá-me o hemistíquio d'ouro, a imagem atrativa; 
A rima, cujo som, de uma harmonia crebra, 
Cante aos ouvidos d'alma; a estrofe limpa e viva; 
 

Versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos, 
Ora o áspero rumor de um calhau que se quebra, 
Ora o surdo rumor de mármores partidos. 

 

12.5 EXERCÍCIOS 
 

01. (UNIFESP-2004) No Manifesto da Poesia Pau-Brasil, 
Oswald de Andrade faz o seguinte comentário sobre os 
poetas parnasianos: “Só não se inventou uma máquina de 
fazer versos - já havia o poeta parnasiano.” O que o poeta 
modernista está criticando nos parnasianos é 

a) a demasiada liberdade no ato da criação, que os torna 
máquinas poéticas.  
b) o abandono da Arte pela arte, com a criação objetiva e 
anticonvencional.  
c) a preocupação com a perfeição formal e com o subjetivismo.  
d) o formalismo e a impessoalidade comuns em seus textos.  
e) o exagero na expressão das emoções, apesar da criação 
poética mecânica. 
 

02. (PUC-RS-2000) “Tu, artista, com zelo, Esmerilha e investiga! 
Níssia, o melhor modelo Vivo, oferece, da beleza antiga. Para 
esculpi-la, em vão, árduos, no meio De esbraseada arena, Batem-se, 
quebram-se em fatal torneio, Pincel, lápis, buril, cinzel e pena.”[...] 
 

O trecho evidencia tendências ___________ , na medida em que 
______________ o rigor formal e utiliza-se de imagens 
_____________.  

a) românticas - neutraliza - abstratas  
b) simbolistas - valoriza - concretas  
c) parnasianas - exalta - mitológicas  
d) simbolistas - busca - cotidianas  
e) parnasianas - evita - prosaicas 
 

03. (FMTM-2003) Para responder a esta questão, considere 
os versos. 

Longe do estéril turbilhão da rua, 
Beneditino, escreve! No aconchego, 
Do claustro, na paciência e no sossego, 
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! 
 

Mas que na forma se disfarce o emprego 
Do esforço; e a trama viva se construa 
De tal modo, que a imagem fique nua, 
Rica mas sóbria, como um templo grego. 

 

Pelas características desse texto, é correto afirmar que 
pertence à estética 
a) simbolista; seu tema é a entrega às sensações geradas pela 
poesia; o trabalho do poeta é suscitar imagens fortes.  
b) romântica; seu tema é a evasão no espaço; o trabalho do 
poeta é visto como extravasamento da emoção.  
c) parnasiana; seu tema é a própria poesia; o trabalho do poeta 
é visto como busca da perfeição formal.  
d) modernista; seu tema é a agitação da vida moderna; o 
trabalho do poeta é visto como registro dessa agitação.  
e) barroca; seu tema é a religiosidade; o trabalho do poeta é 
visto como sacrifício. 
 

04. (Faap-1997) 
AS POMBAS 
 

Vai-se a primeira pomba despertada... 
Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas 
De pombas vão-se dos pombais, apenas 
Raia sangüínea e fresca a madrugada 
 

E à tarde, quando a rígida nortada 
Sopra, aos pombais, de novo, elas, serenas 
Ruflando as asas, sacudindo as penas, 
Voltam todas em bando e em revoada... 
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Também dos corações onde abotoam, 
Os sonhos, um por um, céleres voam 
Como voam as pombas dos pombais; 
 

No azul da adolescência as asas soltam, 
Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam 
E eles aos corações não voltam mais...              (Raimundo Correia) 
 

O poema é um soneto; porque tem: 
a) dois quartetos e dois tercetos.      b) rima.  
c) medida.                                         d) ritmo.  
e) sonoridade. 
 

05. (UEL-1995) Assinale a alternativa cujos termos preenchem 
corretamente as lacunas do texto inicial.  
Esses poetas dedicavam-se, muitas vezes, a escrever sobre 
um "vaso grego", uma "taça de coral", uma "brilhante copa". 
Ao mesmo tempo em que admiravam os "áureos relevos", o 
"fino lavor" e o som "canoro e doce" desses objetos, viam-se 
a si mesmos como artesãos do verso, verdadeiros "ourives" 
da língua. Essa tendência preciosista teve em .................. e 
................. dois dos principais representantes, dentro do 
estilo ................... . 

a) Castro Alves e Gonçalves Dias - romântico.  
b) Olavo Bilac e Alberto de Oliveira - parnasiano.  
c) Gonçalves Dias e Olavo Bilac - romântico.  
d) Alberto de Oliveira e Castro Alves - parnasiano.  
e) Gonçalves Dias e Alberto de Oliveira - parnasiano. 
 

06. (Unirio-1999) 
 

MAL SECRETO 
 

"Se se pudesse, o espiríto que chora, 
Ver através da máscara da face, 
Quanta gente, talvez, que inveja agora 
Nos causa, então piedade nos causasse!"            (Raimundo Correia) 
 

O fragmento apresentado no texto contém uma oposição 
semântica fundamental entre o(a):  

a) eu-lírico e o ser humano em geral.  
b) eu-lírico e as pessoas que o invejam.  
c) ser que chora e os demais seres humanos.  
d) íntimo do ser humano e sua aparência.  
e) realidade exterior e o desejo humano. 
 

07. (UFES) O ideal parnasiano do culto da "arte pela arte" 
significa que o objetivo do poeta é criar obras que expressem:   

a) um conteúdo social, de interesse universal. 
b) a noção do progresso da sua época. 
c) uma mensagem educativa, de natureza moral. 
d) uma lição de cunho religioso. 
e) Belo, criado pelo perfeito uso dos recursos estilísticos. 
 

08. (UEL) Em seus poemas mais representativos, os 
poetas parnasianos cultivavam: 
a) a simplicidade da Natureza, a musicalidade das palavras 
doces e a confissão dos sentimentos. 
b) o vocabulário raro, a metrificação impecável e as rimas 
preciosas. 
c) o jogo de antíteses, a angústia da divisão psicológica e o 
tema da vida efêmera. 
d) o verso livre, a rima apenas ocasional e os temas 
diretamente ligados ao cotidiano. 
e) a retórica da indignação e do protesto, a participação política 
e os temas sociais. 
 

09. Leia abaixo um poema de Olavo Bilac, 
 

Vanitas 
 

Cego, em febre a cabeça, a mão nervosa e fria, 
Trabalha. A alma lhe sai da pena, alucinada, 
E enche-lhe, a palpitar, a estrofe iluminada 
De gritos de triunfo e gritos de agonia. 
 

Prende a ideia fugaz; doma a rima bravia, 
Trabalha... E a obra, por fim, resplandece acabada: 
"Mundo, que as minhas mãos arrancaram do nada! 

Filha do meu trabalho! ergue-te à luz do dia! 
 

Cheia da minha febre e da minha alma cheia, 
Arranquei-te da vida ao ádito profundo, 
Arranquei-te do amor à mina ampla e secreta! 
 

Posso agora morrer, porque vives!" E o Poeta 
Pensa que vai cair, exausto, ao pé de um mundo, 
E cai - vaidade humana! - ao pé de um grão de areia... 

(Olavo Bilac) 
 

a) É possível afirmar que, ao fim do trabalho, o eu-lírico se vê 
como bem-sucedido? Justifique.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Quais são as características que vinculam esse poema ao 
Parnasianismo?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. Leia o soneto a seguir: 
 

Rio Abaixo 
 
Treme o rio, a rolar, de vaga em vaga... 
Quase noite. Ao sabor do curso lento 
Da água, que as margens em redor alaga, 
Seguimos. Curva os bambuais o vento. 
 

Vivo, há pouco, de púrpura, sangrento, 
Desmaia agora o Ocaso. A noite apaga 
A derradeira luz do firmamento... 
Rola o rio, a tremer, de vaga em vaga. 
 

Um silêncio tristíssimo por tudo 
Se espalha. Mas a lua lentamente 
Surge na fímbria do horizonte mudo: 
 

E o seu reflexo pálido, embebido 
Como um gládio de prata na corrente, 
Rasga o seio do rio adormecido.                                       (Olavo Bilac) 
  

a) Como se classifica essa forma fixa de poema constituída de 
dois quartetos e dois tercetos? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

b) Quais outros dois estilos de época, além do Parnasianismo, 
utilizaram o soneto à exaustão? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

12.6 GABARITO 
 

1. D  2. C  3. C  4. A  5. B  
6-D; 7-E; 8-B; 9.A- O eu lírico não se vê bem sucedido, porque sua obra, por 
mais bem acabada que seja, é ínfima (“um grão de areia”) em comparação à 
profusão de sentimentos ideais que lhe inspiram. 9.B- O poema traz um 
caráter metalinguístico que o vincula ao Parnasianismo por utilizar, como 
tema, o próprio trabalho de se fazer poesia, sendo isso a representação da 
arte pela arte. Além do mais, trata-se de um soneto – forma amplamente 
disseminada por esse período literário. 10.A- Soneto; 10.B- Classicismo e 
Arcadismo (ou Neoclassicismo).  
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UNIDADE 13 
 

SIMBOLISMO 
 

13.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

A decadência econômica europeia nas últimas décadas 
do século XIX põe por terra as esperanças positivistas e 
materialistas. Uma nova forma de encarar o mundo faz com 
que se retomem os valores até então adormecidos: o 
idealismo e o misticismo são revitalizados. Surge o 
Simbolismo, opondo-se ao objetivismo realista.  

Na França, berço do Simbolismo, falava-se em 
decadência, aumentavam as rivalidades entre 
monarquistas e republicanos e sentia-se a perda da guerra 
de 1870 contra a Alemanha. A Europa vivia em estado de 
alerta, cada país procurava aumentar os seus contingentes 
militares e aperfeiçoar os seus armamentos. Era o 
fantasma da guerra.  

As consequências desse clima se farão sentir mais 
profundamente logo no início do século XX. As últimas 
manifestações simbolistas e as primeiras produções 
modernistas serão contemporâneas da Primeira Guerra 
Mundial, em 1914, e da Revolução Russa, em 1917.  

O Simbolismo, refletindo esse momento histórico, 
percebe a falência do racionalismo, do materialismo e do 
positivismo, insuficientes para a compreensão do mundo 
exterior, e retorna às tendências espiritualistas. O sonho, 
o inconsciente, a metafísica e a religiosidade renascem 
na procura de um mundo ideal situado ora no interior do 
indivíduo, ora no sobrenatural. Fugindo ao racionalismo, o 
artista mergulha então no irracional, cuja expressão exigia 
uma linguagem nova, metafórica e sugestiva. 
 

13.2 PRECURSORES 
 

As primeiras manifestações simbolistas já estavam 
presentes na coletânea Parnasse contemporain, com 
poemas de Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. Mas é no livro 
As flores do mal, de Charles Baudelaire, publicado em 
1857, que vamos encontrar as diretrizes da poética 
simbolista e de praticamente toda a moderna poesia 
europeia.  

Ainda que o símbolo tenha sempre existido em 
literatura, é no final do século XIX que se intensifica o seu 
uso, libertando a palavra de sua carga lógica para 
expressar sentimentos profundamente subjetivos. 
 

13.3 CARACTERÍSTICAS 
 

Expressão indireta de idéias e emoções: Para os 
simbolistas, a realidade deveria ser expressa de maneira 
vaga, nebulosa, imprecisa, ilógica.  

“Nomear um objeto é suprimir três quartos do prazer do 
poema, que é feito da felicidade em adivinhar pouco a 
pouco; sugeri-lo, eis o sonho... deve haver sempre enigma 
em poesia, e é o objeto da literatura – e não há outro – 
evocar os objetos.” (Mallarmé) 

Associadas a essa característica temos:  
A utilização de palavras ambíguas;  
A fuga da lógica discursiva;  
O amplo uso de metáforas e sinestesias;  
O hermetismo. 
 

• Expressividade sonora: “A música antes de qualquer 
coisa” era o postulado de Verlaine. Dotando o poema de 
expressividade sonora e valorizando o ritmo; a 
musicalidade, as aliterações, as assonâncias e os ecos, os 

simbolistas procuravam aproximar a poesia da música, 
afastando o poema das referências concretas e 
instaurando uma atmosfera vaga, misteriosa e indefinida. 
 

• Subjetivismo profundo: Desinteressado pela realidade 
objetiva, o simbolista voltava-se para o seu próprio eu, mas 
não o eu superficial do Romantismo. Tratava-se de buscar 
a essência do ser humano, o inconsciente, o subconsciente 
e os estados de alma.  
 

• Misticismo e espiritualismo: O desejo de um mundo 
ideal, do qual o mundo real é apenas uma representação 
imperfeita, conduz o simbolista a procurar alcançá-lo por 
meio da poesia, vendo na arte uma forma de religião. Em 
alguns autores esse desejo de evasão associa-se a uma 
visão cristã. São comuns a oposição entre matéria e 
espírito, a procura da purificação e a referência a regiões 
etéreas e ao espaço infinito.  

 

No plano sintático-vocabular observam-se:  
• Uso de vocábulos ligados ao místico e ao litúrgico: 
alma, infinito, desconhecido, essência, missal, breviário, 
hinos, salmos, ângelus etc.;  
 

• O emprego de iniciais maiúsculas no interior do verso, 
enfatizando o aspecto simbólico e alegorizante dos 
vocábulos.  
 

• Abstração e preocupação formal. Nascido no seio do 
Parnasianismo e com ele convivendo até o nosso século, o 
Simbolismo herdou a preocupação formal e o 
descompromisso com a realidade mundana, o que afastou 
os poetas dos problemas sociais, deixando-os envoltos em 
seu próprio universo. 

 

13.4 SIMBOLISMO EM PORTUGAL 
 

O marco inicial do Simbolismo em Portugal é a 
publicação de Oaristos (em 1890), coletânea de poemas de 
Eugênio de Castro, e o término se dá em 1915, com a 
publicação da Revista Orpheu. Contudo, os mais 
importantes poetas do Simbolismo em Portugal são 
Antônio Nobre e Camilo Pessanha.  

Antônio Nobre(1867–1900) - Publicou um único livro, 
intitulado Só (1892), cheio de nostalgia, saudosismo e 
sentimentalismo, com ênfase na musicalidade e criação de 
imagens e associações inesperadas e incomuns que 
descrevem muitas vezes um mundo em decomposição.  

Camilo Pessanha(1867–1926) - Autor de apenas um 
livro de poemas, Clepsidra (1920), nome que significa 
“relógio de água” e antecipa o conteúdo das imagens dos 
seus poemas, ligadas a naufrágios, à água e ao tempo 
corrosivo. Dotado de linguagem moderna e precisa, é o 
maior poeta do Simbolismo em Portugal, tendo exercido 
grande influência em Fernando Pessoa e Mário de Sá-
Carneiro, poetas do Modernismo português. 
 

13.5 SIMBOLISMO NO BRASIL 
Didaticamente, considera-se o ano de 1893 como o 

marco definitivo do Simbolismo no Brasil, ainda que antes 
dessa data se possam registrar várias manifestações 
poéticas ligadas à nova estética. Entre elas, destaca-se a 
publicação de Canções da decadência, de Medeiros e 
Albuquerque, em 1887. No ano de 1891, temos o primeiro 
manifesto simbolista brasileiro, de Emiliano Perneta, Cruz 
e Sousa, Bernardino Lopes e Oscar Rosas, publicado na 
Folha Popular do Rio de Janeiro. Porém, já se consagraram 
as seguintes obras, que iniciam o período de esplendor do 
Simbolismo no Brasil:  

1893 – Missal (poemas em prosa) e Broquéis (poemas 
em verso), de Cruz e Sousa. 

Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens são os 
maiores poetas do movimento, seguidos de Pedro KilKerry, 
Mário Pederneiras, Da Costa e Silva e Emiliano Perneta. 
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13.5.1 Cruz e Souza 
João da Cruz e Sousa (Nossa Senhora do Desterro, 24 

de novembro de 1861 — Curral Novo, 19 de março de 
1898) foi um poeta brasileiro. 

Com a alcunha de Dante Negro ou Cisne Negro, foi um 
dos precursores do simbolismo no Brasil. Segundo Antonio 
Candido, Cruz e Sousa foi o "único escritor eminente de 
pura raça negra na literatura brasileira, onde são 
numerosos os mestiços" 

Seus pais, escravizados, foram libertos pelo Marechal 
Guilherme Xavier de Sousa, que tutelou o poeta desde a 
adolescência. 

Escreveu crônicas abolicionistas na imprensa. Em 
Laguna, foi nomeado Promotor, mas não assumiu o cargo 
devido ao preconceito racial. Casou-se com Gavita cuja 
saúde mental logo se mostrou frágil. Tiveram quatro filhos, 
mas dois morreram antes do poeta, que faleceu de 
tuberculose aos 36 anos. 

 

O Emparedado 
 

“Não! Não! Não! Não transporás os pórticos milenários da vasta 
edificação do mundo, porque atrás de ti e adiante de ti não sei quantas 
gerações foram acumulando, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que 
para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. Se 
caminhares para a direita baterás e esbarrarás, ansioso, aflito, numa 
parede horrendamente incomensurável de Egoísmos e Preconceitos! Se 
caminhares para a esquerda, outra parede, de Ciências e Críticas, mais 
alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto! Se 
caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de Despeitos e 
Impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto! Se 
caminhares, enfim, para trás, ah! ainda, uma derradeira parede, 
fechando tudo, fechando tudo – horrível – parede de Imbecilidade e 
Ignorância, te deixará num frio espasmo de terror absoluto… 
E, mais pedras, mais pedras se sobreporão às pedras já acumuladas, 
mais pedras, mais pedras… Pedras destas odiosas, caricatas e fatigantes 
Civilizações e Sociedades… Mais pedras, mais pedras! E as estranhas 
paredes hão de subir longas, negras, terríficas! Hão de subir, subir, subir, 
mudas, silenciosas, até as Estrelas, deixando-te para sempre 
perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu Sonho…”                                                                
(Cruz e Souza) 

 

13.5.2 Alphonsus de Guimaraens 
Alphonsus de Guimaraens, pseudônimo de Afonso 

Henrique da Costa Guimarães (Ouro Preto, 24 de julho de 
1870 – Mariana, 15 de julho de 1921), foi um escritor 
brasileiro. 

A poesia de Alphonsus de Guimaraens é 
marcadamente mística e envolvida com religiosidade 
católica. Seus sonetos apresentam uma estrutura clássica, 
e são profundamente religiosos e sensíveis na medida em 
que explora o sentido da morte, do amor impossível, da 
solidão e da inadaptação ao mundo. Contudo, o tom 
místico imprime em sua obra um sentimento de aceitação 
e resignação diante da própria vida, dos sofrimentos e 
dores. Outra característica marcante de sua obra é a 
utilização da espiritualidade em relação à figura feminina, 
que é considerada um anjo, ou um ser celestial.  

Sua poesia é quase toda voltada para o tema da morte 
da mulher amada. 

 

Soneto 
 

Hão de chorar por ela os cinamomos, 
Murchando as flores ao tombar do dia. 
Dos laranjais hão de cair os pomos, 
Lembrando-se daquela que os colhia. 
 

As estrelas dirão — "Ai! nada somos, 
Pois ela se morreu silente e fria.. . " 
E pondo os olhos nela como pomos, 
Hão de chorar a irmã que lhes sorria. 
 

A lua, que lhe foi mãe carinhosa, 
Que a viu nascer e amar, há de envolvê-la 

Entre lírios e pétalas de rosa. 
 

Os meus sonhos de amor serão defuntos... 
E os arcanjos dirão no azul ao vê-la, 
Pensando em mim: — "Por que não vieram [juntos?"  

(Alphonsus de Guimaraens) 
 

13.6 EXERCÍCIOS 
 

01.   (ITA-2002) Leia os seguintes versos: 
Mais claro e fino do que as finas pratas 
O som da tua voz deliciava... 
Na dolência velada das sonatas 
Como um perfume a tudo perfumava. 
Era um som feito luz, eram volatas 
Em lânguida espiral que iluminava, 
Brancas sonoridades de cascatas... 
Tanta harmonia melancolizava. 
(SOUZA, Cruz e. “Cristais”, in Obras completas.Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1995, p. 86.) 

Assinale a alternativa que reúne as características 
simbolistas presentes no texto: 
a) Sinestesia, aliteração, sugestão.  
b) Clareza, perfeição formal, objetividade.  
c) Aliteração, objetividade, ritmo constante.  
d) Perfeição formal, clareza, sinestesia.  
e) Perfeição formal, objetividade, sinestesia. 
 

02. (Mack-2001) 
 

Ficávamos sonhando horas inteiras,  
Com os olhos cheios de visões piedosas:  
Éramos duas virginais palmeiras,  
Abrindo ao céu as palmas silenciosas.  
 

As nossas almas, brancas, forasteiras,  
No éter sublime alavam-se radiosas.  
Ao redor de nós dois, quantas roseiras…  
O áureo poente coroava-nos de rosas.  
 

Era um arpejo de harpa todo o espaço:  
Mirava-a longamente, traço a traço,  
No seu fulgor de arcanjo proibido.  
 

Surgia a lua, além, toda de cera…  
Ai como suave então me parecera  
A voz do amor que eu nunca tinha ouvido!  

(Alphonsus de Guimaraens) 
 

O texto exemplifica o seguinte princípio estético: 
a) Sempre haverá uma poesia popular sem arte, e poetas 
populares sem apuro gramatical e métrico, versejando com o 
falar da gente rústica.  
b) … jamais se deve arriscar o emprego de qualquer locução 
ambígua; sigo, como de costume, na  
esteira de Quintiliano (…)  
c) Movimento de oposição à ordem estabelecida do 
Iluminismo, reúne um grupo de escritores para o qual o “gênio” 
se torna a palavra de ordem capaz de possibilitar a rejeição à 
disciplina e à tradição importada.  
d) A busca de vagas sensações, dos estados indefinidos de 
alma, fazendo que a poesia se aproxime da música, tem como 
intuito “traduzir” um mundo de essências, um mais além, ora 
conhecido como o Ideal, ora como o Mistério, intraduzível por 
si mesmo.  
e) Porém declaro desde já que não olhei regras nem princípios, 
que não consultei Horácio nem Aristóteles, mas fui 
insensivelmente depós o coração e os sentimentos da 
Natureza, que não pelos cálculos da arte e operações 
combinadas do espírito. 
 

03. (PUC - PR-2007) Identifique nos versos finais do poema 
“O assinalado”, de Cruz e Sousa citados os elementos que 
caracterizam a poesia simbolista do autor. Depois 
assinale a alternativa correta. 
 

“Tu és o Poeta, o grande Assinalado  
que povoas o mundo despovoado,  
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de belezas eternas, pouco a pouco.  
Na Natureza prodigiosa e rica  
Toda a audácia dos nervos justifica  
Os teus espasmos imortais de louco!” 
 

a) A poesia é criação de belezas eternas.  
b) A poesia é a linguagem que provoca a loucura do poeta.  
c) O poeta se distingue dos mortais comuns porque é louco.  
d) A natureza oculta a loucura do poeta.  
e) O poeta á assinalado porque contribui para povoar o mundo. 
 

04. (UEL-1995) Assinale a alternativa cujos termos preenchem 
corretamente as lacunas do texto inicial.  
Pode-se afirmar que a poesia .................. não teve, entre nós, 
a mesma repercussão que teve na Europa. De qualquer modo, 
essa poética voltada para as sonoridades, os amplos 
espaços, o Absoluto, o desejo do infinito, e estilisticamente 
apoiada em sinestesias, enumerações, assonâncias e 
aliterações, permitiu a ..................... consagrar-se com seus 
versos. 

a) pré-romântica - Casimiro de Abreu.  
b) pré-modernista - Raimundo Correia.  
c) neoclássica - Basílio da Gama.  
d) simbolista - Cruz e Sousa.  
e) parnasiana - Machado de Assis. 
 

05. (UFG-2007) Leia o poema de Cruz e Sousa. 
 

Acrobata da dor  
 

Gargalha, ri, num riso de tormenta,  
Como um palhaço, que desengonçado,  
Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado  
De uma ironia e de uma dor violenta.  
Da gargalhada atroz, sanguinolenta,  
Agita os guizos, e convulsionado  
Salta, “gavroche”, salta, “clown”, varado  
Pelo estertor dessa agonia lenta...  
Pedem-te bis e um bis não se despreza!  
Vamos! retesa os músculos, retesa  
Nessas macabras piruetas d’aço...  
E embora caias sobre o chão, fremente,  
Afogado em teu sangue estuoso e quente,  
Ri! Coração, tristíssimo palhaço.  

SOUSA, Cruz e. Broquéis, Faróis e Últimos sonetos. 2ª. ed. reform., 
São Paulo: Ediouro, 2002. p. 39-40. (Coleção super prestígio).  
 

Vocabulário:  
gavroche: garoto de rua que brinca, faz estripulias  
clown: palhaço  
estertor: respiração rouca típica dos doentes terminais  
estuoso: que ferve, que jorra 
 

Uma característica simbolista do poema acima é a 
a) linguagem denotativa na composição poética.  
b) biografia do poeta aplicada à ótica analítica.  
c) perspectiva fatalista da condição amorosa.  
d) exploração de recursos musicais e figurativos.  
e) presença de estrangeirismos e de barbarismos. 
 

06. (UFG-2007) Leia os poemas de Cora Coralina e de Cruz 
e Sousa. 
 
 

Todas as vidas  
[...]  
Vive dentro de mim  
a lavadeira do Rio Vermelho.  
Seu cheiro gostoso  
d’água e sabão.  
[...]  
Vive dentro de mim  
a mulher do povo.  
Bem proletária.  
[...]  
Vive dentro de mim  
a mulher da vida.  
Minha irmãzinha...  
[...]  
Todas as vidas dentro de mim.  

Na minha vida -  
a vida mera das obscuras.  
 

CORALINA, Cora. Melhores poemas., Seleção de Darcy França Denófrio. 
São Paulo: Global, 2004. p. 253-255. (Coleção melhores poemas).  
 

Afra  
Ressurges dos mistérios da luxúria,  
Afra, tentada pelos verdes pomos,  
Entre os silfos magnéticos e os gnomos  
Maravilhosos da paixão purpúrea.  
Carne explosiva em pólvoras e fúria  
De desejos pagãos, por entre assomos  
Da virgindade ─ casquinantes momos  
Rindo da carne já votada à incúria.  
Votada cedo ao lânguido abandono,  
Aos mórbidos delíquios como ao sono,  
Do gozo haurindo os venenosos sucos.  
Sonho-te a deusa das lascivas pompas,  
A proclamar, impávida, por trompas  
Amores mais estéreis que os eunucos!  
 

SOUSA, Cruz e. Broquéis, Faróis e Últimos sonetos. 2ª. ed. reform., 
São Paulo: Ediouro, 2002. p. 24-25. (Coleção super prestígio).  
 

Vocabulário:  
silfos: espíritos elementares do ar  
assomos: ímpeto, impulso  
casquinantes: relativo à gargalhada, risada de escárnio  
momos: ator que representa comédia  
incúria: falta de cuidado 
delíquios: desfalecimento, desmaio  
haurindo: extraindo, colhendo, consumindo 
 

Nos poemas apresentados, os autores tematizam a mulher 
com perspectivas diferenciadas no que diz respeito, 
respectivamente, à   
a) preocupação com a cor local e à fuga da realidade em 
situações espirituais.  
b) perspectiva referencial dada ao tema e ao enquadramento 
conceptista das imagens.  
c) ênfase no misticismo africano e à descrição fantástica do 
corpo da mulher.  
d) musicalidade recorrente para a composição dos perfis e ao 
entrelaçamento de poesia e prosa.  
e) valorização de condições sociais marginalizadas e à 
construção erotizada da figura feminina. 
 

07. (UFMG-2003-adaptada) Com base na leitura dos poemas de 
Cruz e Sousa que estão elencados nas questões anteriores e ao 
longo desta apostila, é INCORRETO afirmar que se trata de uma 
poesia 

a) de tendência naturalista, que se compraz na descrição 
mórbida dos sentimentos, embora mostre otimismo em relação 
ao homem.  
b) próxima da música, não apenas no plano temático, mas, 
sobretudo, no trabalho detalhista da sonoridade.  
c) abstrata, pois se afasta de situações cotidianas e, além 
disso, exprime um intenso sentimento de dor e de angústia.  
d) de atmosfera intensamente misteriosa, criada pelo forte 
impulso de transfiguração da realidade imediata. 
e) extremamente subjetiva, caracterizada pelo uso de 
símbolos e de sugestões 
 

08. (IBMEC - SP-2007) Considere os versos que seguem. 
 

Chorai, arcadas  
Do violoncelo!  
Convulsionadas  
Pontes aladas  
De pesadelo …  
Trêmulos astros…  
Solidões lacustres…  
— Lemes e mastros…  
E os alabastros  
Dos balaústres!                                                        (Camilo Pessanha) 
 

Indique a alternativa correta. 
a) Valoriza recursos estilísticos como o ritmo e a sonoridade, 
características da poesia simbolista.  
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b) Retoma da poesia palaciana a redondilha maior, os versos 
brancos e a estrutura paralelística.  
c) Apresenta nítida influência da poesia Modernista, por causa 
da presença de versos curtos e da temática onírica.  
d) Reforça a idéia do sofrimento amoroso, de nítida influência 
romântica.  
e) Verificam-se características típicas do estilo neoclássico 
com a presença de linguagem rebuscada. 
 

13.7 GABARITO 
 

1.A  2.D  3.A  4.D  5.D  6.E  7.A  8.A 

 

UNIDADE 14 
 

MODERNISMO PORTUGUÊS 
 

14.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) é um marco 
histórico importante para a configuração dos novos tempos. 
Nos anos que a precederam, os povos da Europa puderam 
usufruir o bem-estar proporcionado pelas inovações 
tecnológicas, sem se dar conta de que o pessimismo e a 
inquietação já prenunciavam o grande conflito. As primeiras 
décadas do século XX constituíram um período difícil da 
história de Portugal. Economicamente, o país estava 
empobrecido e estagnado, com a maior parte de sua 
população ainda no campo, submissa ao domínio do clero. 
A insatisfação com a monarquia já havia atingido índices 
alarmantes em 1910, quando foi proclamada a República. 
Dois anos antes, o rei D. Carlos I fora morto em um 
atentado, juntamente com o príncipe herdeiro, seu filho. 

 

14.2 VANGUARDAS EUROPEIAS 
 

No início do século XX, o homem vive uma euforia 
exagerada diante do progresso. No entanto, as 
consequências destes avanços são as lutas por mercados 
fornecedores e consumidores, estopim da Primeira Guerra 
Mundial.  

Neste período surgem várias tentativas de interpretação 
da realidade através da arte. As muitas tendências 
constituem o que se convencionou chamar vanguarda 
europeia, são elas: Futurismo, Expressionismo, 
Cubismo, Dadaísmo e Surrealismo. As correntes 
artísticas aparecem através de seus manifestos. 

 

14.2.1 Futurismo 
O primeiro manifesto do movimento foi publicado em 

1909, assinado por Filippo Tommaso Marinetti. O 
Futurismo apresenta como pontos fundamentais a 
exaltação da vida moderna, da máquina, da eletricidade, do 
automóvel, da velocidade.  

Leia um trecho do manifesto:  
 “– Nós queremos glorificar a guerra – única higiene do mundo –

, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as 
belas ideias que matam, e o menosprezo da mulher”.  

Em 1912, aparece o manifesto técnico da literatura 
futurista, que propunha a “destruição da sintaxe, o uso de 
símbolos matemáticos e musicais e o menosprezo pelo 
adjetivo, advérbio e pontuação”  

Marinetti, seu líder, acabou se tornando sinônimo de 
Futurismo. O problema é que Marinetti é seguidor do 
fascismo de Mussolini. Isso possibilitou a associação entre 
Futurismo e Fascismo, por isso muitos modernistas o 
repudiavam. 

 

14.2.2 Expressionismo 
O movimento surgiu na Alemanha, em 1910. A 

preocupação era com uma forma de expressar as 
manifestações do mundo interior. Daí a importância da 
expressão, ou seja, da materialização, numa tela ou no 
papel, de imagens nascidas no mundo interior. O 
Expressionismo não se importava com os conceitos de belo 
e feio na arte. Essa estética se manifestou mais na pintura, 
transformando o que iniciava Van Gogh e Cézanne.  

No Brasil, a paulista Anita Malfatti, após seus estudos 
na Alemanha, expõe suas obras expressionistas em São 
Paulo. 

 

14.2.3 Cubismo 
A pintura cubista surgiu em 1907, a partir das 

experiências de Pablo Picasso. Ela valoriza as formas 
geométricas (cones, esferas, cilindros etc.).  

Já a literatura cubista busca aproximar ao máximo as 
várias manifestações artísticas (pintura, literatura, música, 
escultura), preocupa-se com a organização estrutural do 
texto e ressalta a utilização do espaço em branco da 
página. Essas características influenciaram a poesia 
concreta, no Brasil, na década de 50. O primeiro manifesto 
foi assinado por Guillaume Apollinaire. Entre muitos 
postulados, destaca-se a utilização do verso livre e a 
consequente negação da estrofe, da rima e da harmonia. 

 

14.2.4 Dadaísmo 
Este movimento surgiu em 1916, no meio da guerra, na 

Suíça. O radicalismo do grupo está logo na escolha do 
nome, pois a palavra dadá não significa nada. O manifesto 
dadaísta foi escrito por Tristan Tzara. O movimento nega o 
presente, o passado e o futuro. Ele representa a total 
ausência de perspectiva diante da guerra, por isso é contra 
as ordenações lógicas. O importante era valorizar as 
palavras pela sonoridade. Exaltação do grito, o urro contra 
o mundo em guerra e o capitalismo burguês. 

 

14.2.5 Surrealismo 
O movimento surgiu em 1924, a partir do manifesto de 

André Breton, ex-dadaísta. O Surrealismo está próximo do 
Expressionismo e da sondagem do mundo interior. Sua 
ideia principal era a liberação do inconsciente da 
valorização do sonho.  

A grande influência destes artistas são os escritos de 
Sigmund Freud. De acordo em eles, enquanto acordados 
nossos pensamentos são entorpecidos, mas durante o 
sono liberamos a criança e o selvagem existente em nós. 
Para os surrealistas só a ausência da razão poderia nos 
dar a arte. 

 

14.3 PRIMEIRO MOMENTO - ORFISMO 
 

A ebulição dos movimentos da vanguarda europeia 
atingiu Portugal em 1915, quando o grupo liderado por 
Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa lançou a revista 
Orfeu (ou Orpheu, como se escrevia na época). Esse grupo 
tinha em mira a renovação literária e cultural do país; 
pretendia, além disso, escandalizar a burguesia. Marco 
inicial do Modernismo português, a revista Orfeu teve 
apenas dois números, interrompendo-se sua publicação 
com a morte de Mário de Sá-Carneiro.  

O período caracterizava-se pela renovação das 
formas poéticas, com a disseminação do verso livre, 
relegando as formas tradicionais, regularmente 
metrificados e com rimas, para um segundo plano. Temas 
prosaicos invadem a poesia: a eletricidade, a velocidade, o 
cotidiano. Paralelamente a esse prosaísmo, entretanto, um 
sentimento de angústia e pessimismo reflete a inquietação 
reinante na Europa com a Primeira Guerra Mundial. 
 



LITERATURA  189 

CURSO ESPECIAL PRÉ-VESTIBULAR – CEPV-UEL 
MATERIAL NÃO INÉDITO, ORGANIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE ALUNOS DE BAIXA RENDA - VENDA PROIBIDA 

14.3.1 Fernando Pessoa 
Fernando Pessoa é um caso único da literatura. Além 

dos poemas que assinou com seu nome, escreveu também 
uma quantidade imensa de poemas que atribui a 
personagens fictícias, conhecidas como seus 
heterônimos. São três os heterônimos mais importantes: 
Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Para 
cada heterônimo, Pessoa criou uma biografia e estruturou 
uma obra com características bem definidas. ALBERTO 
CAEIRO é rude, simples, humilde, expansivo, satisfeito 
com o mundo, dando muito valor às coisas concretas: 
árvores, campos, casas, vales. Nada tem de filósofo ou 
metafísico. RICARDO REIS retoma o período greco-
romano, é o poeta da temática clássica. ÁLVARO DE 
CAMPOS é o poeta da temática futura, "poeta 
sensacionalista e escandaloso". As poesias que aparecem 
com a assinatura de Fernando Pessoa têm uma temática 
de dor, ceticismo, idealismo, melancolia e tédio. Ao morrer, 
Fernando Pessoa havia lançado apenas um livro, 
Mensagem. Publicou poemas e outros textos em revistas, 
mas a quase totalidade de sua obra permaneceu 
manuscrita e guardada em um baú, que ficou aos cuidados 
de sua irmã. 

 

Isto 
 

Dizem que finjo ou minto   
Tudo o que escrevo. Não.   
Eu simplesmente sinto   
Com a imaginação. 
Não uso o coração. 
 

Tudo o que sonho ou passo,   
O que me falha ou finda, 
É como que um terraço   
Sobre outra coisa ainda.   
Essa coisa que é linda. 
 

Por isso escrevo em meio   
Do que não está ao pé,   
Livre do meu enleio,   
Sério do que não é. 
Sentir! Sinta quem lê!                              (Fernando Pessoa) 

 

14.3.2 Mário de Sá-Carneiro 
O egocentrismo transparece na obra de Mário de Sá-

Carneiro com tal intensidade, que o poeta acabou por se 
fragmentar num ”eu” cada vez mais neurótico e 
desintegrado. Sua poesia, emocional, intuitiva e muitas 
vezes idealizante, expressa as exaltações e derrocadas de 
sua vida interior. As formas tradicionais conservam-se em 
muitos de seus poemas, apesar do contato que manteve 
com as inovações das vanguardas em suas longas estadas 
em Paris. Sua prosa tem como destaque A confissão de 
Lúcio, narrativa em 1ª pessoa em que o protagonista expõe 
suas paixões e obsessões sexuais, sua angústia e solidão.  

Como Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro também 
teve a obsessão do “outro”, isto é, o desejo de ultrapassar 
a condição de indivíduo limitado.  

 

Estátua Falsa 
 

Só de ouro falso os meus olhos se douram; 
Sou esfinge sem mistério no poente. 
A tristeza das coisas que não foram 
Na minha'alma desceu veladamente.  
 

Na minha dor quebram-se espadas de ânsia, 
Gomos de luz em treva se misturam. 
As sombras que eu dimano não perduram, 
Como Ontem, para mim, Hoje é distancia. 
 

Já não estremeço em face do segredo; 
Nada me aloira já, nada me aterra: 
A vida corre sobre mim em guerra, 

E nem sequer um arrepio de mêdo! 
 

Sou estrêla ébria que perdeu os céus, 
Sereia louca que deixou o mar; 
Sou templo prestes a ruir sem deus, 
Estátua falsa ainda erguida ao ar... 
 

14.4 SEGUNDO MOMENTO - PRESENCISMO 
 

Em 1927, na cidade de Coimbra, um grupo de jovens 
intelectuais fundou a revista Presença, com o objetivo de 
criar uma literatura desvinculada de qualquer corrente 
política, social ou religiosa. Entre esses jovens 
destacaram-se José Régio e João Gaspar Simões, cuja 
nova maneira de escrever, voltada para o mundo interior, 
tornou-se conhecida por psicologismo. A “imaginação 
psicológica” trouxe uma revalorização da intuição, criando 
um clima intimista na poesia e na prosa.  

 

14.5 TERCEIRO MOMENTO - 

NEORREALISMO 
 

O advento do Neorrealismo ocorreu ao mesmo tempo 
que, em alguns países, surgia uma literatura comprometida 
com as desigualdades sociais características do sistema 
capitalista. Subjugado por um governo ditatorial que 
reprimia com violência as manifestações progressivas, 
Portugal teve entre seus escritores as vozes críticas contra 
esse estado de coisas. Uma das maneiras de resistir 
consistia em engajar-se artisticamente, isto é, criar obras 
artísticas ou literárias comprometidas com as causas 
progressistas que abordassem as questões socioeco-
nômicas e as diferenças ideológicas. Os principais 
escritores desse período são Ferreira de Castro, Vergílio 
Ferreira e Fernando Namora.   

 

14.6 FLORBELA ESPANCA 
 

Florbela Espanca (Vila Viçosa, 8 de dezembro de 1894 
— Matosinhos, 8 de dezembro de 1930), batizada como 
Flor Bela Lobo, e que opta por se autonomear Florbela 
d'Alma da Conceição Espanca, foi uma poetisa portuguesa 
que não esteve vinculada a nenhum dos três movimentos 
anteriores. A sua vida, de apenas 36 anos, foi plena, 
embora tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos 
íntimos, que a autora soube transformar em poesia da mais 
alta qualidade, carregada de erotização, feminilidade e 
panteísmo.   

 

Loucura 
Tudo cai! Tudo tomba! Derrocada  
Pavorosa! Não sei onde era dantes.  
Meu solar, meus palácios, meus mirantes!  
Não sei de nada, Deus, não sei de nada!...  
Passa em tropel febril a cavalgada  
Das paixões e loucuras triunfantes!  
Rasgam-se as sedas, quebram-se os diamantes!  
Não tenho nada, Deus, não tenho nada!...  
Pesadelos de insônia, ébrios de anseio!  
Loucura a esboçar-se, a enegrecer  
Cada vez mais as trevas do meu seio!  
Ó pavoroso mal de ser sozinha!  
Ó pavoroso e atroz mal de trazer  
Tantas almas a rir dentro da minha!       (Florbela Espanca) 

 

14.7. TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 
 

Na segunda metade do século XX, a literatura 
portuguesa apresenta um panorama bastante 
diversificado. A poesia adquiriu novo vigor na década de 
1950, com o surgimento de várias revistas literárias. Nos 
últimos anos vem ganhando destaque a prosa do maior 
escritor português contemporâneo, José Saramago e, 
também, de Gonçalo Tavares. 
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14.8 EXERCÍCIOS 
 

01. (PUC) 
Sou um guardador de rebanhos. 
O rebanho é os meus pensamentos 
E os meus pensamentos são todos sensações. 
Penso com os olhos e com os ouvidos 
E com as mãos e os pés 
E com o nariz e a boca. 
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 
E comer um fruto é saber-lhe o sentido. 
Por isso quando num dia de calor 
Me sinto triste de gozá-lo tanto, 
E me deito ao comprido na erva, 
E fecho os olhos quentes, 
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 
Sei a verdade e sou feliz. 

No poema, de Alberto Caeiro, 
a) a visão de mundo não se confunde com a sensação de 
mundo. 
b) a atividade mental é muito lúcida e extremamente racional. 
c) o conhecimento da natureza e do mundo é obtido por meio 
dos sentidos. 
d) o entendimento da realidade resulta do exagerado 
racionalismo do eu-lírico. 
e) os termos "rebanho" e "pensamentos" se distanciam por 
força da metáfora. 
 

02. (MACKENZIE) 
 

Nunca a alheia vontade, inda que grata,  
Cumpras por própria. Manda no que fazes,  
Nem de ti mesmo servo.  
Ninguém te dá quem és. Nada te mude.  
Teu íntimo destino involuntário  
Cumpre alto. Sê teu filho.                          (Fernando Pessoa) 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) A métrica desses versos tem o papel de ajudar a construir 
o significado de desestabilização emocional subjacente a todo 
o poema. 
b) “A alheia vontade”, sujeito sintático de “nunca cumpras”, 
aponta para o que deve ser evitado na busca da própria 
soberania. 
c) A relação “eu/tu” estabelece-se num tom de orientação 
construído pela predominância dos verbos no imperativo. 
d) A organização do poema em versos decassílabos e 
hexassílabos constrói um ritmo irregular, impróprio para 
veicular verdades acabadas. 
e) Os dois últimos versos questionam a fatalidade e subvertem 
o individualismo proposto desde o início como o Ideal, ora 
como o Mistério, intraduzível por si mesmo.  
 

03. (MACKENZIE) O poeta ligado ao sentimento nacionalista 
que tomou conta de Portugal em meio às crises do primeiro 
período republicano, responsável por Mensagem, obra que 
retomou a formação de sua pátria, a identificação com o mar, 
o sonho de um império grande e forte foi: 

a) Alberto Caeiro. 
b) Ricardo Reis. 
c) Mário de Sá-Carneiro. 
d) Fernando Pessoa ele mesmo. 
e) Álvaro de Campos. 
 

04. (UFRS) Leia o texto abaixo. 
 

Passa uma borboleta por diante de mim 
E pela primeira vez no Universo eu reparo 
Que as borboletas não têm perfume nem cor. 
A cor é que tem cor nas asas da borboleta, 
No movimento da borboleta o movimento é que se move. 
O perfume é que tem perfume no perfume da flor. 
A borboleta é apenas borboleta 
E a flor é apenas flor. 
 

A leitura do texto nos permite concluir que Fernando 
Pessoa fala pela voz de: 

a) Ricardo Reis, por remeter a temas e formas da poética 
clássica. 
b) Alberto Caeiro, pelo tratamento simples da natureza com a 
qual se sente intimamente ligado. 
c) Álvaro de Campos, que representa o mundo moderno e a 
vanguarda futurista. 
d) Pessoa, ele mesmo, por expressar traços marcantes da 
poesia do século XX. 
e) Bernardo Soares, por adotar uma atitude intimista. 
 

05. (UFJF) Uma estrofe famosa do poema Autopsicografia, 
de Fernando Pessoa, é: 
 

O poeta é um fingidor./ Finge tão completamente/ Que 
chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente. 
 

A partir dela e pensando na obra do poeta como um todo, 
é correto afirmar: 
a) Fernando Pessoa, com a proposta do fingimento poético, 
rompe com o confessionalismo romântico. 
b) somente Álvaro de Campos pode ser representante do 
fingimento poético, pois é um poeta futurista. 
c) o fingimento poético não está presente na obra de Alberto 
Caeiro, pois ele é um pastor simples e sincero. 
d) a única parte da obra pessoana que escapa do fingimento 
são os poemas de Fernando Pessoa ele mesmo. 
e) Ricardo Reis, como poeta clássico, não pode ser estudado 
pelo fingimento modernista. 
 

06. (FGV) Este poema integra a obra poética de Fernando 
Pessoa. Seu autor é um homem simples, que viveu em 
contato direto com a natureza; é o poeta do real sensível. 
Pode-se dizer que, assim, manifesta uma forma de pensar 
apenas diferente e não ausência de reflexão. É autor dos 
versos: 
 

[...] 
Que pensará isto de aquilo? 
Nada pensa nada. 
Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem? 
Se ela a tiver, que a tenha... 
Que me importa isso a mim? 
Se eu pensasse nessas coisas, 
Deixaria de ver as árvores e as plantas 
E deixaria de ver a Terra, 
Para ver só os pensamentos... 
Entristecia e ficava às escuras. 
E assim, sem pensar tenho a Terra e o Céu 
 

Trata-se de:   
a) Alberto Caeiro.                 b) Ricardo Reis. 
c) Bernardo Soares.             d) Fernando Pessoa, ele mesmo. 
e) Álvaro de Campos. 
 

 

07. (UFRS) Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas do texto a seguir, na ordem em que aparecem. 

Ao concretizar o projeto de um poeta múltiplo, Fernando 
Pessoa cria ________ com diferentes _____ entre os quais 
Ricardo Reis e Álvaro de Campos, com obras de tendência, 
respectivamente, _____ e _____. 
a) pseudônimos – imagens – clássica – simbolista. 
b) heterônimos – linguagens – neoclássica – modernista. 
c) pseudônimos – estilos – simbolista – modernista. 
d) heterônimos – temáticas – romântica – futurista. 
e) heterônimos – visões de mundo – surrealista – 
vanguardista. 
 

08. (UNIFESP) 
 

A Criança que Pensa em Fadas 
 

A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas 
Age como um deus doente, mas como um deus. 
Porque embora afirme que existe o que não existe 
Sabe como é que as cousas existem, que é existindo, 
Sabe que existir existe e não se explica, 
Sabe que não há razão nenhuma para nada existir, 
Sabe que ser é estar em algum ponto 
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O teólogo Leonardo Boff, em entrevista à revista Filosofia, diz: 
“Eu me lembro agora, sábado, de um menino de oito anos, que 
veio e me disse: “Vô, por que as coisas existem?” A filosofia 
começa com isso. Respondi que elas existem porque existem. 
E aí até citei um poeta, Angelus Silesius: “A flor floresce por 
florescer / Não pergunta se a olham / E sorri pro universo. A 
rosa é sem porquê.” E ele disse: “E eu? O que eu faço aqui 
nesse mundo?” Oito anos de idade e já colocou as questões 
da metafísica fundamentais.” 
(Filosofia – ciência & vida, Ano 1, n.º 05.) 
 

No poema de Caeiro, o ponto de vista de Silesius, com o 
qual concorda Boff, é 
a) confirmado, pois o eu lírico entende que a existência está 
ligada a um deus. 
b) negado, pois o eu lírico entende que se deve evitar o 
questionamento da metafísica. 
c) negado, pois o eu lírico entende que a existência é uma 
grande falta de razão. 
d) confirmado, pois o eu lírico entende que o existir por si só já 
basta. 
e) negado, pois o eu lírico entende que não se apreende a 
realidade senão por intermédio de um deus. 
 

14.9 GABARITO 
 

1.C  2.C  3.D  4.B  5.A  6.A  7.B  8.D 
 

UNIDADE 15 
 

PRÉ-MODERNISMO 
 

15.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Nos primeiros anos da República, o Brasil foi governado 
por presidentes militares – era a chamada República da 
espada (1889 a 1894). A ela seguiu-se um período caracte-
rizado por presidentes ligados às oligarquias rurais (a cha-
mada “nobreza fundiária”) constituídas por cafeicultores de 
São Paulo e pecuaristas de Minas Gerais – a República 
do café-com-leite (1894 a 1930).  

1896-1897 – Guerra de Canudos, na Bahia.  
1903 – Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro.  
1910 – Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro.  
1912-1916 – Guerra do Contestado, em Santa Catarina.  
1917 – São Paulo é palco de inúmeras greves operárias.  

Os antigos escravos eram marginalizados e os imigran-
tes europeus que chegavam para trabalhar nas lavouras ou 
nas indústrias recém-criadas eram submetidos a condições 
de trabalho aviltantes. O Nordeste vivia a estagnação eco-
nômica e bandos de cangaceiros assaltavam propriedades. 
As secas levavam à morte milhares de sertanejos e outros 
tantos eram facilmente arregimentados na formação de 
seitas místicas, lideradas por beatos ou conselheiros, 
tornando-se fanáticos, pela desesperança e pela crença 
numa solução divina para males que, na verdade, tinham 
origem econômica. 

 

15.2 MARCO INICIAL 
1902 – publicação de Canaã, de Graça Aranha, e de Os 

sertões, de Euclides da Cunha; 
 

15.3 CARACTERÍSTICAS 
 

• Redescoberta do Brasil pela literatura; 
• Arte mais engajada e crítica à sociedade; 
• Sertão, interior e subúrbio: representações do atraso 

brasileiro; 
• Regionalismo mais crítico; 
• Linguagem oscilante: erudita e coloquial; 

 

15.4 EUCLIDES DA CUNHA 
 

• Era republicano e, por isso, foi expulso do Exército, 
sendo readmitido apenas com a Proclamação da 
República; 

• Bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais; 
• Escreveu 2 artigos sobre a Guerra dos Canudos. 

Depois, escreveu “Os Sertões”, com o mesmo tema; 
• Foi morto pelo amante da esposa. 

 

Influenciado pelo determinismo, o romance “Os 
Sertões” se divide em 3 partes: 
 

I – A Terra: descreve o local da Guerra dos Canudos; 
II – O Homem: valorização do sertanejo e da figura de 
Antônio Conselheiro; 
III – A Luta: batalha entre os moradores de Canudos  e as 
autoridades militares.  
 

15.5 MONTEIRO LOBATO 
• Trabalha como promotor público, mas desiste do 

emprego para cuidar de uma fazenda herdada; 
• Publica o artigo “Paranóia ou Mistificação?” em que critica 

os trabalhos de Anita Malfatti; 
• Funda a Companhia Editora Nacional e publica seus 

livros de literatura infantil; 
• É, atualmente, acusado de racismo devido ao discurso 

veiculado por suas obras; 
• Morre por problema vascular. 
• Principais obras: Urupês, Negrinha, Cidades mortas, 

Reinações de Narizinho, Emília no país da gramática, 
As caçadas de Pedrinho, Geografia de Dona Benta.  

 

15.6 LIMA BARRETO 
• De origem modesta, foi protegido do Visconde de Ouro 

Preto; 
• Ingressou na Escola Politécnica do RJ onde sofreu 

preconceito racial; 
• Publicou seus textos literários em vários jornais 

(periódicos); 
• Foi intenso militante da esquerda; 
• É internado 3 vezes por problemas de alcoolismo e 

anemia; 
• Morreu de colapso cardíaco. 
• Principais obras: Clara dos Anjos, Triste fim de 

Policarpo Quaresma.  
 

15.7 GRAÇA ARANHA 
José Pereira da Graça Aranha (São Luís, 21 de junho 

de 1868 — Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1931) foi um 
escritor e diplomata brasileiro, e um imortal da Academia 
Brasileira de Letras, considerado um autor pré-modernista 
no Brasil, sendo um dos organizadores da Semana de Arte 
Moderna de 1922. 

Devido aos cargos que ocupou na diplomacia brasileira 
em países europeus, ele esteve a par dos movimentos 
vanguardistas que surgiam na Europa, tendo tentado 
introduzi-los, à sua maneira, na literatura brasileira, 
rompendo com a Academia Brasileira de Letras por isso em 
1924. 

Principais obras: Canaã, Malazarte.  
 

15.8 JÚLIA LOPES DE ALMEIDA 
 

• Romancista, cronista, contista, teatróloga e 
abolicionista; 

• Foi uma das idealizadoras da ABL, mas, por ser mulher, 
não teve direito a ocupar uma cadeira; 

• Era casada com o poeta português, Filinto de Almeida, 
e teve 3 filhos também escritores; 

• Morreu por complicações renais. 
• Principais obras: A Falência, A Viúva Simões 
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15.9 GILKA MACHADO 
• Filha de artistas, iniciou seu trabalho poético na infância; 
• Aos 14 anos, ganhou 3 prêmios literários em um concurso; 
• Uma das primeiras mulheres a escrever poesia erótica no 

Brasil; 
• Foi uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino, 

que defendia o direito ao voto para as mulheres. 
• Principais obras: Cristais Partidos, Mulher nua, Meu 

glorioso pecado.  
 

“Na plena solidão de um amplo descampado 
penso em ti e que tu pensas em mim suponho; 
tenho toda a feição de um arbusto isolado, 
abstrato o olhar, entregue à delícia de um sonho. 
 

O vento, sob o céu de brumas carregado, 
passa, ora langoroso, ora forte, medonho! 
e tanto penso em ti, ó meu ausente amado, 
que te sinto no vento e a ele, feliz, me exponho! 
 

Com carícias brutas e com carícias mansas, 
cuido que tu me vens, julgo-me apenas tua, 
— sou árvore a oscilar, meus cabelos são franças. 
 

E não podes saber do meu gozo violento 
quando me fico, assim, neste ermo, toda nua, 
completamente exposta à volúpia do vento!”            (Gilka Machado) 
 

15.10 AUGUSTO DOS ANJOS 
• Formou-se em Direito no Recife; 
• Foi professor de Literatura, no Rio de Janeiro, na Paraíba; 

e, também, diretor de escola em Leopoldina; 
• Sua obra se resume ao livro “EU”; 
• Explora a angústia, o medo, a solidão, a morte e o 

cientificismo; 
• Morre de pneumonia na casa onde, hoje, é o Museu 

Espaço dos Anjos. 
• Obra: Eu.  

 

PSICOLOGIA DE UM VENCIDO 
 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênese da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 

Profundissimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância... 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 

Já o verme – este operário das ruínas 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come e à vida em geral declara guerra, 
 

Anda espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra! 
(ANJOS, Augusto dos. “Psicologia de um vencido.” 
In: Poesia e prosa. São Paulo, Ática, 1977. p.64) 
 

15.11 EXERCÍCIOS 
 

01. (UFPB-2006)  
Astrologia 
 

Minha estrela não é a de Belém: 
A que, parada, aguarda o peregrino. 
Sem importar-se com qualquer destino 
A minha estrela vai seguindo além... 
 

- Meu Deus, o que é que esse menino tem? - 
Já suspeitavam desde eu pequenino. 
O que eu tenho? É uma estrela em desatino... 
E nos desentendemos muito bem! 
 

E quando tudo parecia a esmo 
E nesses descaminhos me perdia 
Encontrei muitas vezes a mim mesmo... 
 

Eu temo é uma traição do instinto 
Que me liberte, por acaso, um dia 
Deste velho e encantado Labirinto 
(QUINTANA, Mario. Quintana de bolso. Porto Alegre: L&P, 1997, p. 102). 
 

A influência dos astros na vida dos homens faz-se presente, 
também, nos seguintes versos do poeta Augusto dos Anjos:  
 

 “Eu, filho do carbono e do amoníaco,  
Monstro de escuridão e rutilância,  
Sofro, desde a epigênese da infância,  
A influência má dos signos do zodíaco.”  
(Psicologia de um vencido. In: ANJOS, Augusto dos. Os melhores 
poemas de Augusto dos Anjos. São Paulo: Global, 1997, p. 51). 
 

Comparando o poema Astrologia, de Mario Quintana, com os 
versos de Augusto dos Anjos, considere as afirmativas: 

 I. Nos versos de Augusto dos Anjos e no poema de Mario 
Quintana, há uma visão pessimista da matéria, da vida e do 
cosmo.  
II. No poema de Mario Quintana a inquietação em relação ao 
destino não assume um tom angustiado, como se observa nos 
versos de Augusto dos Anjos.  
III. O poema de Mario Quintana e os versos de Augusto dos 
Anjos expressam a dor de existir e uma profunda descrença 
na vida humana. 
 

Está(ão) correta(s): 
a) nenhuma                             b) apenas I e II  
c) apenas I e III                       d) apenas II e III  
e) apenas II 
 

02. (Mack-2001) O aproveitamento lírico de vocabulário do 
campo médico-científico, como, por exemplo, hemoptise e 
dispneia, é traço característico 

a) da poesia pessimista de Augusto dos Anjos.  
b) do romance naturalista de Aluísio Azevedo.  
c) do romance pré-modernista de Lima Barreto.  
d) da poesia espiritualista de Alphonsus de Guimaraens.  
e) da poesia satírica de Gregório de Matos.  
 

03. (Mack-2001) 
... E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até aos 
ombros, barba inculta e longa; face escaveirada; olhar fulgurante; 
monstruoso, dentro de um hábito azul de brim americano; 
abordoado ao clássico bastão em que se apóia o passo tardo dos 
peregrinos. É desconhecida a sua existência durante tão longo 
período. Um velho caboclo, preso em Canudos nos últimos dias da 
campanha, disse-me algo a respeito, mas vagamente, sem precisar 
datas, sem pormenores característicos. Conhecera-o nos sertões de 
Pernambuco, um ou dous anos depois da partida do Crato. 
 

Com relação à obra de que se extraiu o fragmento acima, é 
INCORRETO afirmar que: 

a) apresenta cenário e paisagem idealizados por se tratar de 
um texto de cunho romântico.  
b) trata da campanha de Canudos e dos contrastes entre o 
Brasil à beira do Atlântico e um outro, do sertão nordestino.  
c) denuncia o extermínio de milhares de pessoas no interior 
baiano pelo exército nacional.  
d) contém uma visão de mundo determinista, influenciada 
pelas idéias de Hypolite Taine.  
e) constrói um grande painel do sertão nordestino, dividindo-
se em três partes - A terra, O homem,  
A luta. 
 

04. (ITA-2002) Assinale a alternativa que rotula 
adequadamente o tratamento dado ao elemento indígena, nos 
romances O Guarani, de José de Alencar, e Triste fim de 
Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, respectivamente: 

a) Nacionalismo exaltado, nacionalismo caricatural.  
b) Idolatria nacionalista, derrotismo nacional.  
c) Aversão ao colonizador, aversão ao progresso.  
d) Aversão ao colonizador, derrotismo nacional.  
e) Nacionalismo exaltado, aversão ao progresso. 
 

05. (Mack-2004) Havia bem dez dias que o Major Quaresma não 
saía de casa. Estudava os índios. Não fica bem dizer “estudava”, 
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porque já o fizera há tempos (...). Recordava (é melhor dizer assim), 
afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar 
organizando um sistema de cerimônias e festas que se baseasse nos 
costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações 
sociais. (...) A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro 
país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e 
impeliram-no a grandes cometimentos.                      (Lima Barreto) 
 

No fragmento anterior,  
a) o protagonista, tecendo comentários livremente, apresenta 
ao leitor ações e intenções da personagem quixotesca.  
b) o narrador revela-se preocupado com a precisão ao relatar 
as ações do protagonista idealizador.  
c) o narrador manifesta suas dúvidas quanto aos fatos 
ocorridos, em virtude de seu desconhecimento do universo 
focalizado.  
d) o narrador-personagem, ao estabelecer paralelo entre o 
passado e o presente do Major, manifesta sua decepção pela 
ingenuidade do sonhador. 
e) o narrador-personagem anuncia o fim trágico do 
protagonista e ironiza seu perfil fantasioso e idealista. 
 
 

15.12 GABARITO: 
 

1.E  2.A  3.A  4.A  5.B 

 

UNIDADE 16 
 

MODERNISMO BRASILEIRO – 
PRIMEIRA FASE: SEMANA DE ARTE 

MODERNA 
 

O Modernismo tem seu início com a realização da 
Semana de Arte Moderna em São Paulo, no Teatro 
Municipal, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. 
Organizada por um grupo de artistas, esta Semana 
pretendia igualar a cultura brasileira junto às correntes de 
vanguarda europeia e ao mesmo tempo difundia a tomada 
de consciência da realidade brasileira.  

Mas a Semana de Arte Moderna não deve ser analisada 
apenas como um movimento artístico, pois também 
apresenta uma nova visão política e social. Segundo Mário 
de Andrade, em sua famosa conferência “O Movimento 
Modernista”, promovida pela Casa do Estudante, no Rio de 
Janeiro, em 1942: “Manifestado especialmente pela arte, 
mas manchando também com violência os costumes 
sociais e políticos, o movimento modernista foi o 
prenunciador, o preparador e por muitas partes o criador de 
um estado de espírito nacional”.  

Dada a sua base social, é necessária uma análise da 
situação socioeconômica brasileira para uma melhor 
compreensão do movimento. 

Após a Semana de Arte Moderna, inicia-se a primeira 
fase modernista, que se estende de 1922 a 1930. O 
principal objetivo dos seus autores era tentar definir e 
marcar posições. 

Marco inicial: Memórias Sentimentais de João 
Miramar, de Oswald de Andrade.  

 

16.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Depois dos governos militares no início da república, 
agora os senhores rurais voltam para o poder. Os 
presidentes são eleitos ora por São Paulo, ora por Minas 
Gerais. Essa é a famigerada “política do café com leite”, 
que seguirá até 1930.  

As cidades brasileiras, sobretudo São Paulo, vivem um 
processo de industrialização e consequente urbanização. 
Essa mudança ocorreu devido à Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918).  

Desta forma, São Paulo misturava “barão do café”, 
operário anarquista, padre, burguês, advogado, negro, 
entre outros.  

Nessa década, a economia mundial avança para um 
colapso que culminou na quebra da Bolsa de Valores de 
Nova Iorque, em 1929.  

No Brasil, inicia-se a decadência do domínio político das 
oligarquias dos grandes proprietários rurais. O quadro 
político se esquenta com as eleições de 1922. Trata-se de 
uma disputa de interesses pessoais e locais. Essa situação 
eleitoral desencadeia a revolta de um importante setor da 
sociedade: a classe média, sobretudo os jovens oficiais 
militares.  

A revolta da população desencadeou um processo 
revolucionário que se iniciou com a revolta dos militares do 
Forte de Copacabana. Em São Paulo, os militares exigem 
o fim da corrupção, maior representatividade política, voto 
secreto e justiça. Este movimento dos tenentes termina 
com a retirada dos revoltosos para o interior do estado. Eles 
se juntam com os revolucionários liderados por Luís Carlos 
Prestes e correm o Brasil com a Coluna Prestes.  

No ano de 1922 é fundado o Partido Comunista, que 
entre seus fundadores continha vários egressos das lutas 
anarquistas.  

O fim deste período conturbado só acontece com a 
Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao 
poder. 
 

16.2 CARACTERÍSTICAS 
 

A primeira fase do movimento modernista é a mais 
radical, porque rompe com todas as estruturas do 
passado. O objetivo maior dos seus autores era destruir, 
daí o aspecto anárquico desta fase. Segundo Mário de 
Andrade:  

“O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista 
impôs é, a meu ver, a fusão de três princípios fundamentais: o direito 
permanente à pesquisa estética; a atualização da inteligência 
artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora 
nacional”.  

 

Nacionalismo na linguagem e nos temas 
O nacionalismo se manifesta de diversas maneiras, 

como através de uma volta às origens, (principalmente ao 
Quinhentismo); através da procura de uma “língua 
brasileira” (a fala na rua pelo povo); através das paródias 
(repensando a história e a literatura brasileira).  

Os temas versaram sobre a cultura brasileira, o folclore, 
o homem brasileiro, valendo a paródia, a paráfrase e até a 
antropofagia. 

 

Vício na fala 
 

Para dizerem milho dizem mio 
Pra melhor dizem mio 
Para pior pio 
Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 
E vão fazendo telhados.                                     (Oswald de Andrade) 

 

Temática do presente 
O poeta retratou o mundo que o cercava, repleto de 

novidades: a máquina, a civilização industrial, a política, os 
tipos urbanos, a burguesia e os problemas regionais. 

 

MENINOS CARVOEIROS 
 

Os meninos carvoeiros 
Passam a caminho da cidade. 
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- Eh, carvoero! 
E vão tocando os animais com um relho enorme. 
 

Os burros são magrinhos e velhos. 
Cada um leva seis sacos de carvão e de lenha. 
A aniagem é toda remendada 
Os carvões caem  
 

(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com 
um gemido.) 
 

- Eh, carvoero! 
Só mesmo estas crianças raquíticas 
Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 
A madrugada ingênua parece feita para eles... 
Pequenina, ingênua miséria! 
Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se [brincásseis! 
 

-Eh, carvoero! 
 

Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas alimárias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como [espantalhos 
desamparados. 
                                                      (Manuel Bandeira) 
 

 
Oposição ao academicismo 

A subversão das regras gramaticais também foi 
marcante. Observam-se trechos sem pontuação, versos 
descontínuos, elípticos.  

A paródia serviu de criatividade linguística do primeiro 
momento modernista. Foi recurso para os escritores 
incorporarem, criticamente, o passado e darem início ao 
processo artístico modernista. 

 

Canto de regresso à pátria 
 

Minha terra tem palmares  
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui   
Não cantam como os de lá  
 

Minha terra tem mais rosas  
E quase que mais amores  
Minha terra tem mais ouro  
Minha terra tem mais terra  
 

Ouro terra amor e rosas  
Eu quero tudo de lá   
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá   
 

Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo  
Sem que veja a Rua 15  
E o progresso de São Paulo                          (Oswald de Andrade) 
 

16.3 MÁRIO DE ANDRADE 
 

Mário de Andrade (1893-1945) foi um dos responsáveis 
diretos pela Semana de Arte Moderna. Prosador, poeta e 
crítico literário, teve destacada atuação como músico e 
folclorista.  

A poesia de Mário de Andrade causou estranheza, 
principalmente por seu caráter aparentemente denotativo e 
pela linguagem, à primeira vista, pouco metafórica. No 
intuito de transpor para a poesia a linguagem cotidiana, 
falada popularmente no Brasil, Mário de Andrade emprega 
termos e expressões usuais, intercalando-os com 
neologismos, que constituem a marca registrada de sua 
geração.  

Na prosa, Mário de Andrade revelou-se inicialmente 
como autor de contos, escritos em uma linguagem marcada 
por um lirismo que não impede o tom coloquial e que 

proporciona, quase sempre, uma visão pessimista e 
desencantada da vida.    

 

Descobrimento 
 

Abancado à escrivaninha em São Paulo 
Na minha casa da rua Lopes Chaves 
De supetão senti um friúme por dentro. 
Fiquei trêmulo, muito comovido 
Com o livro palerma olhando pra mim. 
 

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! 
muito longe de mim 
Na escuridão ativa da noite que caiu 
Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, 
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 
Faz pouco se deitou, está dormindo. 
 

Esse homem é brasileiro que nem eu.      (Mário de Andrade) 
 

16.4 OSWALD DE ANDRADE 
 

Oswald de Andrade participou ativamente da Semana 
de Arte Moderna. Publicou o Manifesto Pau Brasil e o 
Manifesto Antropofágico. Na poesia, Oswald de Andrade 
encarna a perfeição do estilo irreverente e anárquico da 
primeira fase do Modernismo. Recorrendo ao poema-piada 
e à paródia. Oswald criticou as formas tradicionais de fazer 
poesia, empreendendo, ao mesmo tempo, uma revisão 
crítica da história do Brasil que demoliu velhos mitos. Sua 
linguagem poética, extremamente simples, caracteriza-se 
pelo humor e pelos efeitos inesperados.  

Na prosa, Oswald usa de uma técnica bastante 
inovadora, tentando reproduzir no texto a descontinuidade 
própria da linguagem cinematográfica. Os capítulos podem 
se constituir de apenas dois os três parágrafos, em que 
ocorrem estrangeirismo, neologismos, flexões verbais e 
construções sintáticas ousadas, com efeitos 
surpreendentes. Inovador também no teatro, Oswald não 
chegou a ver suas peças encenadas. O homem e o cavalo, 
A morta e O rei da Vela não são peças fáceis de ser 
encenadas.   

 

Pronominais 
 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da nação brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro                                            (Oswald de Andrade) 
 

16.5 MANUEL BANDEIRA 
 

Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no 
Recife, em 1886, quando jovem vai para o Rio de Janeiro 
e depois São Paulo. Porém, vítima da tuberculose volta ao 
Rio. Vive um período de peregrinação por casas de saúde 
no Brasil e Europa.  

Em 1917 estreia com o volume de poesias A cinza das 
horas, no qual há influências parnasianas e simbolistas. 
Participa da Semana de Arte Moderna à distância, 
mandando o poema “Os Sapos”. 

Aos poucos o poeta vai se engajando na estética 
modernista. Com a publicação do livro Libertinagem (1930) 
dá o seu definitivo salto para o Modernismo. Essa é uma 
das mais importantes obras de toda a literatura brasileira, 
porque nela amadurece a idéia da liberdade na forma e no 
conteúdo.  

Seus principais temas são: família, a morte, o Recife, o 
rio Capiberibe. Todos falando o português do Brasil. Na sua 
poesia são patentes o humor negro, o ceticismo e a ironia. 
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Leia um dos seus poemas mais famosos do livro 
Libertinagem: 
 

Pneumotórax 
 

Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos. 
A vida inteira que podia ter sido e que não foi. 
Tosse, tosse, tosse. 
 

Mandou chamar o médico: 
- Diga trinta e três. 
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três... 
- Respire.  
 

- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e [o pulmão direito 
infiltrado. 
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango [argentino.  

(Manuel Bandeira) 
 

16.6 EXERCÍCIOS 
 

01. (ENEM 2012) 

O trovador 
 

Sentimentos em mim do asperamente 
dos homens das primeiras eras… 
As primaveras do sarcasmo 
intermitentemente no meu coração arlequinal… 
Intermitentemente… 
Outras vezes é um doente, um frio 
na minha alma doente como um longo som redondo… 
Cantabona! Cantabona! 
Dlorom… 
Sou um tupi tangendo um alaúde! 

 

ANDRADE, M. In: MANFIO, D. Z. (Org.) Poesias completas de Mário 
de Andrade. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005. 
 

Cara ao Modernismo, a questão da identidade nacional é 
recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em 
O trovador, esse aspecto é 
a) abordado subliminarmente, por meio de expressões como 
“coração arlequinal” que, evocando o carnaval, remete à 
brasilidade. 
b) verificado já no título, que remete aos repentistas 
nordestinos, estudados por Mário de Andrade em suas 
viagens e pesquisas folclóricas. 
c) lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como 
“Sentimentos em mim do asperamente” (v. 1), “frio” (v. 6), 
“alma doente” (v. 7), como pelo som triste do alaúde “Dlorom” 
(v. 9). 
d) problematizado na oposição tupi (selvagem) x alaúde 
(civilizado), apontando a síntese nacional que seria proposta 
no Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade. 
e) exaltado pelo eu lírico, que evoca os “sentimentos dos 
homens das primeiras eras” para mostrar o orgulho brasileiro 
por suas raízes indígenas. 
  
02. (UEL-PR) As reações negativas do público à Semana 
de Arte Moderna refletem: 
a) a fixação do espírito brasileiro no propósito de menosprezo 
das criações nacionalistas. 
b) a possibilidade do futuro fracasso do Modernismo como 
movimento estético literário. 
c) a aversão dos autores em se comunicar com o público 
presente no Teatro Municipal de São Paulo. 
d) a preferência pelas manifestações artísticas já cristalizadas 
nas linhas do academicismo. 
e) o pouco amadurecimento dos autores para propostas de 
vanguarda. 
 

03. (UFV-MG) Assinale a alternativa em que há uma 
característica que não corresponde ao Modernismo em 
sua primeira fase (1922-1930). 
a) Ruptura radical e audaciosa em relação às possíveis 
estéticas do passado, quebra total da rotina literária. 

b) Caráter turbulento, polemista, de demolição de valores. 
c) Exaltação exagerada de fatores como mocidade e tempo; o 
novo, nesta fase, foi erigido como um valor em si. 
d) Movimento de inquietação e de insatisfação; os novos se 
lançaram à luta em nome da originalidade, da liberdade de 
pesquisa estética e do direito de “errar”. 
e) Apesar de toda a radicalidade do grupo, é unânime a 
preocupação dos modernistas com o purismo da linguagem. 
 

04. (Vunesp-SP) Quais destes fragmentos resumem 
propostas do Modernismo brasileiro? 
I. “A língua sem arcaísmo, sem erudição. Natural e neológica. 
A contribuição milionária de todos os erros. Como somos.” 
II. “Contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado 
de Catarina de Médicis e genro de D. Antônio de Mariz.” 
III. “A pena é um pincel.” “Eu limo sonetos engenhosos e frios”. 
IV. “Nomear um objeto significa suprimir as três quartas partes 
do gozo de uma poesia, que consiste no prazer de adivinhar 
pouco a pouco. Sugerir, eis o sonho.” 
V. “A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de 
ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos 
estéticos.” 
 

a) I, III e IV                          d) I, II e V 
b) II, III e IV                         e) II, IV e V 
c) I, II e III 

 
05. A poesia modernista da 1ª geração caracteriza-se, 
formalmente, pelo predomínio de: 
a) versos regulares, metrificados, sem rima. 
b) versos brancos, sem metrificação regular, com estrofes. 
c) versos livres, sem metrificação regular, sem rima. 
d) versos regulares, metrificados, com rima. 
e) versos irregulares, com rima e preferência pelo soneto. 
 

06. (UFPI-PI) A alternativa em que todas as características 
correspondem ao Modernismo é: 
a) concepção lúdica da arte, rigor formal. 
b) moralismo, idealização da mulher. 
c) verso livre, experimentalismo. 
d) jogo antitético, culto da natureza 
e) senso do mistério, liberdade formal. 
 

07. (PUC-RJ) O movimento artístico-literário que 
mobilizou parcela significativa da intelectualidade 
brasileira durante a década de 20 e procurou romper com 
os padrões europeus da criação tinha como proposta: 
I. a tentativa de buscar um conteúdo mais popular para a 
problemática presente nas diferentes formas de manifestação 
artística. 
II. a tentativa de recuperação das idealizações românticas 
ligadas à temática do índio brasileiro. 
III. a valorização do passado colonial, ressaltada a influência 
portuguesa sobre a nossa sintaxe. 
IV. a tentativa de constituição, no campo das artes, da 
problemática da nacionalidade, ressaltadas as peculiaridades 
do povo brasileiro. 
V. a desvalorização da problemática regionalista, contida nas 
lendas e mitos brasileiros. 
 

Assinale: 
a) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
b) se somente as afirmativas I e V estiverem corretas. 
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
d) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
e) se somente as afirmativas II e V estiverem corretas. 
 

08. PUC-Campinas-SP Assinale a alternativa em que se 
encontram preocupações estéticas da primeira geração 
modernista. 
a) “Não entrem no verso culto o calão e o solecismo, sintaxe 
truncada, o metro cambaio, a indigência das imagens e do 
vocábulo, a vulgaridade do pensar e do dizer.” 
b) “Vestir a idéia de uma forma sensível, que, entretanto, não 
terá seu fim em si mesma, mas que, servindo para exprimir a 
idéia, dela se tornaria submissa.” 
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c) “Minhas reivindicações? Liberdade. Uso dela; não abuso. E 
não quero discípulos. Em arte: escola = imbecilidade de muitos 
para vaidade de um só.” 
d) “Na exaustão causada pelo sentimentalismo, a alma ainda 
trêmula e ressoante da febre do sangue, a alma que ama e 
canta porque sua vida é amor e canto, o que pode senão fazer 
o poema dos grandes amores da vida real?” 
e) “O poeta deve ter duas qualidades: engenho e juízo; aquele, 
subordinado à imaginação, este, seu guia, muito mais 
importante, decorrente da reflexão. 
Daí não haver beleza sem obediência à razão, que aponta o 
objetivo da arte: a verdade.” 
 
 
 
 
 
 
 

16.7 GABARITO  
 

1.D  2.D  3.E  4.D  5.C  6.C  7.A  8.C 
 

UNIDADE 17 
 

MODERNISMO BRASILEIRO  
SEGUNDA FASE 

 

A segunda fase do Modernismo brasileiro se estende de 
1930 a 1945. Esta produção literária é consequência das 
conquistas da geração de 22. Trata-se de um período de 
intensa produção em poesia e em prosa. 

Marco inicial: Alguma poesia, de Carlos Drummond de 
Andrade.  

 

17.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Os anos 30 se iniciam sob o impacto da quebra da Bolsa 
de Valores de Nova Iorque e sua consequente crise: o 
colapso no sistema financeiro mundial, as falências, o 
desemprego e a miséria. Assim, o estado procura intervir 
na economia.  

No Brasil, merece destaque a Revolução de 30, que 
levou Getúlio Vargas ao poder com um governo provisório.  

Mais tarde, o chamado Estado Novo é iniciado por 
Getúlio e os integralistas. Será um longo período 
antidemocrático, anticomunista, em um nacionalismo 
conservador e centrado em um único chefe: Getúlio 
Vargas. Isso se segue até 1945. 
 

17.2 POESIA 
 

A principal ideia desta poesia está no amadurecimento 
e aprofundamento das conquistas da geração de 1922. A 
influência de Mário e Oswald de Andrade é muito 
significativa nos novos autores, como Drummond e Murilo 
Mendes.  

Esta relação com seus antecessores se dá 
principalmente no aspecto formal, pois eles continuam 
explorando o verso e livre e a poesia sintética.  

Os temas desta poesia abordam a realidade com maior 
ênfase. Há uma tentativa de explorar e interpretar o estar 
no mundo. Trata-se de uma literatura mais politizada, 
portanto. 

 

17.2.1 Carlos Drummond de Andrade 
A poesia de Drummond evolui dos temas do cotidiano, 

dos motivos não poéticos, para as manifestações da 
sensação de não estar perfeitamente ajustado ao mundo, 
a inquietação com a guerra, o enigma da existência 

humana. Tudo pontilhado de fina ironia e do “sentimento do 
mundo”. 

 

CIDADEZINHA QUALQUER 
 

Casas entre bananeiras 
mulheres entre laranjeiras 
pomar amor cantar. 
 

Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. 
Um burro vai devagar. 
 

Devagar... as janelas olham. 
Êta vida besta, meu Deus    

 (Carlos Drummond de Andrade) 
 

17.2.2 Cecília Meireles 
Fatos de sua vida, paisagens e viagens são temas de 

inspiração para a poetisa que, entretanto, expressa mais a 
emoção e os sentimentos interiores. Quanto aos aspectos 
formais, destacam-se em Cecília o domínio de diversas 
formas poéticas – a canção, a redondilha, o soneto, etc. – 
e um excepcional senso de leveza e sonoridade. A 
musicalidade, o dom de descobrir o potencial sonoro para 
a expressividade das palavras caracterizam sua poesia. 
 

Retrato 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
Assim calmo, assim triste, assim magro, 
Nem estes olhos tão vazios, 
Nem o lábio amargo. 
 

Eu não tinha estas mãos sem força, 
Tão paradas e frias e mortas; 
Eu não tinha este coração 
Que nem se mostra. 
 

Eu não dei por esta mudança, 
Tão simples, tão certa, tão fácil: 
— Em que espelho ficou perdida 
a minha face?                                            (Cecília Meireles) 

 

17.2.3 Vinicius de Moraes 
A trajetória poética de Vinicius de Moraes tem dois 

momentos distintos, que correspondem a sua trajetória 
pessoal. Inicialmente, Vinicius é um poeta transcendental e 
místico, com acentuada religiosidade cristã. Na fase 
seguinte ocorre sua aproximação com o mundo material, 
em que se revela o interesse pelo cotidiano, pela figura 
feminina, o desejo de usufruir os prazeres da vida. Vinicius 
exaltou em verso e prosa a beleza da mulher, o gosto de 
viver, a paixão pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. 

 

Soneto de separação 
 

De repente do riso fez-se o pranto  
Silencioso e branco como a bruma  
E das bocas unidas fez-se a espuma  
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.  
 

De repente da calma fez-se o vento  
Que dos olhos desfez a última chama  
E da paixão fez-se o pressentimento  
E do momento imóvel fez-se o drama.  
 

De repente, não mais que de repente  
Fez-se de triste o que se fez amante  
E de sozinho o que se fez contente.  
 

Fez-se do amigo próximo o distante  
Fez-se da vida uma aventura errante  
De repente, não mais que de repente.    (Vinicius de Moraes) 

 

17.2.4 Murilo Mendes 
Sua poesia se caracteriza pela adoção do poema-piada 

e por uma combinação insólita entre palavras, meio 
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surrealista, misturando o real e o irreal. Escreveu também 
paródias. 

 

Metade pássaro 
 

A mulher do fim do mundo 
Dá de comer às roseiras, 
Dá de beber às estátuas, 
Dá de sonhar aos poetas. 
 

A mulher do fim do mundo 
Chama a luz com um assobio. 
Faz a virgem virar pedra, 
Cura a tempestade, 
Desvia o curso dos sonhos. 
Escreve cartas ao rio, 
Me puxa do sono eterno 
Para os seus braços que cantam.                (Murilo Mendes) 
 
 
 
 
 

17.3 PROSA 
 

Apresentando uma prosa inovadora, que aproveita as 
conquistas da geração de 1922, surgiram autores como 
José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, 
Jorge Amado e Érico Veríssimo. 

As consequências da Revolução de 30, os efeitos da 
crise econômica mundial, e os choques ideológicos são 
elementos que contribuem para uma literatura mais 
engajada. Surge um romance marcado pela denúncia 
social. São narrativas que registram a realidade brasileira.  

Segundo José Lins do Rego, uma das características 
do moderno romance brasileiro é o encontro do escritor 
com o seu povo.  

Na pista do homem brasileiro esparramado por este 
vasto país, surge um regionalismo inédito em nossa 
literatura. Assim, surgem histórias sobre as regiões da cana 
e seus engenhos, as secas, as músicas, entre outros.  

A primeira obra deste romance regionalista nordestino 
foi A Bagaceira, de José Américo de Almeida, publicada em 
1928. Neste período, também é importante lembrarmos o 
Manifesto Regionalista de 1926.  

A Bagaceira representa um marco na história da 
literatura brasileira, pois apresenta o engajamento social 
desta fase com os retirantes, a seca e o engenho; embora 
seus valores estéticos sejam questionáveis. 

 

17.3.1 Graciliano Ramos 
• Foi revisor dos jornais “Correio da Manhã” e “A Tarde”; 
• Atuou como prefeito, em Palmeira dos Índios, entre 

1928 e 1930; 
• Em 1936, é preso como subversivo. Disso, nasce 

“Memórias do Cárcere”; 
• Em 1945, ingressa no Partido Comunista Brasileiro; 
• Morre devido a um câncer no pulmão. 
• Principais obras: Vidas Secas, Memórias do cárcere, 

Angústia, São Bernardo.  
 

17.3.2  Raquel de Queiroz 
• Tradutora, romancista, jornalista, cronista e dramaturga; 
• Foi do Partido Comunista Brasileiro, tendo sido presa 

em 1937; 
• É a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira 

de Letras; 
• Apoiou o golpe militar de 1964, mas se decepcionou ao 

perceber que não foram feitas eleições presidenciais. 
• Morre devido a problemas cardíacos. 
• Principais obras: O quinze, Memorial de Maria Moura, 

João Miguel, As Três Marias.  
 

17.3.3  Jorge Amado 

• Escritor, jornalista e político; 
• Formado em Direito; 
• É o segundo maior autor traduzido para línguas 

estrangeiras; 
• Opõe-se ao Estado Novo, sendo, por isso, preso em 

1942; 
• Eleito deputado pelo P.C.B em 1946; 
• Membro da ABL; 
• Morre devido a uma parada cardíaca. 
• Principais obras: Mar Morto; Tieta do Agreste; 

Gabriela, cravo e canela, Capitães da areia, Teresa 
Batista cansada de guerra, Dona Flor e seus dois 
maridos. 

 

17.3.4  Érico Veríssimo 
• Escritor e tradutor; 
• Lecionou Literatura Brasileira e dirigiu um dos 

departamentos culturais da Organização dos Estados 
Americanos; 

• Autor de “O Tempo e o Vento”, trilogia da vida gaúcha; 
• Morre vítima de um infarto. 
• Principais obras: O tempo e o vento, Um lugar ao sol, 

Olhai os lírios do campo.  
 

17.4 EXERCÍCIOS 
 

01. Graciliano Ramos é o autor que fez parte da 
a) fase destruidora do modernismo, que procurou romper com 
o passado. 
b) segunda fase do modernismo, em que se destacou a ficção 
regionalista. 
c) fase irreverente do modernismo, que buscou motivos no 
primitivismo. 
d) geração de 45 do modernismo, que procurou estabelecer 
uma ordem no caos anterior. 
e) década de 60 do modernismo, que transcendentalizou o 
regionalismo. 
  
02. (UNITAU) O estilo conciso, a linguagem sóbria, a técnica 
da interiorização e a análise psicológica caracterizam-no, 
principalmente em sua obra "Angústia". Trata-se de: 

a) Jorge Amado.                   b) Érico Veríssimo. 
c) Graciliano Ramos.            d) José Lins do Rego. 
e) Clarice Lispector. 
 

03. (UFPE) " A natureza representou a afirmação do 
nacionalismo brasileiro, nos períodos romântico e 
modernista." Partindo deste pressuposto, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) "O exotismo e a exuberância da natureza brasileira tanto 
inspiraram os autores românticos quanto os modernistas." 
b) "O ufanismo nacionalista foi explorado no Romantismo, 
enquanto no Modernismo havia, para o nacionalismo, uma 
perspectiva crítica." 
c) "Para os românticos, a natureza exerceu profundo fascínio; 
nela eles viam a antítese da civilização que os oprimia." 
d) "No Modernismo, os princípios nacionalistas defendidos por 
seus representantes incluíam o culto à natureza, 
comprometido com a visão européia de mundo." 
e) "Nas várias tendências do movimento modernista, a 
natureza não se apresenta transfigurada, mas real. Os 
modernistas não se consideravam nacionalistas exaltados só 
pelo simples fato de serem brasileiros. Antes de mais nada, 
não tinham medo de falar dos males do Brasil." 
 
04. (UFPE) Nos poemas, contos e romances cuja temática é 
nordestina, a literatura moderna apresenta a NATUREZA 
quase sempre inóspita, agressiva. Qual dos fragmentos não 
justifica esta afirmação? 

a) "Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam 
presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O 
sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como 
Fabiano, sinhá Vitória e os dois meninos." (Graciliano Ramos, 
em "VIDAS SECAS"). 
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b) "Há uma miséria maior do que morrer de fome    no deserto: 
é não ter o que comer na terra de Canaã." (José Américo de 
Almeida, em "A BAGACEIRA") 
c) "Tirei mandioca de chãsque o vento vive a esfolar e de 
outras escalavradas pela seca faca solar" (João Cabral de 
Melo Neto, em "MORTE E VIDA SEVERINA") 
d) "Debaixo de um juazeiro grande, todo um bando de 
retirantes se arranchara (...) Em toda a extensão da vista, nem 
uma outra árvore surgia. Só aquele velho juazeiro, devastado 
e espinhento, verdejaria a copa hospitaleira na desolação cor 
de cinza da paisagem" (Rachel de Queiroz, em "O QUINZE") 
e) "Este açúcar veio de uma usina de açúcar em 
Pernambuco(...)Este açúcar era cana e veio dos canaviais 
extensos que não nascem por acaso no regaço do 
vale." (Ferreira Gullar em "O AÇÚCAR") 
 

05. (CESGRANRIO) Toda época literária mantém um diálogo 
com fases anteriores, tanto em relação à escolha temática 
quanto em relação ao aproveitamento de recursos formais. 
Qual a observação INCORRETA na relação entre os estilos de 
época? 

a) A poesia da década de 1930 filia-se à experiência do 
Parnasianismo. 
b) O romance de 30 aprofunda a perspectiva do Realismo. 
c) A poesia concreta valoriza os processos lúdicos do Barroco. 
d) O Modernismo de 22 redimensiona a preocupação 
nacionalista do Romantismo. 
e) A poesia de 45 rompe com a liberdade formal do 
Modernismo. 
 

06. (UFRS) Assinale a afirmação correta sobre o Romance 

de 30. 
a) Predominou, entre os autores, uma preocupação de 
renovação estética seguindo os padrões da vanguarda literária 
européia. 
b) Na obra de José Lins do Rego, predomina a narrativa curta 
na recriação do modo de vida dos senhores de engenho. 
c) Os autores, em suas obras, tematizaram os problemas 
sociais com o intuito de denunciar as agruras das populações 
menos favorecidas. 
d) O caráter regionalista dos romances deste período deve-se 
à reprodução fiel do linguajar típico de cada região. 
e) A obra de Jorge Amado pode ser considerada uma exceção, 
no conjunto da época, porque seus romances apresentam 
uma grande inovação na estrutura narrativa. 
 

17.5 GABARITO 
 

1.B  2.C  3.D  4.E  5.A  6.C 
 

UNIDADE 18 
 

MODERNISMO BRASILEIRO  
TERCEIRA FASE 

 

18.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, talvez 
fosse de se esperar que uma onda de otimismo e 
esperança se espalhasse por todo o planeta. Mas a 
experiência do final da Primeira Guerra, em 1919, quando, 
de fato, todos passaram a acreditar em uma paz eterna – 
que, afinal, mostrou-se ilusória –, impediu o 
desenvolvimento de qualquer esperança. Ao contrário, o 
tempo só provou que a Terceira Guerra era iminente, e 
inevitável. 

Duas forças políticas antagônicas emergiram do 
panorama do pós-guerra: Estados Unidos e União 
Soviética. Cada uma delas representava uma ideologia 
diferente: o Capitalismo e o Comunismo. Segundo a visão 

que se estabeleceu na época, o crescimento de um 
significava o desaparecimento do outro. As duas 
superpotências passaram, então, a se enfrentar. Esse 
enfrentamento se dava em dois planos. De um lado, no 
terreno diplomático, envolvendo embargos econômicos a 
nações aliadas de um e de outro, ameaças e perseguições. 
De outro lado, no plano da guerra indireta, envolvendo-se 
em disputas locais. Foi assim na Coréia, na década de 50, 
e no Vietnã, na década de 60. Esse período de 
enfrentamento ficou conhecido com o nome de Guerra Fria. 

Era difícil a qualquer nação do mundo manter-se em 
completo isolamento, ou alheia ao conflito, em uma posição 
de neutralidade. A polarização ideológica 
capitalismo/comunismo impunha um posicionamento, e 
que se arcasse com as consequências dele, sempre 
nefastas para países subdesenvolvidos. Um componente 
particularmente cruel agravava ainda mais o quadro da 
Guerra Fria: a ameaça da bomba atômica. A tecnologia 
atômica, alcançada pelos norte-americanos durante a 
Segunda Guerra, foi perseguida e atingida pelos soviéticos 
logo após. Assim, ficava evidente que o mundo todo estava 
envolvido no conflito entre as duas nações. 

No Brasil, o fim da Segunda Guerra trouxe a 
democracia de volta. Em 1945, o ditador Getúlio Vargas foi 
arrancado do poder, sendo substituído por um presidente 
eleito democraticamente. Mas a tranquilidade democrática 
nem chegaria a criar raízes no país. Em 1950, agora eleito 
pelo povo, Getúlio voltou à Presidência da República, 
desencadeando uma onda de insatisfação e revolta entre 
os meios intelectualizados, que passaram a fazer oposição 
sistemática. As atitudes oscilantes de Vargas, e sua eterna 
simpatia por golpes de força, levantavam as suspeitas de 
uma nova ditadura. 

Os acontecimentos se precipitaram quando houve a 
tentativa de assassinato do jornalista Carlos Lacerda, 
principal opositor de Vargas. No episódio, morreu um major 
da Aeronáutica, e as Forças Armadas passaram a apressar 
a conclusão das investigações policiais, que apontavam 
para um envolvimento direto de pessoas ligadas ao 
presidente. Antes que sua ligação com o caso ficasse 
completamente provada, Getúlio Vargas suicidou-se, em 
agosto de 1954. 

A crise que se instalou após o suicídio de Vargas foi 
contornada, novas eleições foram marcadas e realizadas 
com tranquilidade. O novo presidente, Juscelino 
Kubitscheck, prometia promover um grande avanço 
desenvolvimentista, através da criação de empregos, com 
a abertura da economia nacional ao capital estrangeiro. O 
sucessor de Juscelino, Jânio Quadros, chegou ao poder 
com forte apoio popular. Contando com ele, e desprezando 
o Congresso Nacional, desejou alargar as suas próprias 
forças. Vendo-se impedido, renunciou depois de sete 
meses. Nova crise se instalou, porque o vice-presidente, 
João Goulart, tinha francas simpatias pelas ideologias de 
esquerda. Depois de um breve intervalo parlamentarista, 
Goulart assumiu o governo, para descontentamento de 
setores militares, que viam nele a ameaça (que, aliás, viam 
em todo lugar) do avanço comunista no mundo. 

Em 1964, o descontentamento converteu-se em ação, 
e o governo foi derrubado pelo golpe militar de 31 de março. 
Uma nova ditadura instalou-se, e mais uma página triste da 
nossa história se iniciou. 
 

18.2 CARACTERÍSTICAS 
 

A denominação de terceiro tempo modernista para o 
período posterior a 1945 ficou consagrada na história 
literária brasileira. Em princípio, esse estilo persistiria até 
hoje. Contudo, já é consensual a idéia de que, a partir de 
meados da década de 60, a literatura toma novos rumos. 
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Assim, aqui, estabeleceremos como limites temporais para 
o terceiro tempo os anos de 1945 e 1964. 

A presença do Modernismo na própria nomenclatura 
indica, de fato, uma sobrevivência de aspectos do estilo 
literário inaugurado em 1922. Daquela época, os escritores 
adotariam a pesquisa formal e o experimentalismo. Durante 
o segundo tempo (1930-1945), esses elementos foram 
relativamente abandonados, em nome de uma escrita mais 
convencional e comunicativa.  

Além disso, pode-se perceber um enfraquecimento da 
tendência participativa que tinha predominado no período 
anterior. Isto não significa uma diminuição do interesse da 
literatura pelos dramas sociais, mas sim um 
posicionamento menos explícito do ponto de vista político 
ou institucional. 

Mas o que caracteriza fortemente o terceiro tempo é a 
relevância que nele adquiriu o fantástico, o além-real, 
aquilo que está por trás da realidade aparente, e que nem 
sempre os sentidos captam. 

O psicologismo, presente na obra de Mário de Andrade, 
e que marcaria tanto o regionalismo de Graciliano Ramos 
quanto a literatura urbana introspectiva na década de 30, 
alcançaria, nos anos seguintes, grandes proporções. Um 
universo de possibilidades literárias se abre com a tentativa 
de se encontrar meios de revelação dos mecanismos de 
funcionamento da alma humana. 

Finalmente, um aspecto a ser salientado é a extrema 
valorização da Palavra, nesse momento. A reflexão em 
torno do instrumento de trabalho do escritor, suas 
possibilidades e limitações ocupam espaço importante na 
produção literária do período, seja como elemento 
subjacente à composição, seja como temática primordial. 

A literatura de caráter regionalista, que tinha dado o tom 
característico no segundo tempo do Modernismo, 
principalmente em função da atuação dos escritores 
nordestinos, agora atinge dimensões mais amplas e 
universais. O autor que se destaca, nesse terreno, é 
Guimarães Rosa. 

Além disso, em continuidade à prosa psicológica do 
período anterior, o terceiro tempo do Modernismo 
fundamentou-se na pesquisa interior, em manifestações 
artísticas cada vez mais complexas. O exemplo máximo 
dessa linha, no período de que nos ocupamos, é a obra de 
Clarice Lispector. 
• Marco Inicial: Perto do coração selvagem (1943), de 
Clarice Lispector. 

 

18.3 GUIMARÃES ROSA 
 

18.3.1 Vida 
Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo (MG), em 

1908, e morreu no Rio, em 1967. Após passar a infância no 
norte de Minas, foi para BH, onde cursou o 2o Grau e a 
faculdade de Medicina. Exerceu a profissão pelo interior 
mineiro, manifestando interesse pela vida, cultura e 
linguagem dos sertanejos. Foi um estudioso de línguas, 
tendo, ainda, feito carreira diplomática, servindo na 
Alemanha, França e Colômbia. No dia 16 de novembro de 
1967, toma posse como membro da Academia Brasileira 
de Letras, morrendo três dias depois. 

 

18.3.2 Obra 
Guimarães Rosa, acima de tudo, é um contador de 

“causos”. Seu estilo busca conciliar a literatura erudita com 
a oralidade dos narradores antigos, adaptando-a às 
situações sertanejas do interior de Minas Gerais. Assim, 
como bom contador, sabe manter o suspense e prender a 
atenção do ouvinte/leitor. 

Sua obra possui fortes marcas regionalistas, como o 
ambiente e as personagens, quase todas pertencentes ao 
mesmo universo interiorano. Contudo, seu regionalismo 

trata menos do homem de determinada região, e muito 
mais do ser humano de uma forma geral. O mais adequado, 
portanto, é destacar o universalismo das situações 
particulares que focaliza em sua prosa.  

E, assim como suas personagens transcendem seu 
espaço, também parecem ocupar um tempo indefinido, que 
as destaca de uma localização precisa. Os dramas e as 
reflexões que elas possibilitam são atemporais. Não se 
restringem a determinados momentos, mas se estendem a 
outras situações, diversas e distantes. 

A essa impossibilidade de localização precisa 
corresponde a oscilação entre o real e o mágico, muito 
presente nas narrativas de Rosa. Comportando-se ainda 
como um típico narrador sertanejo, as fronteiras entre a 
invenção e a realidade ficam tênues. Nesse sentido, seu 
regionalismo distancia-se do efeito realista buscado pelos 
modernistas da década de 30. As histórias de Guimarães 
Rosa falam de um sertão cuja travessia corresponde a um 
aprendizado e a um crescimento. Assim, a paisagem 
exterior provoca sempre uma viagem interior. 

Estilisticamente, a obra de Guimarães Rosa chama a 
atenção pela inovação e pela inventividade. Destruindo as 
fronteiras entre prosa e poesia, o escritor utilizava, naquela, 
recursos próprios desta, como ritmo, aliterações, 
onomatopeias, rimas, neologismos etc. Conhecedor de 
vários idiomas, misturava-os à linguagem muito particular 
do sertanejo, criando uma fala própria, típica de sua 
literatura, sem correspondente na vida real. Já se acusou 
Rosa de fazer seu sertanejo falar de um jeito inexistente. 
Ocorre que o escritor não estava preocupado com a 
reprodução da fala regional, mas com uma estilização 
desta. 

O único romance escrito por Guimarães Rosa, Grande 
sertão: veredas, é uma das maiores realizações artísticas 
da língua. Mas a maior parte de sua produção ficcional 
abrange contos e narrativas curtas, que ele preferia 
denominar de estórias (expressão que evidencia a 
oscilação verdade/mentira a que fizemos referência). 
Nesse terreno, ao longo de sua produção, pode-se 
perceber um movimento no sentido de destacar cada vez 
mais aspectos interiores das personagens. 
• Principais obras: Sagarana (1946), Corpo de baile 
(1956), Grande sertão: veredas (1956), Tutaméia (terceiras 
estórias) (1967). 

 

18.4 CLARICE LISPECTOR 
 

18.4.1 Vida 
Nasceu na cidade de Tchetchelnik (Ucrânia), em 1925, 

e morreu no Rio de Janeiro, em 1977. Clarice Lispector 
tinha apenas dois meses de idade quando seus pais 
chegaram ao Brasil. Criou-se no Recife, mudando-se para 
o Rio de Janeiro aos doze anos. Formou-se em Direito e 
pôde conhecer vários países da Europa, acompanhando o 
marido, que era diplomata. Estreou, em literatura, aos 
dezessete anos de idade, com Perto do coração selvagem. 

 

18.4.2 Obra 
Se percebemos em Guimarães Rosa a preocupação 

com o suspense, típica do contador de casos que busca 
prender a atenção da platéia, em Clarice Lispector nada 
disso se manifesta. Ao contrário, a despreocupação com 
o enredo tradicional é absoluta, a ponto de, por vezes, à 
primeira leitura de alguns de seus contos, o leitor se 
perguntar o que de fato aconteceu ali. Isso se deve à 
centralização da narrativa no fluxo de consciência das 
personagens. Os pensamentos e as sensações são 
acompanhados pelo leitor muito de perto. A utilização do 
discurso indireto livre, que permite essa aproximação, não 
era uma novidade desde a segunda metade do século XIX, 
mas a tendência da arte moderna foi a de radicalizar cada 
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vez mais a sua utilização. Entre nós, Clarice representa um 
degrau importante dessa radicalização. 

A partir da exploração do fluxo de consciência, pode-se 
falar em um novo sentido de realidade. Não mais aquela 
ligada ao acontecimento, ao fato em si, mas ao próprio 
desenrolar de pensamentos (por vezes desencontrados). A 
questão que parece se colocar, nesse tipo de composição 
literária é: pensar é um fato? Se é, evidentemente muita 
coisa acontece nos contos e romances de Lispector, cujas 
personagens interiorizam o mundo para mergulhá-lo, 
compreendê-lo melhor e entenderem seu próprio lugar ali. 

Por isso, em muitas de suas histórias, determinadas 
atitudes desencadeiam situações ou reações inesperadas. 
Essas atitudes correspondem a momentos de ruptura de 
hábitos e costumes arraigados – que, justamente por isso, 
passam despercebidos. Tais momentos atingem relações 
familiares, sociais, amorosas, e mesmo tentativas de 
autoconhecimento. Através desses momentos, que podem 
ser qualificados de epifânicos (= reveladores), algo se 
desmascara na vida das personagens. E, quase sempre, 
dos leitores também. 

Essa insistente pesquisa interior faz com que Clarice 
produza uma narrativa densa, pesada, plena de 
questionamentos, sempre insatisfeita. Nesse sentido, a 
linguagem ganha uma importância particular, porque é 
preciso refletir muito sobre a expressão a ser utilizada para 
referir determinado estado de espírito que se pretende 
justamente compreender. A própria palavra é um exercício 
de compreensão de si. A linguagem de Lispector quase 
nunca é desnecessária ou simplesmente ornamental. 
• Principais obras: Perto do coração selvagem (1943), 
Laços de família (1960), A maçã no escuro (1961), A paixão 
segundo G. H. (1964), A via-crucis do corpo (1974), A hora 
da estrela (1977).  
 

18.5 JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
 

18.5.1 Vida 
João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife, em 1920. 

Após passar a infância em engenhos de açúcar, estudou 
com os Irmãos Maristas em sua cidade natal. Em 1942, 
estreou em livro com Pedra do sono, onde é nítida a 
influência de Carlos Drummond de Andrade e de Murilo 
Mendes. Em 1945, publicou O engenheiro, em que se 
manifestam os rumos definitivos de sua obra. Nesse 
mesmo ano, prestou concurso para a carreira diplomática, 
servindo na Espanha, Inglaterra, França e no Senegal. Em 
1969, foi eleito por unanimidade para a ABL.  

 

18.5.2 Obra 
João Cabral de Melo Neto foi chamado certa vez de 

“poeta-engenheiro”. Não apenas por causa do título do seu 
segundo livro de poesias, O engenheiro, a partir do qual os 
rumos de sua obra começam a ser delineados, mas 
também em função da preocupação quase geométrica com 
a forma. Este foi o aspecto da chamada “geração de 45” 
que mais o marcou. 

Os poetas dessa geração foram acusados de utilizar o 
rigor formal como instrumento de recuperação de uma 
poética ultrapassada. No caso de João Cabral, contudo, 
não há dúvida de que o formalismo corresponde a uma 
tentativa de depuração da palavra. O poeta desenvolve um 
processo de enxugamento, em busca da síntese exata da 
expressão. Uma linguagem seca, que lembra o estilo de 
Graciliano Ramos. 

A preocupação com a forma e a busca da precisão 
vocabular traduzem estilisticamente uma tendência da 
poesia de João Cabral: a falta de sentimentalismo, a 
rejeição a qualquer manifestação exacerbada das 
emoções, a qualquer derramamento excessivo. A realidade 

bruta deve ser apreendida pelo poeta sem enfeites, sem 
ornamentos que a mascarem. Confira o poema a seguir: 

 

A educação pela pedra 
 

Uma educação pela pedra: por lições, 
para aprender da pedra, freqüentá-la; 
captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela dicção ela começa as aulas). 
A lição de moral, sua resistência fria 
ao que flui e a fluir, a ser maleada; 
a de poética, sua carnadura concreta; 
a de economia, seu adensar-se compacta: 
lições da pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la. 

  

Outra educação pela pedra: no Sertão 
(de dentro para fora, e pré-didática). 
No Sertão a pedra não sabe lecionar, 
e se lecionasse não ensinaria nada; 
lá não se aprende a pedra: lá a pedra, 
uma pedra de nascença, entranha a alma. 

(João Cabral de Melo Neto) 
 

18.6 OUTROS AUTORES 
 
 

18.6.1  Nelson Rodrigues (Recife, 23 de agosto de 

1912 — Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1980): teatrólogo, 
jornalista, romancista, folhetinista e cronista de costumes e de 
futebol brasileiro, e tido como o mais influente dramaturgo do 
Brasil. 
• Principais obras: Asfalto selvagem, Vestido de noiva, A vida 
como ela é, O óbvio ululante.  

 

18.6.2  Dias Gomes (Salvador, 19 de outubro de 1922 — 

São Paulo, 18 de maio de 1999): romancista, dramaturgo, 
autor de telenovelas e membro da Academia Brasileira de 
Letras.  
• Principais obras: O pagador de promessas, O bem-amado, 
O Berço do Herói.  

 

18.6.3  Manoel de Barros (Cuiabá, 19 de dezembro de 

1916 — Campo Grande, 13 de novembro de 2014): poeta 
brasileiro do século XX, pertencente, cronologicamente à 
Geração de 45, mas formalmente ao pós-Modernismo 
brasileiro.  
 

18.7 EXERCÍCIOS 
 

01. (ENEM-2011) 
TEXTO I 
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, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 
MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 
(fragmento). 

TEXTO II  

João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, 
aqui, ao retirante Severino, que, como o Capibaribe, também segue 
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no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala 
inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, 
menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre 
partilhados por outros homens.  
SECCHIN, A. C João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro: 
Topbooks, 1999 (fragmento). 

Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na 
análise crítica (Texto II), observa-se que a relação entre o 
texto poético e o contexto social a que ele faz referência 
aponta para um problema social expresso literariamente pela 
pergunta “Como então dizer quem fala / ora a Vossas 
Senhorias?“. A resposta à pergunta expressa no poema é 
dada por meio da 

a) descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-
narrador.  
b) construção da figura do retirante nordestino como um 
homem resignado com a sua situação.  
c) representação, na figura do personagem-narrador, de 
outros Severinos que compartilham sua condição.  
d) apresentação do personagem-narrador como uma projeção 
do próprio poeta, em sua crise existencial.  
e) descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se 
de ser descendente do coronel Zacarias.  
  

02. (ENEM-2013) Tudo no mundo começou com um sim. Uma 
molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da 
pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e 
havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo 
jamais começou. [...]  
Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a 
escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de 
acontecer? Se antes da pré-pré- história já havia os monstros 
apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é 
um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos – sou eu que escrevo o que 
estou escrevendo. [...] Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 
inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes.  
Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão 
gradual – há dois anos e meio venho aos poucos descobrindo os 
porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde 
saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou 
lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo – como a morte 
parece dizer sobre a vida – porque preciso registrar os fatos 
antecedentes.                                                                                 
LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 
(fragmento). 
 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a 
trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra 
A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse 
fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador 

a) observa os acontecimentos que narra sob uma ótica 
distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens.  
b) relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os 
motivos que levaram aos eventos que a compõem.  
c) revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais 
e sobre a construção do discurso.  
d) admite a dificuldade de escrever uma história em razão da 
complexidade para escolher as palavras exatas.  
e) propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e 
metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 
 

03. (ENEM-2011) 
Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-giro no vago dos gerais, 
que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor 
meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto: — Zé-Zim, por que 
é que você não cria galinhas-d―angola, como todo o mundo faz? — 
Quero criar nada não... — me deu resposta: — Eu gosto muito de 
mudar... [...] Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas, 
mesmo digo. Eu dou proteção. [...] Essa não faltou também à minha 
mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. [...] 
Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Jidião 
Guedes; quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. 
Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali 
onde o de-Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe.  

ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio 
(fragmento). 

 
Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação 
decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais 
brasileiras marcadas pela concentração de terras e pela 
relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No 
texto, destaca-se essa relação porque o personagem-
narrador 

a) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim, demonstrando 
sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que 
superou essa condição graças à sua força de trabalho.  
b) descreve o processo de transformação de um meeiro — 
espécie de agregado — em proprietário de terra.  
c) denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos 
moradores, que pouco se envolvem no trabalho da terra.  
d) mostra como a condição material da vida do sertanejo é 
dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao 
mesmo tempo, dependente.  
e) mantém o distanciamento narrativo condizente com sua 
posição social, de proprietário de terras.  
 

04. (ENEM-2002) 
 

Miguilim 
 

“De repente lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um senhor de 
fora, o claro de roupa. Miguilim saudou, pedindo a bênção. O 
homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, 
com um chapéu diferente, mesmo.  
– Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome?  
– Miguilim. Eu sou irmão do Dito.  
– E o seu irmão Dito é o dono daqui?  
– Não, meu senhor. O Ditinho está em glória.  
O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, 
formoso como nenhum outro. Redizia:  
– Ah, não sabia, não. Deus o tenha em sua guarda... Mas que é que 
há, Miguilim?  
Miguilim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, 
por isso é que o encarava.  
– Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? 
Vamos até lá. Quem é que está em tua casa?  
– É Mãe, e os meninos...  
Estava Mãe, estava tio Terez, estavam todos. O senhor alto e claro 
se apeou. O outro, que vinha com ele, era um camarada.  
O senhor perguntava à Mãe muitas coisas do Miguilim. Depois 
perguntava a ele mesmo: – ―Miguilim, espia daí: quantos dedos da 
minha mão você está enxergando? E agora?”  
(ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim. 9ª ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1984.) 
 

Esta história, com narrador observador em terceira pessoa, 
apresenta os acontecimentos da perspectiva de Miguilim. O 
fato de o ponto de vista do narrador ter Miguilim como 
referência, inclusive espacial, fica explicitado em: 

a) “O homem trouxe o cavalo cá bem junto”.  
b) “Ele era de óculos, corado, alto (...)”  
c) O homem esbarrava o avanço do cavalo, (...)”  
d) “Miguilim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo 
para ele, (...)”  
e) “Estava Mãe, estava tio Terez, estavam todos” 
 

05. (UPE 2012-adaptada)  
 

Texto 1 
 

Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos 
viriam jantar — o coração batia-lhe violento, 
espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o 
que não nos vê. Ele mascava goma na 
escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da 
mastigação fazia-o parecer sorrir e de 
repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir — como se ele a 
tivesse insultado, Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de 
uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais 
inclinada — o bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a 
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desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, 
ruiu no chão — Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada 
antes de saber do que se tratava — o bonde estacou, os passageiros 
olharam assustados. 

(LISPECTOR, Clarice. “Amor” In Laços de Família. Rio de Janeiro, 
Editora Rocco, 2000.) 

 

Texto 2 
 

Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido 
não se falava, nunca mais se falou, os 
anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. 
Ou, então, todos. Só fiz, que fui lá. Com um lenço, para o aceno ser 
mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele 
apareceu, aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de 
grito. Chamei, umas quantas vezes. E falei, o que me urgia, jurado e 
declarado, tive que reforçar a voz: — "Pai, o senhor está velho, já fez 
o seu tanto... Agora, o senhor vem, não carece mais... O senhor vem, 
e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o 
seu lugar, do senhor, na canoa!... E, assim dizendo, meu coração 
bateu no compasso do mais certo.”  
(ROSA, João Guimarães. “A terceira margem do rio” In Primeiras 
Estórias. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1988.) 
 

Considerando os textos 1 e 2, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. A linguagem utilizada por Lispector anuncia uma narrativa 
cuja principal característica é, por meio dos 
desvarios das personagens centrais e secundárias, promover 
e possibilitar denúncias sociais e históricas. 
II. Guimarães Rosa procura, por meio de uma linguagem 
sofisticada, trazer à tona as inquietudes e as angústias de um 
homem sertanejo cansado de sua família e que decidiu ir à 
procura de novas aventuras 
amorosas para a sua vida. 
III. O encontro com o cego que masca chiclete provoca em Ana 
um sentimento de inquietação. Ana vivencia uma espécie de 
epifania, ocorrência, por sinal, comum também em outras 
narrativas de Lispector. 
IV. No texto 06, o narrador discorda daqueles que têm seu pai 
como louco. Na sua narrativa, Guimarães Rosa põe o leitor 
para refletir sobre desejos humanos, como a necessidade de 
tomar atitudes não previsíveis. 
V. Lispector e Guimarães Rosa, cada um ao seu modo, por 
meio dos textos “Amor” e “A terceira margem do rio”, fazem 
notar ao leitor que a vida humana, mesmo quando parece 
ordeira, pode, de um momento para o outro, sofrer 
modificações. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 
a) I, II e III.                            b) I, III e IV. 
c) II, III e V.                           d) II, IV e V. 
e) III, IV e V. 
 

18. GABARITO 
 

1.C  2.C  3.D  4.A  5.E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 19 
 

PÓS-MODERNISMO (LITERATURA 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA) 

 

A poesia da Geração de 22 (Mário de Andrade, Manuel 
Bandeira) rompeu com o academicismo, concretizou a 
liberdade temática, o verso livre e branco e gritou pela 
brasilidade; já a poesia da Geração de 30 (Drummond, 
Cecília Meireles) herdou o verso livre e branco, revitalizou 
a linguagem mais formal e buscou uma temática universal.  

A poesia da geração seguinte, denominada Geração de 
45, fez com que alguns elementos da formalidade 
parnasiana retornassem, recuperando o soneto, mas 
também houve poetas que, segundo Alfredo Bosi, 
professor e crítico de Literatura dos mais respeitados no 
Brasil, redigissem poemas com as seguintes 
características:  

O subdesenvolvimento brasileiro com a incorporação de 
elementos de cultura estrangeira sendo reinterpretados 
segundo a visão expressa por Oswald de Andrade no 
Manifesto Antropófago – é o Tropicalismo de Gilberto 
Gil, Caetano Veloso, Torquato Neto, Tom Zé e outros 
músicos, poetas e intelectuais;  

Testemunho crítico da realidade social, política e 
moral em poesia frequentemente feita por poetas 
compositores, como Caetano Veloso, Chico Buarque de 
Holanda, Gilberto Gil, Arrigo Barnabé, Arnaldo Antunes e 
outros;  

Rejeição ao verso tradicional, transformando o 
poema em um objeto de constante pesquisa e de propostas 
poéticas diferentes;  

Busca do verso sintético, rápido, essencial;  
A metalinguagem (fazer poético) como tema 

constante;  
Experiências inovadoras no trato com a linguagem 

por meio do Concretismo, da Poesia-práxis e do Poema-
processo;  

Os versos musicais de Paulo Leminski e a poesia 
engajada de Ferreira Gullar: 

 

POEMA OBSCENO 
 

Façam a festa 
cantem e dancem 
que eu faço o poema duro 
o poema-muro 
sujo 
como a miséria brasileira  
  

Não se detenham: 
façam a festa  
Bethânia Martinho 
Clementina 
 Estação primeira de Mangueira Salgueiro 
gente de Vila Isabel e Madureira 
todos façam a nossa festa 
enquanto eu soco este pilão 
este surdo 
poema 
  

que não toca no rádio 
que o povo não cantará 
(mas que nasce dele) 
Não se prestará a análises estruturalistas 
Não entrará nas antologias oficiais 
Obsceno 
como o salário de um trabalhador aposentado 
o poema 
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terá o destino dos que habitam o lado escuro do país 
– e espreitam  

(Ferreira Gullar) 
 

Inovações interessantes, mas não bem localizadas 
porque pouco estudadas, da poesia marginal (ou literatura 
de mimeógrafo) feita por estudantes e, ainda, a poesia 
intrigante e rápida dos grafiteiros urbanos. 

 

19.1 POESIA 
 

19.1.1 Concretismo 
Foi a mais importante corrente de vanguarda 

(movimentos de caráter agressivo e experimental que 
rompiam os padrões da arte tradicional) da nossa literatura 
e influenciou poetas, artistas plásticos e músicos. Esse 
movimento começou em 1956 e foi liderado por três poetas: 
Décio Pignatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. 
Duas revistas ajudaram a divulgar as ideias concretistas: 
Noigandres (criada pelos poetas acima) e a revista Ino-
vação.  

Os poetas concretos pregavam: o fim da poesia 
intimista e o desaparecimento do eu lírico (acreditavam 
que a poesia é fruto de um trabalho mental e de esforço 
que implica em refazer o texto várias vezes até que ele 
atinja a sua forma mais adequada; e não, fruto de 
sentimentos e emoções), a linguagem geométrica e visual, 
pregavam o fim do verso e da sintaxe tradicional.  

Brincavam com as formas, cores, decomposição e 
montagem das palavras. Para conseguir tais efeitos, 
recorreram ao Futurismo (destruição da sintaxe, verbos no 
infinitivo, abolição de adjetivos e advérbios, abolição dos 
sinais de pontuação, estes seriam substituídos pelos sinais 
matemáticos e musicais, etc.) e ao Cubismo (ilogismo, 
humor, linguagem nominal, etc.) e deram continuidade a 
certas experiências formais usadas por Murilo Mendes, 
Drummond e João Cabral de Melo Neto. Abaixo temos um 
exemplo de um dos textos concretos mais conhecidos: 

 
COCA-COLA  
B E B A  C O C A  C O L A  
B A B E                  C O L A  
B E B A    C O C A  
B A B E    C O L A C A C O  
C A C O  
C O L A  
C L O A C A  

(Décio Pignatari) 
 

19.1.2 Poesia-Práxis 
Em 1961, Mário Chamie, que fazia parte do grupo da 

Poesia Concreta, rompeu com o Concretismo e formou o 
seu próprio grupo de poetas, partindo para o que 
denominou poesia-práxis.  

O manifesto didático da poesia-práxis foi publicado em 
1962, no livro de Mário Chamie, Lavra Lavra, em que 
estavam algumas premissas básicas do grupo. Os 
praxistas, abertamente contra o Concretismo, repudiavam 
a “estrutura matemática” do poema e afirmavam que o 
espaço em branco da página não era tão importante.  

A poesia-práxis redescobre o verso como estrutura 
básica do poema, mas não da maneira tradicional. 
Sempre há uma palavra básica (ou palavras básicas) que 
funciona como vetor (orientação) das outras. O poeta 
busca, na prática, no dia a dia, o objeto do seu poema de 
tal forma que autor/objeto/leitor são os escritores da obra.  

Leia, a seguir, um poema de Mário Chamie: 
 

povo: um cardume sem dono 
um ardume nos olhos 
um friúme nos ossos. 
uma frebe 

uma peste. 
um fio de fumo 
nos olhos do homem. 
um fio de gume 
no lombo de couro do pobre. 
um corte sem rumo. 
X 
o cardume dos peixes do lucro: 
o azedume. 
o ofício pro domo do dono 
do couro no cume do custo do ouro. 

(Mário Chamie) 
 

19.1.3 Poema Processo 
 

É a radicalização do concretismo pelo emprego da 
linguagem não-verbal (imagens, símbolos.). Confira, 
abaixo, o poema de Falves Silva:  

 
19.1.4 Poesia marginal dos anos 70 

 

Os anos da ditadura (1964-1985) foram pouco 
favoráveis à produção literária, prejudicada continuamente 
pela ação da censura. Nesse contexto houve maior 
prejuízo para a poesia, gênero menos importante para os 
novos interesses da indústria cultural. Um grupo de poetas 
disposto a divulgar seu trabalho foram às ruas e a eventos 
culturais vender seus livros. Surgiam os autores da “poesia 
marginal dos anos 70”, que tinham o desejo de contestar, 
na forma de desbunde, concebendo a poesia como meio 
de resistência cultural contra a repressão imposta pela 
censura durante o período ditatorial. Os principais autores 
deste período são Paulo Leminski, Ana Cristina Cesar, 
Cacaso e Chico Alvim. 

 

Olho muito tempo o corpo de um poema 
 

Olho muito tempo o corpo de um poema 
até perder de vista o que não seja corpo 
e sentir separado dentre os dentes 
um filete de sangue 
nas gengivas. 

(Ana Cristina Cesar)  

 

19.1.5 Haikai (hai = brincadeira; kai = harmonia):  
 

De origem japonesa, é um poema de forma fixa (5-7-5), 
que versa, tradicionalmente, sobre a natureza: 

 

Pintou estrelas no muro 
e teve o céu 
ao alcance das mãos. 
(Helena Kolody) 

 

19.2. PROSA 
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19.2.1 Prosa Regionalista 
 

Seguindo a trilha de Guimarães Rosa, muitos autores 
escolhem como cenário o universo regional habitado por 
nosso sertanejo. É o caso de Mário Palmério (Vila dos 
confins, Chapadão do Bugre); Bernardo Elis (O tronco), 
Ariano Suassuna (A pedra do reino). Há, ainda, outra 
vertente bastante explorada por Milton Hatoum (Relatos de 
um certo oriente, Dois irmãos): a do regionalista de 
fronteira.  

 

19.2.2 Prosa Política 
 

A ação da censura sobre os meios de comunicação de 
massa – em especial a televisão e o jornal – favoreceu o 
surgimento de uma fértil tendência da literatura 
contemporânea no Brasil. Como a informação jornalística 
era controlada, a literatura foi o veículo escolhido “para 
dizer o que a censura impedia o jornal de dizer”, como se o 
romance estivesse suprindo um dos objetivos do jornal: 
registrar o dia a dia da história.  

Surge daí as duas tendências principais da prosa 
política: 

 
19.2.2.1 Romance-reportagem 

São obras que empregam linguagem jornalística, 
criando enredos baseados em fatos fictícios ou reais, em 
que se denuncia a violência social e política a que o país 
ficou submetido durante longo tempo. Destacam-se Ignácio 
de Loyola Brandão, Antonio Callado, Roberto Drummond e 
José Louzeiro. Essa literatura é também conhecida como 
“literatura verdade”.  

Muitas vezes, o autor exagera propositalmente os 
traços narrativos e descritivos: é o hiper-realismo, como 
ocorre em alguns contos de Rubem Fonseca e de Dalton 
Trevisan.  

 

19.2.2.2 Realismo fantástico 
Outros escritores, com o mesmo objetivo de denúncia, 

criam situações irreais, absurdas, que funcionam como 
metáfora para situação do país.  

O pioneiro dessa tendência é Murilo Rubião. Destacam-
se ainda José J. Veiga e Moacyr Scliar. 

 

19.2.3  Prosa urbana 
 

Trata dos grandes centros urbanos em seus problemas 
específicos: progresso, violência, solidão, marginalização. 
Destacam-se Luiz Vilela, Ricardo Ramos, Dalton Trevisan 
e Rubem Fonseca. 

 

19.2.4  Prosa intimista 
 

Semelhante à linha de sondagem psicológica de Lis-
pector, esse tipo de narrativa apresenta personagens 
angustiadas, cujo interior o narrador vasculha. Enquadram-
se nessa tendência: Lygia Fagundes Telles – em grande 
parte de sua obra -, Autran Dourado, Osman Lins, Lya Luft. 

 

19.2.5  Prosa memorialista ou autobiográfica 
 

Gênero raro, até então, na literatura brasileira, ganhou 
nova força nesse período. Destacam-se Pedro Nava, Érico 
Veríssimo, Miguel Sanches Neto, Cristovão Tezza, 
Carolina Maria de Jesus. 

 

19.2.6  Conto miniaturizado 
 

Essa estética se manifesta por meio da elaboração 
dos gêneros literários que serão exemplificados. O 
primeiro é o miniconto: 

 

Deus sabe o que faz 
 

 Deus sabe o que faz e por isso a criança nasceu cega, 
mas Deus sabe o que faz e ela cresceu forte e sadia, não teve 
coqueluche nem bronquite como os outros filhos – o mais 
velho, aos vinte e poucos anos já vivia na pinga, cometeu um 
crime e foi parar na cadeia; a menina cresceu, virou moça, 
casou, traiu o marido, separou, virou prostituta; o cego tinha o 
ouvido bom e aprendeu a tocar violão e aos quinze anos já 
tocava violão como ninguém, um verdadeiro artista, porque 
Deus sabe o que faz e para tudo nesse mundo há uma 
compensação, e assim enquanto o irmão estava na cadeia e 
a irmão no bordel, o cego foi ganhando nome e dinheiro com 
seu violão e seu ouvido, que era melhor do que o ouvido de 
qualquer pessoa normal, e os pais, que eram pobres e às 
vezes não tinham nem o que comer, tinham agora dinheiro 
bastante para se darem ao luxo de comprar um rádio, onde 
escutaram transmitido da cidade vizinha o programa do Mozart 
do violão, como o batizara o chefe da banda de música local 
que, tão logo conheceu o rapaz, tornou-se seu empresário, 
deixando a banda para revelar aos quatro cantos do mundo o 
maior gênio do violão de todos os tempos, até que um dia 
sumiu ara os quatro cantos do mundo com o dinheiro das 
apresentações, mas Deus sabe o que faz, e se o empresário 
fugiu, uma linda moça se apaixonou pelo rapaz e prometeu 
fazer a felicidade dele para o resto da vida, e assim, enquanto 
os dois, casados e morando numa modesta casinha, viviam 
felizes, a irmã, que era perfeita e bonita, envelhecia 
prematuramente no bordel e o irmão, que era perfeito e 
bonitão, saíra da cadeia, não achara emprego e vivia ao léu, 
até que conheceu a mulher do cego e se apaixonou 
loucamente por ela: o cego tocava na maior altura para não 
ouvir os beijos dos dois na sala – até que as cordas 
rebentaram, até que ele rebentou o ouvido com um tiro.  

[Luiz Vilela. Tremor de terra. 7 ed. São Paulo: Ática, 1980. p. 73] 
 
Já o segundo se trata do microconto, que, como pode ser 

percebido, é ainda menor e exige mais participação do leitor 
na construção dos sentidos. Vejamos os exemplos a seguir: 

 

“Quando acordou o dinossauro ainda estava lá.” 
(Augusto Monterroso) 

 

“Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás.” 
(Cíntia Moscovich) 

 

“Vende-se: sapatinhos de bebê nunca usados.” 
(Ernest Hemingway) 

 

“Fui me confessar ao mar. O que ele disse? 
Nada.” (Lygia Fagundes Telles) 

 

“Pegou o chapéu, embrulhou o sol, então nunca 
mais amanheceu.” (Braff) 

 

“Eu ainda faço café para dois.” (Zak Nelson) 
 

19.2.7  Literatura de minorias étnicas e sociais 
 

Obras escritas por mulheres, por negros, por indígenas 
e por grupos LGBTQ+.  

No geral, englobam 3 fases: 
1- Reprodução do discurso do opressor; 
2- Consciência da opressão social, mas sem apresentar 

ruptura com o meio ou agente opressivo; 
3-Subversão das relações de poder, demonstrando 

rompimento com os mecanismos opressores (esta última 
se vincula mais aos ideais desconstrucionistas adotados 
pelo Pós-modernismo) 
Notamos tais representações nos textos literários de 
Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Marcelino Freire, 
Ferréz, Caio Fernando Abreu, etc. 
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REDAÇÃO 
UNIDADE 1 

 

NOÇÃO DE LINGUAGEM,  
TEXTO E LEITURA 

 

1.1 LINGUAGEM 
É qualquer e todo sistema de signos que serve de meio 

de comunicação de ideias ou sentimentos através de signos 
convencionais, sonoros, gráficos, gestuais etc. Podendo ser 
percebida pelos diversos órgãos dos sentidos, o que leva a 
distinguirem-se várias espécies de linguagem: visual, 
auditiva, tátil etc. 

A linguagem é uma faculdade muito antiga. É através dela 
que o ser humano adquire o conhecimento e o utiliza para 
dominar o mundo e os outros seres. É também a aptidão 
comunicativa que têm os seres humanos de usar qualquer 
sistema de sinais significativos, é a capacidade de recriar e 
manipular sistemas de comunicação, expressando seus 
pensamentos, sentimentos e experiências, transmitindo 
assim mensagens. Ela pode ser dividida em: 
 

• Linguagem Verbal: composta por palavras, seja na forma 
escrita, seja na forma oral.  
Exemplo: e-mail, livros, jornais, discursos políticos ou 
religiosos etc. 
 

• Linguagem Não Verbal: não se utiliza do vocábulo, mas 
é constituída por outros elementos da comunicação. 
Exemplo: gestos, postura corporal, desenhos, bandeiras, 
luzes, cores, isto é, símbolos visuais. 
 

• Linguagem Verbal E Não Verbal (Linguagem Mista): é 
o misto das duas formas de linguagem anteriores, ou seja, 
é composta por palavras e símbolos visuais. Exemplo: 
placas, reportagens, tirinhas etc. 
 

1.2 LÍNGUA 
É o conjunto organizado de elementos (sons e gestos) 

que possibilitam a comunicação. É um sistema formado por 
regras e valores presentes na mente dos falantes de uma 
comunidade linguística e aprendido graças aos inúmeros 
atos de fala com que eles têm contato. 
 

Idioma: refere-se à língua usada para identificar uma nação 
em relação às demais e está relacionado à existência de um 
Estado político. 
 

Dialeto: refere-se às variedades linguísticas dentro de uma 
mesma língua, sejam elas por regionalismo ou diferenças 
sociais e ocupacionais. 
 

Variação Linguística: refere-se aos vários “falares” 
(dialetos) dentro de uma mesma língua, já que todas línguas 
têm suas variações. Estas variações podem ser: 
 

Variação sociocultural: depende do grau de escolaridade, 
gênero, idade, profissão e grupo social do qual o falante faz 
parte. Ex.: Um adolescente não se comunica da mesma 
forma que uma pessoa idosa. 
 

Variação situacional: depende do contexto (formal e 
informal), situação específica em que o falante utiliza a 
linguagem. Ex.: Quando estamos apresentando um trabalho 
acadêmico, utilizamos a linguagem formal e quando 
estamos na roda de amigos utilizamos a linguagem informal. 
 

Variação geográfica: particularidades linguísticas de 
determinada região. Ex.: mandioca no nordeste se diz 
macaxeira. 
 

Variação histórica: a língua não é estática, ela se modifica 
com o passar do tempo e com o uso, as palavras mudam, 
as grafias e também o significado. Ex.: Vossa mercê se 
modificou até chegar ao você, que usamos hoje.  
 

Estrangeirismo: é a introdução de palavras de outras 
línguas em nosso vocabulário, podendo sofrer ou não 
modificação em sua grafia. Ex: mouse, laser, jeans, pizza, 
xampu (do inglês shampoo), estresse (do inglês stress), 
abajur, ateliê, batom. 
 

Neologismo: é uma nova palavra criada na língua que 
geralmente surge quando o indivíduo quer se expressar, mas 
não encontra a palavra ideal. Ex: deletar, escanear, 
internetês, petista. 
 

**ATENÇÃO**: quando você for escrever um texto e utilizar 
neologismos e estrangeirismos não totalmente incorporados 
ao nosso vocabulário, eles deverão ser escritos entre aspas 
(“ ”). Ex: Juliana teve um “insight” durante a reunião. / Nosso 
mundo está cada vez mais “celularizado”. 
 

1.3 TEXTO 
O texto (do latim textum: tecido) é compreendido como 

uma unidade básica de organização e transmissão de ideias, 
conceitos e informações que os usuários da língua produzem 
a partir da união de suas diversas partes, de um todo 
harmônico, ou seja, uma unidade de sentido. Só assim 
poderá ser entendido em sua totalidade.  

Para concretizar-se, o texto deverá emitir uma intenção 
comunicativa, independentemente da sua extensão, sendo 
considerados textos, as imagens, as fotografias, os quadros, 
os símbolos, os sinais de trânsito, as representações 
corporais e teatrais, desde que em uma situação de interação 
comunicativa. Desse modo, o texto é entendido como 
processo e não como produto acabado no momento da 
escritura. O leitor não é simples decodificador de signos, 
símbolos ou imagens em- pregadas; ele arquiteta sentidos, 
estes somente construídos na interação entre texto - 
contexto e leitor. O texto é, portanto, uma representação do 
mundo, da visão de mundo de quem escreve e/ ou fala e de 
quem lê / ouve. Por fim, podemos considerar o texto como 
um conjunto de partes solidárias, no qual o sentido de suas 
frases depende do significado das demais com as quais se 
relaciona. O sentido de qualquer uma das suas partes é dado 
pelo todo, ou seja, pelo contexto. 
 

Contexto: é a leitura de um texto que se dá primeiramente a 
partir do processo de decodificação, quando temos contato 
com o “conteúdo” e buscamos compreendê-lo. Existem 
elementos que nos ajudam a interpretar os textos que estão 
a nossa volta, mas para que se possa compreender bem um 
texto é necessário identificar o contexto (histórico, social, 
cultural, político) no qual ele está inserido. Essa identificação 
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vai depender do conhecimento sobre o que está sendo 
abordado e as conclusões referentes ao texto. Em 
determinados textos a informação sobre acontecimentos 
passados contribui para sua compreensão. Por isso, quanto 
mais variado o campo de conhecimento, mais facilidade 
encontrará o leitor para ler e interpretar textos. 
 

Intencionalidade: segundo Platão e Fiorin nenhum texto é 
uma peça isolada, nem a manifestação da individualidade de 
quem o produziu. De uma forma ou de outra, constrói-se um 
texto para, através dele, marcar uma posição ou participar de 
um debate de escala mais ampla que está sendo travado na 
sociedade. Até mesmo uma simples notícia jornalística, sob 
a aparência de neutralidade, tem sempre alguma intenção 
por trás. Então, um texto revela a perspectiva, a “visão de 
mundo” a qual o autor tem da realidade, já que é produzido 
por um sujeito num determinado tempo e espaço. Esse 
indivíduo, por pertencer a um grupo social, expõe em seus 
textos, ideias, anseios, temores, expectativas de seu tempo 
e de seu grupo social. 
 

1.4 LEITURA  
A prática da leitura se faz presente em nossas vidas 

desde o momento em que começamos a «compreender» o 
mundo à nossa volta. No constante desejo de decifrar e 
interpretar o sentido das coisas que nos cercam, de perceber 
o mundo sob diversas perspectivas, de relacionar a realidade 
ficcional com a que vivemos, no contato com um livro, enfim, 
em todos estes casos estamos, de certa forma, lendo, 
embora, muitas vezes, não nos demos conta. 

A atividade de leitura não corresponde a uma simples 
decodificação de símbolos, mas significa, de fato, interpretar 
e compreender o que se lê.  

Assim, o termo “leitura” alargou-se: inicialmente há a 
chamada “decifração e reconhecimento elementar, 
seguidamente uma apreensão informada e, só depois, uma 
apreensão analítica (que se faz por meio de análise) e 
crítica”. 

Formar um leitor competente é formar alguém que tenha 
iniciativa própria, capaz de selecionar, que compreenda o 
que lê, que possa aprender a ler o que não está escrito, 
identificando elementos, para que realmente o indivíduo 
assuma um papel crítico dentro da sociedade.  

A criança em fase de alfabetização lê vagarosamente, 
mas o que ela está fazendo é decodificar, um processo 
diferente da leitura, embora as habilidades necessárias para 
a decodificação (conhecimento da correspondência entre 
sons e letra) sejam necessárias para a leitura. O leitor adulto 
não decodifica; ele percebe as palavras globalmente e 
adivinha muitas outras, guiadas pelo seu conhecimento 
prévio e suas hipóteses de leitura. (KLEIMAN, 2002, p.13) 

Por meio desse processo chegará à construção de uma 
visão de mundo crítico, embasada, capaz de levar o cidadão 
a agir por si só, sem resquícios de uma sociedade 
dominadora e castradora de ideais. Nos dias atuais, ler e 
escrever são práticas sociais básicas, independentes da 
importância a elas atribuídas, pois o mundo pode ser visto 
como um grande texto que está pronto para várias leituras. 

Desta forma, o indivíduo que pode diferenciar os vários 
tipos de texto, que reflete sobre o grau de persuasão do texto 
apresentado, será um cidadão melhor preparado para os 
novos de- safios de um mundo em constante evolução, 
podendo assumir seu verdadeiro papel de transformador da 
realidade. 
 

Para se obter sucesso na leitura faz-se necessário seguir três 
etapas:  
 

1) ANTES: predições iniciais sobre o texto e objetivos de 
leitura;  
 

2) DURANTE: levantamento de questões e controle da 
compreensão e;  
 

3) DEPOIS: construção da ideia principal e resumo textual. 
 

Ler significa aproximar-se de algo que acaba de ganhar 
existência. (Ítalo Calvino) 
 

1.5 EXERCÍCIOS  
 

01.  Leia a música e, com as suas palavras, explique o que foi 
possível compreender. 
HISTÓRIA DE UMA GATA  

Chico Buarque, História de uma gata. In: Musical Infantil 
– Os Saltimbancos. São Paulo: Editora Musical Ltda, 1977.  
Me alimentaram  
Me acariciaram  
Me aliciaram  
Me acostumaram  
  
O meu mundo era o apartamento  
Detefon, almofada e trato  
Todo dia filé-mignon  
Ou mesmo um bom filé... de gato  
Me diziam todo momento  
Fique em casa não tome vento  
Mas é duro ficar na sua  
Quando à luz da lua  
Tantos gatos pela rua  
Toda a noite vão cantando assim  
  
Nós, gatos, já nascemos pobres  
Porém, já nascemos livres  
Senhor, senhora senhorio  
Felino, não reconhecerás (2x)  
  
De manhã eu voltei pra casa  
Fui barrada na portaria  
Sem filé e sem almofada  
Por causa da cantoria  
Mas agora o meu dia a dia  
É no meio da gataria  
Pela rua virando lata  
Eu sou mais eu, mais gata  
Numa louca serenata  
Que de noite vai cantando assim  
  
Nós, gatos, já nascemos pobres  
Porém, já nascemos livres  
Senhor, senhora senhorio  
Felino, não reconhecerás (3x) 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

02. Identifique na charge abaixo o tipo de linguagem presente e 
explique qual o significado implícito: 
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

03. (UNICAMP – adaptada) 

 
Nessa propaganda do dicionário Aurélio, a expressão “bom 
pra burro” tem mais de um sentido, e remete a uma 
representação de dicionário. 

a) Qual é essa representação? Ela é adequada ou inadequada? 
Justifique. 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

b) Explique como o uso da expressão “bom pra burro” produz 
humor nessa propaganda. 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

c) Quais elementos configuram esta propaganda como um 
texto? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
04. (ENEM - 2017). Observe a imagem para responder à 
questão: 

 
Os textos publicitários são produzidos para cumprir 
determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz 
estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a 
necessidade de 
a) as crianças frequentarem a escola regularmente. 
b) a formação leitora começar na infância. 
c) a alfabetização acontecer na idade certa. 
d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. 
d) as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. 

 

1.6 GABARITO 
 

1- Resposta pessoal. 
2- É presente a linguagem não verbal e a leitura dos elementos permite 
compreender uma contradição entre o ideal de paz representado pela pomba e a 
constante ocorrência de conflitos e guerras representados pelos míceis e cercas. 
3- a) Trata-se da representação de dicionário contida na expressão “pai dos 
burros”.A representação pode ser considerada inadequada, pois dicionários 
auxiliam quem deseja ou precisa conhecer o sentido e significado das palavras, não 
quem carece de inteligência, ou seja, quem é “burro”.  
b) O humor nasce da ambiguidade de “pra burro”, que pode ser adjunto adverbial 
de intensidade (bom pra burro: “muito bom”) ou complemento nominal de bom, 
remetendo, então à expressão “pai dos burros” (bom pra burro: “bom para quem 
precisa de dicionário”). 
c) Os elementos que configuram a propagando como um texto são tanto os 

elementos verbais (palavras contidas na mesma) quanto os não verbais (imagem do 

dicionário) visto que todos eles expressam algum, produzem um sentido. 

4- B 

 
 

UNIDADE 2 
 

NÍVEIS DE LEITURA EM UM TEXTO 
 

2.1 NÍVEIS DE LEITURA DE UM TEXTO 

Ao primeiro contato com um texto qualquer, por mais 

simples que ele pareça, normalmente o leitor se defronta com 

a dificuldade de encontrar unidade por trás de tantos 

significados que ocorrem na sua superfície. Mas quando se 

trata de um bom texto, por trás do aparente caos, há ordem. 

Quando, após várias leituras, encontra-se o fio condutor, a 

primeira impressão de desorganização cede lugar à 

percepção de que o texto tem harmonia e coerência. 
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Para exemplificar, vejamos uma pequena fábula de Monteiro 

Lobato.  

A partir da observação dos dados concretos da superfície 

deste texto, podemos chegar à compreensão de significados 

mais abstratos. 
 

   CONTO DE FADAS DO SÉCULO XXI 

Era uma vez... numa terra muito distante... uma princesa linda, 

independente e cheia de auto-estima. Ela se deparou com uma 

rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 

maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico... 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já 

fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um 

encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, 

no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e 

poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. 

A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o 

meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e 

seríamos felizes para sempre... 

Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sautée, 

acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um 

finís- simo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo 

mesma: - Eu, hein?... nem morta! 

(Veríssimo, Luís Fernando. Conto de fadas do século XXI) 

NUM PRIMEIRO NÍVEL DE LEITURA, PODEMOS 
DEPREENDER OS SEGUINTES SIGNIFICADOS:  
• uma rã, consciente de sua condição e de que poderia 
distanciar-se dela somente com o beijo da mulher amada, 
procura persuadir a princesa a beijá-lo; 
• a rã tenta convencer a jovem de que o beijo possibilitará 
vantagens como o casamento e um final “feliz para sempre”; 
• a manipulação não pode ser efetivada, uma vez que a 
princesa não concretiza o beijo; 
• a jovem, sem concretizar o contrato, saboreia a rã e mostra-
se satisfeita com a “escolha” realizada. 
 

EM UM SEGUNDO NÍVEL, PODEMOS ORGANI- 
ZAR ESSES DADOS CONCRETOS NUM PLANO MAIS 
ABSTRATO: 
• um dos personagens do texto (a rã) dá mostras de ter 
consciência da necessidade do outro (princesa) para sair da 
condição em que se encontra; • outro personagem (a 
princesa) dá mostra de sua insatisfação diante da condição 
(dependência amorosa e submissão) oferecida pela 
personagem primeira (a rã); 
• no nível da aparência, a personagem primeira (rã) procura 
entrar em acordo, mas, no nível da realidade, isto é, da 
essência, os dois continuam em desacordo devido aos 
valores distintos que possuem quanto aos relacionamentos 
amorosos. 
 

NUM TERCEIRO NÍVEL, PODEMOS IMAGINAR 
UMA LEITURA AINDA MAIS ABSTRATA, QUE 
RESUME TODO O TEXTO: 
• afirmação da emancipação (feminina) – negação da 
subordinação, da submissão; 
• afirmação da independência e negação da dependência. 
• afirmação da felicidade. 
 

Os três níveis de leitura, como se pode notar, distinguem-
se um do outro pelo grau de abstração: o primeiro nível 
depreende os significados mais concretos e diversificados; o 
segundo corresponde aos valores com que os diferentes 
sujeitos entram em acordo ou desacordo; terceiro nível 
depreende os significados mais abstratos e simples. 

Assim, podemos imaginar que o texto admite três planos 
distintos na sua estrutura: 

• na estrutura superficial, em que afloram os significados 
mais concretos e diversificados. É nesse nível que se 
instalam o narrador, os personagens, os cenários, o tempo 
etc; 
• uma estrutura intermediária, em que se definem os valores 
com que os diferentes sujeitos entram em acordo ou 
desacordo; 
• uma estrutura profunda, em que ocorrem os significados 
mais abstratos e mais simples. 

 

2.2 EXERCÍCIOS  
 

1. Com base nos níveis de leitura, analise os textos a 
seguir:  

 

 A) Compare os textos. A finalidade desses textos é a mesma? 

Explique: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(UEA - 2017) Leia o trecho de Quincas Borba, de Machado de 
Assis: 
E enquanto uma chora, outra ri; é a lei do mundo, meu rico 
senhor; é a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, 
tudo rindo cansativo; mas uma boa distribuição de lágrimas e 
polcas1, soluços e sarabandas2, acaba por trazer à alma do 
mundo a variedade necessária, e faz-se o equilíbrio da vida. 
 

(Quincas Borba, 1992.) 1 polca: tipo de dança. 
2 sarabanda: tipo de dança. 
 

De acordo com o narrador, 
a) os erros do passado não afetam o presente. 
b) a existência é marcada por antagonismos. 
c) a sabedoria está em perseguir a felicidade. 
d) cada instante vivido deve ser festejado. 
e) os momentos felizes são mais raros que os tristes. 

 

2.3 GABARITO 
 

1- a) A finalidade dos dois textos não é a mesma. O primeiro tem caráter instrutivo 
e procura trazer o tema da alimentação voltado para a saúde e informação, 
enquanto o segundo texto, parte da mesma temática com o intuito de fazer 
propaganda, promover o consumo de um gênero alimentício. 
2- B  
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UNIDADE 3 
 

COESÃO E COERÊNCIA 
 

Leia o texto que segue: 

 

É Deus no céu e ele na terra.  
A relação entre o termo Bombril – Papa e ele é estabelecida 
por meio do princípio de textualidade denominado coesão. 
 

3.1 COESÃO 
 

Os falantes da língua são capazes de distinguir um texto 
de um aglomerado de frases. Isso acontece, pois no interior 
do texto existem elementos responsáveis pela relação entre 
as diferentes partes que os constituem, ou seja, pela coesão 
textual. Portanto, a coesão textual é a ligação, a relação, a 
conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto, 
esse recurso refere-se às relações de encadeamento 
semântico (signifi cado) e sintático (relações entre palavras, 
frases e orações). Esse mecanismo de retomada textual é 
formado por elementos formais (gramaticais), chamados de 
conectivos. 
 

Função: assinalar o vínculo entre os componentes do texto. 
 

COESÃO TEXTUAL: preocupa-se com a parte visível do 
texto. 
Exemplos: “Sempre que se precisava, Mãitina era a pessoa 
para a qualquer hora falar no Dito e por ele começar a chorar, 
junto com Minguilim.” (Guimarães Rosa) 
 

Texto Comentado: Autopsicografia 
O poeta é um fingidor  
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor A dor 
que deveras sente. 
E os que leem o que escreve  
Na dor lida sentem bem,  
Não as duas que ele teve  
Mas só a que eles não têm 
E assim nas calhas de roda  
Gira, a entreter a razão  
Esse comboio de corda Que se 
chama coração. 
(PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Aguiar, 1965). 
 

No texto acima, o vocábulo poeta é retomado diversas 
vezes. Na primeira estrofe, temos a retomada da palavra por 
meio de elipse (omissão do termo) em “Finge” e em 
“deveras”. Assim, quando Fernando Pessoa diz “o que 
escreve” e “ele teve” indica que é o mesmo poeta já 
mencionado no texto literário. É possível ainda pressupor 

que existe no texto a presença de um leitor (dito 
implicitamente) recuperável em “os que leem” e “eles não 
têm”. Essa é uma das propriedades que distingue um texto 
de um amontoado de frases. Este recurso textual é 
denominado coesão, ou seja, é a ligação, relação conexão 
entre frases ou expressões de um texto. 
Desta forma, percebe-se que há vários marcadores de 
coesão textual. São eles: coesão referencial (catafóricos e 
anafóricos); lexical (sinonímia); conectivos e elipse. Vejamos 
cada um desses mecanismos abaixo: 
 

Coesão referencial: palavras que fazem referência a outras 
palavras ou a partes de um texto. 
 

Coesão Anafórica: os anafóricos são representados por 
pronome, advérbios e numeral. São responsáveis por 
recuperar um termo (palavra, frase, parágrafo). Exemplos: 
Havia negros e brancos. Estes ajudam aqueles no resgate 
dos corpos. 
 

Coesão Catafórica: trata-se de pronomes, advérbios, 
numerais que têm a função de realizar a projeção de um 
elemento gramatical que ainda aparecerá. Exemplo: “O 
problema do Brasil é justamente este: a falta de ética do 
brasileiro”. 
 

Coesão Lexical: Sinonímia - a coesão por sinonímia ocorre 
pelo emprego de palavras e/ ou expressões sinônimas. A 
hiperonímia (substituição lexical do conjunto pela parte: 
animal no lugar de jacaré) e a hiponímia (a parte pelo 
conjunto: jacaré no lugar de animal) são exemplos de 
sinonímia. Exemplo: “Fernandinho Beira-Mar está preso, a 
mídia já não dá mais destaque ao perigoso bandido.” 
 

Coesão Por Elipse: a elipse marca a omissão de um termo 
já citado, porém é necessário que o leitor perceba qual é o 
sujeito elíptico, caso contrário causará ambiguidade. 
Exemplo: “A maior empresa do ramo no Brasil. Aliás, é a 
maior da América do Sul”. (Anúncio em Carta Capital). 
 

Coesão por conectivo: palavras que estabelecem conexão 
com outras palavras ou orações. Podendo ser conjunções, 
os pronomes relativos, os advérbios e as preposições 
estabelecem conexão entre as partes do texto. Exemplo: 
Não passou no vestibular, pois não estudou. 
 

Exemplos de conectivos: então, portanto, já que, com 
efeito, porque, ora, mas, assim, daí, dessa forma, isto é etc. 
Cada um desses elementos, além de ligar as partes do texto, 
estabelece certa relação, algumas delas são: causa, 
finalidade, conclusão e contradição. 
 

3.2 COERÊNCIA 
 

Um texto coerente é aquele cujo conjunto é harmônico, em 
que todas as partes se encaixam de maneira complementar, 
de modo que não haja nada ilógico, contraditório ou 
desconexo. É um princípio de interpretabilidade do texto, 
uma sequência de frases com relações entre si. A sequência 
é percebida como texto, quando aquele que recebe é capaz 
de percebê-la como unidade significativa global, a base da 
coerência textual é a continuidade de sentidos do texto. 
Assim, texto coerente é o que “faz sentido” para seus 
usuários. Função: preocupar-se com o que se deduz do 
todo, busca a unidade de sentido.  
 

Coerência tem a ver com: encadeamento de figuras ou ideias 
compatíveis entre si; não contradição de sentidos; 
combinatória de termos compatíveis; e não contradição de 
argumentos, combinatória de atos de fala adequados. 
 

É importante saber que o estabelecimento do sentido de 
um texto depende em grande parte do conhecimento de 
mundo dos seus usuários, para isso emissor e receptor tem 
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de ter conhecimento enciclopédico com certo grau de 
familiaridade. 

Desta forma, a coerência pode ser dividida em externa e 
in- terna, vejamos as distinções abaixo: 
 

Coerência externa: apresentação de informações 
compatíveis com a realidade, ou seja, não contraditório ao 
nosso conhecimento de mundo. Exemplo: O homem não 
voa. 
 

Coerência interna: aquela que diz respeito à adequação 
e não contradição entre os enunciados do texto. Exemplo: 
Júlia estudou, porém não passou na prova. 
 

O QUE É UM TEXTO INCOERENTE? 
 

É aquele que o receptor (leitor ou ouvinte) não consegue 
descobrir qualquer continuidade de sentido. 
Exemplo de texto com sequências coesivas, mas sem 
coerência: 
“Não gosto de ir ao cinema, lá passam muitos filmes 
divertidos”. 
“A televisão é em parte responsável pela chamada ‘crise na 
linguagem’. Além de proporcionar, sem dúvida, horas de 
lazer, leva os telespectadores a uma atitude passiva, 
excluindo o diálogo e a interação.” 
A incoerência do último texto reside no conectivo “além de”, 
pois ele soma ideia; o correto seria, neste caso, “apesar de”, 
porque traz ideia de oposição. 
Quando falamos em elementos coesivos, percebemos que 
sua função não se limita a ligar as partes do texto. Eles são 
responsáveis inclusive pela coerência que se estabelece em 
relação ao sentido produzido. Isso quer dizer que coesão e 
coerência são qualidades irmãs em uma redação.  

 

3.3 EXERCÍCIOS 
 

01. Utilizando a coesão, relacione as três ideias 
abaixo em um só período: 
a) O Rio de Janeiro é o paraíso das confecções. 
b) Nem todas as confecções do Rio de Janeiro são 

importantes. 
c) Algumas confecções do Rio de Janeiro são 

clandestinas.  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
2. (CEITEC – 2012)  
“Todos querem que nós ____________________.” 
 
Apenas uma das alternativas completa coerente e 
adequadamente a frase acima. Assinale-a. 
A) desfilando pelas passarelas internacionais. 
B) desista da ação contra aquele salafrário. 
C) estejamos prontos em breve para o trabalho. 
D) recuperássemos a vaga de motorista da firma. 

E) tentamos aquele emprego novamente. 
 
 
03. (UFMT-2006) Leia o texto abaixo: 

 
A) Que leitura o texto possibilita a respeito da ação do ser 
humano? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
B) Em termos de Ecologia, compare o quadro 2 com o 9.  

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

3.4 GABARITO 
 

1- O Rio de Janeiro é o paraíso das confecções, entretanto, nem todas elas são 
importantes e além disso, algumas são clandestinas.  
2- C 
3- a) O texto permite uma leitura de que a ação do ser humano transforma a 
natureza e interfere nela de acordo com os próprios interesses. 
b) Os quadros dois e nove são discrepantes ecologicamente, de modo que o 
primeiro expressa uma relação mais harmônica entre ser humano e natureza, 
enquanto que o segundo permite compreender que este homem, após esgotar 
os recursos naturais disponíveis no planeta e protagonizar diversos avanços 
tecnológicos, parte para o espaço numa perspectiva exploratória.  
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UNIDADE 4 
 

INTERTEXTUALIDADE 
 

“Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma” (Lavoisier) 
 

A Intertextualidade ocorre quando, em um texto, está 
inserido outro texto anteriormente produzido, que faz parte 
da memória social de uma coletividade ou da memória 
discursiva dos interlocutores. É divindade em explícita ou 
implícita e pode ocorrer com outras formas, tais como: 
música, pintura, filme, novela, entrou outros. Toda vez que 
uma obra fizer alusão à outra ocorre a intertextualidade.  

Então quando falamos que há uma intertextualidade 
explícita verificamos no próprio texto a menção de outro 
texto, como acontece nas citações, referências, menções, 
resumos, resenhas, traduções, na argumentação por recurso 
de autoridade, bem como, em se tratando de situações de 
interação face a face. Já na forma implícita, a indicação é 
oculta. Por isso, é muito importante para o leitor o 
conhecimento de mundo, um saber prévio, para reconhecer 
e identificar quando há um diálogo entre os textos. A 
intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias 
da obra citada ou contestando-as. Há duas formas: a 
paráfrase e a paródia. Vejamos o esquema que segue: 
 

 

4.1 PARÁFRASE 
Na paráfrase as palavras são mudadas, porém a ideia do 

texto é confirmada pelo novo texto, a alusão ocorre para 
atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto 
citado. É dizer com outras palavras o que já foi dito. O uso 
desse recurso costuma demonstrar maior compreensão do 
assunto apresentando e, consequentemente, uma habilidade 
maior de articulação, pois exige toda uma reconstrução da 
ideia.  

Temos um exemplo citado por Affonso Romano 
Sant’Anna em seu livro “Paródia, paráfrase & Cia” (p. 23): 
 

Texto Original 
Minha terra tem palmeiras  
Onde canta o sabiá, 
As aves que aqui gorjeiam Não 
gorjeiam como lá. 
(Gonçalves Dias, “Canção do exílio”). 
 
 
 

Paráfrase 
Meus olhos brasileiros se fecham saudosos Minha boca 
procura a ‘Canção do Exílio’.  
Como era mesmo a ‘Canção do Exílio’? Eu tão esquecido de 
minha terra… Ai terra que tem palmeiras 

Onde canta o sabiá! 
(Carlos Drummond de Andrade, “Europa, França e Bahia”). 

 
Este texto de Gonçalves Dias, “Canção do Exílio”, é muito 

utilizado como exemplo de paráfrase e de paródia, aqui o 
poeta Carlos Drummond de Andrade retoma o texto primitivo 
conservando suas ideias, não há mudança do sentido 
principal do texto que é a saudade da terra natal. 
 

Exemplo 2 
OBS: O texto e suas possíveis paráfrases devem ser lidos 
com máxima atenção. Havendo mudança de sentido, a 
reescrita não pode ser considerada uma paráfrase. 
Observe: 
 

TEXTO 
“A mente de Deus é como a Internet: ela pode ser acessada 
por qualquer um, no mundo todo”. (Américo Barbosa, na 
Folha de São Paulo) 
Reescrevendo: 
No mundo todo, qualquer um pode acessar a mente de Deus 
e a internet. (PARÁFRASE) 
Tanto a internet quanto a mente de Deus podem ser  
acessadas, no mundo todo, por qualquer um. (PARÁ- 
FRASE) 
A mente de Deus pode acessar, como qualquer um, no 
mundo todo, a internet. (NÃO É PARÁFRASE) 
 

4.2 PARÓDIA 
A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros 

textos, há uma ruptura com as ideologias impostas.  
Ocorre, aqui, um choque de interpretação, a voz do texto 

original é retomada para transformar seu sentido, leva o leitor 
a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas 
anteriormente, com esse processo há uma indagação sobre 
os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real, 
concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas 
humorísticos fazem uso contínuo dessa arte, frequentemente 
os discursos de políticos são abor- dados de maneira cômica 
e contestadora, provocando risos e também reflexão a 
respeito da demagogia praticada pela classe dominante. 
Com o mesmo texto utilizado anteriormente, tere- mos, 
agora, uma paródia. 
 

Texto Original 
Minha terra tem palmeiras  
Onde canta o sabiá, 
As aves que aqui gorjeiam Não 
gorjeiam como lá. 
(Gonçalves Dias, “Canção do exílio”). 
 

Paródia  
Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar os 
passarinhos daqui não cantam como os de lá. 
(Oswald de Andrade, “Canto de regresso à pátria”). 

O nome Palmares, escrito com letra minúscula, substitui a 
palavra palmeiras, há um contexto histórico, social e racial neste 
texto, Palmares é o quilombo liderado por Zumbi, foi dizimado 
em 1695, há uma inversão do sentido do texto primitivo que foi 
substituído pela crítica à escravidão existente no Brasil. 
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Como vimos a intertextualidade se faz presente nos mais 
variados textos e saber reconhecê-la implica em realizar uma 
leitura satisfatória em que você consiga identificar os outros 
textos presentes no texto em análise, pois se faz necessário 
ativar o conhecimento de mundo, identificar os implícitos e 
explícitos, seguir as estratégias de leitura, enfim, o produtor 
do texto ao se utilizar da intertextualidade espera que o 
leitor/ouvinte seja capaz de reconhecer a presença dos 
outros textos, pois se não ocorrer esta relação a construção 
de sentido estará prejudicada. 
 

4.3 EXERCÍCIOS 
 

01. Leia a música abaixo e responda ao que se pede: 
BOM CONSELHO - CHICO BUARQUE 
Ouça um bom conselho  
Que eu lhe dou de graça 
Inútil dormir que a dor não passa  
Espere sentado 
Ou você se cansa 
Está provado, quem espera nunca alcança  
Venha, meu amigo 
Deixe esse regaço  
Brinque com meu fogo  
Venha se queimar  
Faça como eu digo  
Faça como eu faço 
Aja duas vezes antes de pensar  
Corro atrás do tempo 
Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe  
Eu semeio o vento 
Na minha cidade 
Vou pra rua e bebo a tempestade 
(Fonte: http://letras.terra.com.br/chico-buarque/85939/) 

a) Na canção “Bom conselho” Chico Buarque apropria-se de 
diversos ditados populares. Identifique-os e explique a maneira 
como ocorre a intertextualidade discutindo se ela é da ordem da 
paráfrase ou da paródia.  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

b) A sabedoria dos provérbios populares no «Bom conselho” de 
Chico Buarque seria uma subversão do bom senso? Por quê? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
02. Leia os poemas que seguem: 
“MEUS OITO ANOS” 
Oh! Que saudade que tenho  
Da aurora da minha vida,  
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais  
Que amor, que sonhos, que flores  
Naquelas tardes fagueiras À 
sombra das bananeiras Debaixo 
dos laranjais!  
      (Casimiro de Abreu) 
“Meus oito anos” 
Oh! Que saudade que tenho  
Da aurora da minha vida,  
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais  
Naquele quintal de terra 
Da rua São Antonio Debaixo da 
bananeira Sem nenhum 
laranjais!  
      (Oswald de Andrade) 
 

A relação intertextual é estabelecida, no texto de Oswald de 
Andrade, escrito no século XX, “Meus oito anos”, quando este 
cita o poema, do século XIX, de Casimiro de Abreu, de mesmo 
nome. Com base nisto, responda as próximas questões: 
a) Explique de que maneira podemos identificar no texto a voz 
do outro texto? Para isso se utilize de trecho das obras para 
exemplificar.  

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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b) Há mudança de sentido na reconstrução do poema? 
Justifique.  

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

03. (Mundo Educação)  
Sobre o conceito de intertextualidade, podemos afirmar: 
I. Introdução de novos elementos no texto. Pode-se também 
retomar esses elementos para introduzir novos referentes; 
II. Operação responsável pela manutenção do foco nos objetos 
de discurso previamente introduzidos; 
III. Elemento constituinte do processo de escrita e leitura. Trata-
se das relações dialógicas estabelecidas entre dois ou mais 
textos; 
IV. Pode ocorrer de maneira implícita ou explícita; 
V. Responsável pela continuidade de um tema e pelo 
estabelecimento das relações semânticas presentes em um 
texto. 
Estão corretas as proposições: 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I, II e V estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) III, IV e V estão corretas. 
e) I e II estão corretas. 

 

4.4 GABARITO 
 

1- Resposta pessoal 
2- a) Identificamos a voz de um texto em outro texto através da referência, tanto 
pela repetição de elementos, quanto pela retomada dos mesmos atribuindo 
complementos e novos sentidos do contexto. Como observamos na repetição de 
“Oh! Que saudade que tenho\ Da aurora da minha vida” e na retomada de 
elementos como em: “Naquelas tardes fagueiras” x “Naquele quintal de terra”. 
b) Sim, há mudança de sentido. O texto de Oswald de Andrade é uma paródia que 
expressa crítica ao texto original de Cassimiro de Abreu à medida que ridiculariza o 
romantismo e idealização presentes nesse poema, como se observa em expressões 
como “Naquele quintal de terra\ Sem nenhum laranjais 

 
 

UNIDADE 5 
 

TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS 
 

 “Quando dominamos um gênero textual, não 
dominamos uma forma linguística e sim uma forma de 
realizar linguisticamente objetivos específicos em 
situações sociais particulares” (Marcuschi 1946) 
 

5.1 TIPOS TEXTUAIS 
A expressão tipo textual é usada para designar uma 

espécie de sequência teoricamente definida pela natureza 
linguística de sua composição, ou seja, conferir uma ordem 
característica aos textos a qual abrange aspectos lexicais, 
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e estilo. (Douglas 
Biber - 1988, Jean Paul Bronckart - 1999). 

Os tipos textuais abrangem seis categorias conhecidas 

como: narração, descrição, argumentação, exposição, 

predição e injunção. 

Os tipos textuais são caracterizados pelas suas estruturas 
formais, responsáveis pelo agrupamento teoricamente 
definido pela sua composição. 

 

5.1.1 Tipo Narrativo 
Relata fatos e acontecimentos, reais ou imaginários, situa- 
dos no tempo, apelando à imaginação do leitor. 
 

Características: 
Emprego frequente dos tempos verbais do pretérito  
(passado); 
Insistência nas indicações temporais (antes disso, depois, 
entre outras); Indicação de lugar. 
 

Exemplo: “No dia em que o matariam, Santiago Nasar 
levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que 
chegava o bispo”. 
 

5.1.2 Tipo Descritivo 
Representa e atribui características a objetos, personagens 
e lugares por meio de imagens que o leitor não vê; 
permitindo-lhe imaginar. 
 

Características: 
Predomínio de verbos no pretérito imperfeito do indicativo 
(falava) ou do presente do indicativo (falo); Indicação de 
lugar, insistência sobre as localizações; e Abundância de 
adjetivos. 
 

Exemplo: “Sobre a mesa havia milhares de vidros 
estilhaçados em infinitos cacos coloridos”. 
 

5.1.3 Tipo Argumentativo 
Procura convencer, propondo ou impondo ao receptor 

uma reflexão, análise, conceito ou avaliação de ideias por 
meio da interpretação particular de quem o produz. Em geral, 
o desenvolvimento de uma argumentação comporta três 
etapas: 
• uma tese (ou ideia diretriz) que enuncia o ponto de vista 
que será objeto de demonstração; os argumentos, elementos 
abstratos geralmente apresentados em ordem crescente de 
importância e que justificam a tese; 
• as provas (ou exemplos) que sustentamos argumentos e 
que se devem se elementos concretos, frutos de uma 
experiência precisa (fatos, depoimento sou citações de 
intelectuais reconhecidos, fatos históricos etc.);  
• e uma síntese que retoma o que já foi exposto firmando o 
posicionamento defendido na tese. 

 
Características: 
Predomínio dos verbos no presente do indicativo e/ou 
pretérito; 
Uso de oposições, antíteses; Desenvolve 
ideias ou argumentos. 
 

Exemplo: “A obsessão com a durabilidade nas Artes é per- 
manente”. 
 

5.1.4 Tipo Informativo ou Expositivo 
Esse tipo de texto deve ter uma linguagem mais objetiva, 

apresenta fatos históricos, econômicos, geográficos e 
culturais a fim de transmitir conhecimentos ou analisar uma 
teoria, portanto o texto científico é informativo. 
 

Características: 
Verbos no presente e/ou pretérito; 
Uso de abreviações, indicações numéricas, gráficos, cifras; 
Uso de expressões impessoais. 
 

Exemplo: “Uma parte do cérebro é o córtex”. 
 

5.1.5 Tipo Preditivo 
Os textos preditivos são sempre descrições, dissertações ou 
narrações futuras em que o locutor está fazendo uma 
antecipação no seu dizer, está predizendo. Daí as formas 
verbais terem sempre o valor prospectivo, de futuro, embora 
nem sempre o futuro seja a marca de predição. A predição 
pode ser feita: 
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• Por meio de uma programação; 
• Por meio de um cálculo científico, como nos boletins 
meteorológicos (choverá amanhã em todo o Brasil), 
astronômicos (em 25/12 ocorrerá um eclipse lunar) e outros; 
• Por meio de espécie de adivinhação ou revelação, como 
nas profecias e predições de cartomantes, ledores de sorte, 
jogadores de búzios etc.; 
• Através de outros meios (como a imaginação) que 
possibilitam antecipação. 
 

Exemplo: Minha filha terá olhos verdes como o pai, será 
calma como o avô, terá cabelos como os meus, estudará 
muito, será muito culta, ajudará muito as pessoas, porque eu 
a educa- rei dentro dos princípios do Evangelho. 
 

5.1.6 Tipo Injuntivo (instrutivo) 
A palavra injunção significa ordem formal, imposição, 

exigência. Os textos injuntivos exemplificam o uso da 
linguagem em sua função apelativa, pois, se incita a 
realização de uma situação (exigir uma ação, para levar à 
realização de uma situ- ação). 
 

Características: 
Emprego do imperativo (fale), do futuro do indicativo (falará) 
e, às vezes, do infinitivo (falar); 
Uso da 2ª pessoa do singular (ou do pronome vocês com o 
verbo na 3ºpessoa) ou da 1ª pessoa do plural. Exemplo: 
“Pare, seja razoável”. 
 

→ ATENÇÃO: Os tipos textuais dificilmente são puros, 
constituem-se da intersecção de diferentes tipos. Entretanto, 
há sempre uma tipologia que predomina sobre as demais. 

 

5.2 GÊNEROS TEXTUAIS 
 

A expressão gênero textual é usada como uma noção 
propositalmente vaga para referir os textos materializados 
que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
característica sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição próprias. 
(Douglas Biber - 1988, Jean Paul Bronckart - 1999). 

Os gêneros textuais variam desde um simples diálogo até 
uma tese científica, e por serem frutos de uma sociedade, 
são carregados de elementos que caracterizam o contexto 
em que são empregados. São eventos textuais altamente 
maleáveis, dinâmicos e plásticos. São incontáveis e, o tempo 
todo, escolhemos diversos deles para as práticas sociais, 
seguindo sempre a necessidade temática, a relação entre os 
interlocutores e a vontade enunciativa. Enquadram-se nesse 
rol de práticas comunicativas: diálogo face-a-face, bilhete, 
carta, receita culinária, horóscopo, artigo, romance, conto, 
novela, cardápio de restaurante, lista de compras, aula 
virtual, piada, resenha, inquérito policial, ofício, 
requerimento, ata, relatório etc. Hoje, com a cultura 
eletrônica surgem novos gêneros textuais e novas formas de 
comunicação (oral ou escrita) como bate-papo online, blog, 
twitter, facebook, entre outros.  
 

Exemplos de Gêneros Textuais: 
Horóscopo 
Câncer: (21/06 a 21/07). A Lua começa um novo ciclo, agora no 
signo de Libra. O momento é ótimo para reaver laços fa- miliares 
perdidos, ou deixar para trás mal entendidos no setor. Uma 
reforma em sua casa pode surtir um ótimo efeito e sua vida 
emocional. Pense nisso. 
 

RECEITA 
 

Bolo de Chocolate Fácil Ingredientes: 
Massa: 
1 xícara de Leite morno  
3 ovos 
4 colheres (sopa) de margarina derretida  
2 xícaras de açúcar 

2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de 
chocolate em pó 1 colher (sopa) de 
fermento Cobertura: 
1 lata (ou caixa) de leite condensado  
3 colheres de chocolate em pó 
1 lata (ou caixa) de creme de leite 
Modo de Preparo: Massa 
Bata tudo no Liquidificador até ficar homogêneo. Não se 
esqueça bata primeiros os líquidos e depois os sólidos. Coloque 
em forma média retangular, untada com margarina e farinha de 
trigo. Asse por 40 minutos em forno médio (180°) pré-aquecido. 
Cobertura 
Coloque em uma panela o leite condensado e o chocolate em 
pó, mexendo sem parar até atingir o ponto de brigadeiro. 
Desligue o fogo e misture o creme de leite. Após o bolo estar 
assado, despeje a cobertura em cima. 

 
 

UNIDADE 6 
 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA  
 

6.1 CONCEITO: LER = IV + INV 
 

Legenda: IV – informação verbal 
                InV – informação não-verbal 
 

Frequentemente ouvimos falar sobre a importância da 
leitura na nossa vida, sobre a necessidade de se cultivar o 
hábito entre crianças, jovens, sobre o papel da escola na 
formação de leitores competentes, e concordamos com tudo 
isso rapidamente. Nesta discussão se destacam questões, 
como: O que é ler? Para que ler? Como ler? As perguntas 
poderão ser respondidas de diferentes modos, os quais 
revelarão uma concepção de leitura decorrente da 
concepção de sujeito, de língua, de texto e de sentido que 
se adote. (KOCH, 2006) 
 

6.2 RECONHECIMENTO DOS GÊNEROS 

TEXTUAIS 
 

O que nos permite identificá-los?  
( ) O formato 
( ) Os recursos tipográficos (negrito, itálico, etc.) 
( ) As palavras características de cada tipo de texto  
( ) O tipo de letra (fonte) 
( ) As figuras 
 

Gêneros textuais são tipos de texto cuja função 
comunicativa é reconhecida social e culturalmente por 
determinada comunidade. Reconhecer o gênero de um texto 
significa ter conhecimento de seu formato, das 
características próprias a ele, as quais o distinguem de 
outros gêneros. Por exemplo, o gênero receita culinária 
contém uma lista de ingredientes e um modo de fazer. A 
familiaridade com o gênero textual possibilita ao leitor efetuar 
leituras mais eficientes e direcionadas. 
 

6.3 O CONTEXTO DE PRODUÇÃO 
Todo texto que a gente escreve ou lê possui um contexto. 

Os textos não existem no “vazio”, mas em um determinado 
contexto de produção. Eles são sempre escritos por alguém, 
para alguém, com certa intenção, em determinado tempo e 
lugar, divulgados em certo veículo, etc., e todos esses 
elementos interferem no sentido dos textos. Portanto, na 
leitura é fundamental levar em conta esses aspectos, para 
que seja possível compreender mais efetivamente o que se 
leu. 
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Para isso o leitor pode fazer uso dos seguintes 
questionamentos: Quem é o escritor? Qual seu papel social? 
Quem é o leitor? Em que papel se encontra o leitor? Onde é 
produzido? Em qual suporte? Com qual objetivo? Em que 
tipo de linguagem? 
 

6.4 ACIONANDO CONHECIMENTOS PRÉVIOS 
 

A compreensão de um texto depende em grande parte do 
conhecimento que o leitor já possui e que se encontra 
armazenado em sua memória – ou seja, de seu 
conhecimento prévio. Esse conhecimento resulta da 
aprendizagem acumulada com base nas experiências 
vivenciadas pelo indivíduo ao longo do tempo e pode ser 
acessado para auxiliar na assimilação de informações novas. 
Para isso, no momento da interpretação, além de tudo que 
foi colocado até agora, é também muito importante observar 
o título do texto, bem como as referências bibliográficas e as 
imagens gráficas, em alguns casos.  
 

6.5 O PLANO TEXTUAL GLOBAL 
 

O plano textual global refere-se às características 
prototípicas e estruturais do gênero. Cada gênero textual 
possui uma estrutura/silhueta. Assim, o leitor ao conhecer 
melhor sobre determinado gênero acaba tendo mais 
facilidade com a leitura. 
Ao se deparar, por exemplo, com o gênero artigo de opinião, 
no vestibular, o candidato procura encontrar os seguintes 
elementos: título; subtítulo; assinatura do jornalista e um 
texto em que o autor defende uma tese e faz uso de 
argumentos para isso. 
 

6.6 OS TIPOS DE SEQUÊNCIAS 
Embora haja em todos os textos a heterogeneidade compo-
sicional e discursiva, pois,os textos são resultados de 
combinações de diferentes tipos de sequência (narrativa, 
argumentativa, descritiva, explicativa, injuntiva, etc), cada 
gênero possui uma sequência que predomina. No gênero 
editorial, por exemplo, o aluno ao saber que nele predomina 
a sequência argumentativa, procura prestar atenção: na 
premissa, argumentos, contra-argumentos e na conclusão. 
Ao passo que ao se deparar com o gênero conto, tende a 
prestar atenção na sequência narrativa e nas seguintes 
fases: situação inicial, complicação, ações e resolução. 
 

6.7 ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Na interpretação de um texto é sempre importante levar 

em conta os marcadores discursivos, que são 
frequentemente representados por conjunções. Eles são 
usados para ligar orações e ideias, indicando como elas se 
relacionam, constituindo, portanto, em um importante 
recurso de coesão textual. 

Os marcadores discursivos podem expressar ideias de 
adição (e, nem, também, etc); contraste (mas, embora, 
apesar de, ainda assim); causa e consequência (assim, 
consequentemente, porque, portanto, etc.); exemplificação 
(por exemplo, como, etc.); conclusão (finalmente, em 
resumo, etc.), entre outros. 

A título de exemplificação, vejamos a importância do 
conhecimento linguístico para a compreensão do texto a 
seguir: 

 

Para a compreensão desta imagem, é necessário 
considerar a ligação entre a ideia 1 Mão única e a ideia 2 não 
necessariamente a certa estabelecida pelo elemento coesivo 
– mas -, conjunção que expressa oposição em relação ao 
esperado, ao pressuposto. No caso, se é mão única, espera-
se que seja a certa. O uso do “mas” expresso, no exemplo, é 
justamente a oposição entre à ideia pressuposta. 
Certamente, poderemos realizar leituras e leituras em 
relação à imagem acima, porém, nessa atividade de 
produção do sentido, o “mas” é elemento relevante. 

Durante a leitura, é importante também sempre relacionar 
os pronomes empregados pelo autor às palavras a que se 
referem, para assim não se distanciar das ideias que estão 
sendo lidas. 

Vejamos a imagem a seguir: 
 

 
 
 

O pronome ele refere-se à palavra elevador. No momento 
da leitura, é fundamental reconhecer os mecanismos de 
coesão nominal responsáveis pela remissão a ele- mentos 
do texto. Para isso procure observar as palavras que se 
repetem, seus sinônimos e a nominalização (uso de nome 
próprio para designar algo ou alguém). 
 

6.8 CONHECIMENTO ENCICLOPÉDICO OU 

CONHECIMENTO DE MUNDO 
 

Refere-se a conhecimentos gerais sobre o mundo – uma 
espécie de thesaurus mental – bem como a conhecimentos 
alusivos à vivências pessoais e eventos espaço-
temporalmente situados, permitindo a produção de sentidos. 
 

6.9 OUTRAS DICAS PARA A LEITURA 
Priorize, de maneira geral, o primeiro e o último parágrafo 

(a introdução e a conclusão), bem como a primeira frase de 
cada parágrafo, tais “locais”, em geral, concentram grande 
número de informações importante. 

Habitue-se a identificar e até circular as palavras chaves 
de cada parágrafo, isto é, aquelas que têm maior peso na 
construção do significado. Elas, em geral, aparecem 
repetidas no texto, na forma de substantivos ou verbos. 
Desenvolver o hábito de localizar as palavras chaves 
contribui para facilitar a apreensão das ideias principais 
abordadas no texto.  

Se como vimos, a leitura é uma atividade de construção 
de sentido que pressupõe a interação autor-texto-leitor, é 
preciso considerar que, nessa atividade, além das pistas e 
sinalizações que o texto oferece, entram em jogo os 
conhecimentos do leitor. 

 

 6.10  EXERCÍCIOS 
 

01. (MUNDOEDUCAÇÃO) Sobre as charges e tirinhas, é 
incorreto afirmar: 
a) As charges são poderosos veículos de comunicação, 
constituindo um gênero que alia a força das palavras a imagens 
e muito bom humor. 
b) No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de 
tecer críticas políticas e sociais, sempre preservando como 
traço predominante o humor. 
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c) Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma 
linguagem permeada pelo bom humor, aliando as linguagens 
verbal e não verbal para a construção de sentidos do texto. 
d) As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como 
gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a 
linguagem predominante. 

 
02. Leia o texto abaixo e responda ao que se pede: 
 

 
Na tirinha acima, Calvin induz o leitor a pensar que iria se 

esforçar para tirar boas notas se o pai premiasse o seu 

desempenho, mas a sua intenção era outra. Explique. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

03. (ENEM) 

 
Campanha publicitária de loja de eletrônicos. Revista Época. Nº 424, 03 
jul. 2006 
 

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas 
de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e 
de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 
publicitário, seu objetivo básico é 
A) influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que 
visam à adesão ao consumo. 
B) definir regras de comportamento social pautadas no combate 
ao consumismo exagerado. 
C) defender a importância do conhecimento de informática pela 
população de baixo poder aquisitivo. 
D) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes 
sociais economicamente desfavorecidas. 
E) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a 
máquina, mesmo a mais moderna. 

 
04. (ENEM 2010) 
Câncer 21/06 a 21/07 
O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua 
autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você 
falha – se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. 
O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma 
“desintoxicação”. Seja comedida em suas ações, já que 
precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a 
família, e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se: 
palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também 
na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as 
expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de 
modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões 
materiais – sua confiança virá da intimidade com os assuntos da 
alma.                 Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009. 

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto 
de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu 

formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos 
construídos socioculturalmente. A análise dos elementos 
constitutivos desse texto demonstra que sua função é: 
a) vender um produto anunciado. 
b) informar sobre astronomia. 
c) ensinar os cuidados com a saúde. 
d) expor a opinião de leitores em um jornal. 
e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 

 

6.11 GABARITO 
 

1- D 
2- No segundo quadrinho, Calvin explica ao pai a sua ideia de receber dinheiro 
mediante as suas notas - quanto maior a nota, maior a recompensa - o que indica 
que Calvin estaria disposto a se esforçar para receber mais dinheiro. No entanto, no 
último quadrinho, Calvin revela que a sua intenção era ter algum dinheiro, não 
importando quanto, pois com as suas notas, ele receberia o valor mínimo da 
proposta feita ao pai.  
3- A;    4- E 

 

UNIDADE 7 
 

COMO ESTRUTURAR UM TEXTO: 
ESTRUTURAÇÃO DAS IDEIAS 

 
Antes de escrever qualquer coisa, é importante estruturar 

as ideias de acordo com o tema. 
Vamos supor que o tema proposto seja: Nenhum homem 

é uma ilha. 
Primeiro, precisamos entender o tema. Ilha, 

naturalmente, está em sentido figurado, significando solidão, 
isolamento. Vamos sugerir alguns passos para a elaboração 
do rascunho de sua redação. 

Transforme o tema em uma pergunta: Nenhum homem é 
uma ilha? 

Procure responder essa pergunta, de um modo simples e 
claro, concordando ou discordando (ou, ainda, concordando 
em parte e discordando em parte). Essa resposta é o seu 
ponto de vista. 

Pergunte a você mesmo, o porquê de sua resposta. Uma 
causa, um motivo, uma razão para justificar sua posição: aí 
estará o seu argumento principal. 

Agora, procure descobrir outros motivos que ajudem a 
defender o seu ponto de vista, a fundamentar sua posição. 
Estes serão argumentos auxiliares. 

Em seguida, procure algum fato que sirva de exemplo 
para reforçar a sua posição. Este “fato-exemplo” pode vir de 
sua memória visual, das coisas que você ouviu, do que você 
leu. Pode ser um fato da vida política, econômica, social, um 
fato histórico. Ele precisa ser bastante expressivo e coerente 
com o seu ponto de vista. O “fato-exemplo”, geralmente, dá 
força e clareza à nossa argumentação. Esclarece a nossa 
opinião, fortalece os nossos argumentos. Além disso, 
pessoaliza o nosso texto, diferencia o nosso texto: como ele 
nasce da experiência de vida, ele dá uma marca pessoal à 
dissertação. A partir desses elementos, procure juntá-los em 
um texto, que é o rascunho de sua redação. Por enquanto, 
você pode agrupá-los na sequência que foi sugerida: 

 
OS PASSOS: 
Interrogar o tema; 
Responder, com a opinião; 
Apresentar argumento básico; 
Apresentar argumentos auxiliares; 
Apresentar “fato- exemplo”, Concluir. 
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EXERCÍCIO 
 

Agora que você já sabe como estruturar um texto, como 
pensar nas ideias que irá desenvolver. Pegue uma folha em 
branco e faça um roteiro de como desenvolverá um texto 
dissertativo sobre o tema: VALORIZAÇÃO DA SAÚDE 
PÚBLICA. Pense nas questões que você pretende abordar 
no seu texto para o desenvolvimento do seu roteiro. 

 

UNIDADE 8 
 

COMO INTRODUZIR UM TEXTO 
  

8.1 INTRODUÇÃO 
 

A introdução da dissertação traz ao leitor o tema a ser 
discutido além de, muitas vezes, trazer sob qual ângulo a 
questão será discutida. Dessa forma, é ela quem provoca no 
leitor o primeiro impacto, é ela a apresentação de seu texto 
e, portanto deve ser muito bem trabalhada. O que não é tão 
difícil, pois há várias boas maneiras de começar uma 
dissertação. As formas abaixo são algumas possíveis, mas 
certamente não são as únicas. 
 

8.2 TIPOS DE INTRODUÇÃO 
 

Roteiro: como em toda introdução, o tema deve estar 

presente. Além disso, neste tipo de introdução, é 
apresentado ao leitor o roteiro de discussão que será seguido 
durante o desenvolvimento. Para exemplificação, 
suponhamos o tema: 
“A QUESTÃO DO MENOR NO BRASIL”. 
Uma possível introdução seria: para se analisar a questão da 
violência contra o menor no Brasil é essencial que se 
discutam suas causas e suas consequências. 
O principal defeito em uma redação que utiliza este tipo de 
introdução é seguir outro roteiro que não seja o nela citado. 
 

Hipótese: este tipo de introdução traz o ponto de vista a ser 

defendido, ou seja, a tese que se pretende provar durante o 
desenvolvimento. Evidentemente a tese será retomada – e 
não copiada na conclusão. Vejamos um exemplo para o 
mesmo tema: a questão da violência contra o menor tem 
origem na miséria a principal responsável pela desagregação 
familiar. 
O principal risco desse tipo de introdução é não ser capaz de 
realmente comprovar a tese apresentada. 
 

Perguntas: esta introdução constitui-se de uma série de 

perguntas sobre o tema. Exemplo: é possível imaginar o 
Brasil como um país desenvolvido e com justiça social 
enquanto existir tanta violência contra o menor? O principal 
problema neste tipo de introdução é não responder, ou 
responder de forma ineficaz, as perguntas feitas. Além disso, 
por ser uma forma bastante simples de começar um texto, às 
vezes não consegue atrair suficientemente a atenção do 
leitor. 
 

Histórica: esta introdução traça um rápido panorama 

histórico da questão, servindo muitas vezes de contraponto 
ao presente. Por exemplo: para crianças nunca foi dada a 
importância devida. Em Canudos e em Palmares não foram 
poupadas. Na Candelária ou na Praça da Sé continuam não 
sendo. 
Deve-se tomar o cuidado de se escolher fatos históricos 
conhecidos e significativos para o desenvolvimento que se 
pretende dar ao texto. 
 

Comparação - por semelhança ou oposição: 
procura-se neste tipo de introdução mostrar como o tema, ou 
aspectos dele, se assemelham - ou se opõem - a outros. Ex: 
é comum encontrar crianças de dez anos de idade vendendo 
balas nas esquinas brasileiras. Na França, nos EUA ou na 
Inglaterra (países desenvolvidos) nessa idade as crianças 
estão na escola e não submetidas à violência das ruas. 
É bastante importante que a comparação seja adequada e 
sirva a algum propósito bem claro, no caso, mostrar o 
subdesenvolvimento brasileiro na questão do menor. 
 

Definição: parte da definição do significado do tema, ou de 

uma parte dele. Observe: menor: o mais pequeno, de 
segundo plano, inferior, aquele que não atingiu a maioridade. 
O uso da palavra “menor” para se referir às crianças no Brasil 
já demonstra como são tratadas: em segundo plano. 
Vale perceber que há, muitas vezes, mais de uma maneira 
de se definir algo e, portanto, a escolha da definição mais 
adequada dependerá do ponto de vista a ser defendido. 
 

Contestação: contesta uma ideia ou uma citação 

conhecida. Exemplo: o Brasil é o país do futuro. A criança é 
o futuro do país. Ora, se a criança no Brasil passa fome, é 
submetida às mais diversas formas de violência física, não 
tem escola, nem saúde, como pode ser esse o país do 
futuro? Ou será que a criança não é o futuro do país? 
Repare como esse tipo de introdução pode ser bastante 
atraente, uma vez que desfazer clichês atrai mais a atenção 
do que usá-los. 
 

Estatística: consiste em se apresentar dados estatísticos 

relativos à questão a ser tratada. Ex: quarenta mil crianças 
morreram hoje no mundo, vítimas de doenças comuns 
combinadas com a desnutrição. Para cada criança que 
morreu hoje, muitas outras vivem com a saúde debilitada. 
Entre os sobreviventes, metade nunca colocará os pés em 
uma sala de aula. Isso não é uma catástrofe futura. Isso 
aconteceu ontem, está acontecendo hoje. E irá acontecer 
amanhã, exceto se o mundo decidir proteger suas crianças. 
Veja que o dado estatístico, muitas vezes, não diz nada por 
si só. É necessário que ele apareça acompanhado de uma 
análise criteriosa. 
 

Mista: procura fundir várias formas de introdução. Veja 

como o exemplo dado em contestação traz também a 
introdução com perguntas: crianças mortas em frente à Igreja 
da Candelária. Denúncias de meninas se prostituindo nas 
cidades e nos campos. Garotos vendendo balas nas 
esquinas. Não é possível imaginar o Brasil um país 
desenvolvido e com justiça social enquanto perdurar tão 
triste quadro. 
 
  

Vamos praticar? 
 

A partir desta etapa do nosso curso, teremos a 
oportunidade de realizar atividades para consolidar nosso 
aprendizado e, deste modo, ficarmos cada vez mais 
familiarizados com a maneira de organizar a redação. Ao 
final da nossa apostila, teremos algumas propostas, 
ligadas ao tema de cada unidade da apostila. Essas 
propostas deverão ser destacadas do nosso material, 
para que nossos professores corrijam os textos e ajudem 
a dar um “feed-back”, contribuindo com a evolução da 
escrita. Vamos praticar? 

 

Prática de Introdução: página 239 
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UNIDADE 9 
 

COMO DESENVOLVER UM TEXTO  
 

Existem dois tipos de dissertação: a dissertação 
expositiva e a dissertação argumentativa. A primeira tem 
como objetivo expor, explicar ou interpretar ideias. Já a 
segunda procura persuadir, ou seja, convencê-lo, o leitor ou 
ouvinte de que determinada tese deve ser acatada. Na 
dissertação argumentativa, além disso, tentamos, 
explicitamente, formar a opinião do leitor ou ouvinte, 
procurando persuadi-lo de que a razão está conosco. 

Vejamos as diferenças abaixo: 
 

 

 
 

9.1 ASPECTOS DA DISSERTAÇÃO 
Quanto aos aspectos formais, a dissertação dispensa o uso 
abusivo de figuras de linguagem, bem como do valor 
conotativo das palavras (veja bem: estamos falando que não 
se deve abusar). Por suas características, o texto dissertativo 
requer uma linguagem mais sóbria, denotativa, sem rodeios 
(afinal, convence-se o leitor pela força dos argumentos, não 
pelo cansaço); daí o uso da primeira pessoa do plural ou 
terceira pessoa do singular. Também são muito importantes 
no texto dissertativo, a coerência das ideias e a utilização de 
elementos coesivos, em especial das conjunções que 
explicitam as relações entre as ideias expostas. 
Ao contrário da narração, a dissertação não apresenta uma 
progressão temporal; os conceitos são genéricos, abstratos 
e em geral, não se prendem a uma situação de tempo e 
espaço, por isso, o emprego de verbos no presente. A 
dissertação quase sempre trabalha com o período composto 
(normalmente, por subordinação), com o encadeamento de 
ideias; nesse tipo de construção, o correto emprego dos 
conectivos é fundamental para se obter um texto claro, 
coeso, elegante. 
 
 

9.2 ELEMENTOS DE COESÃO 
Abaixo, alguns elementos de ligação (coesão) para iniciar 

os parágrafos do desenvolvimento ou expressão inicial. 
Há algum tempo/ Há alguns dias/ Em primeiro lugar/ 

Deve-se levar em conta/ Deve-se considerar/ É necessário 
frisar/ É preciso considerar/ Por outro lado/ Além do mais/ 
Atualmente/ É certo que/ É verdade que/ É preciso, em 

primeiro lugar/ nota-se por outro lado/ Ainda convém lembrar/ 
Nestas últimas décadas. 
 

9.3 LEITOR UNIVERSAL 
O texto dissertativo é dirigido a um interlocutor genérico, 

universal. Diferente da carta argumentativa que pressupõe 
um interlocutor específico para quem a argumentação 
deverá estar orientada. Deve apresentar: Linguagem clara; 

Valores: priorizando os valores humanos; Repertório 
cultural: visão crítica da realidade. 
 

9.4 TIPOS DE DESENVOLVIMENTO 
A dissertação argumentativa começa com a proposição 

clara e sucinta da ideia que irá ser comprovada, a TESE. A 
essa primeira parte do texto dissertativo chamamos de 
Introdução. 

A segunda parte, chamada Desenvolvimento, visa à 
apresentação dos argumentos que comprovem a tese, ou 
seja, a PROVA. É costume estruturar a argumentação em 
ordem crescente de importância, como foi explicado no início 
desta lição, a fim de prender cada vez mais a atenção do 
leitor às razões apresentadas. Essas razões baseiam-se em 
provas demonstráveis através dos “fatos-exemplo”, dados 
estatísticos e testemunhos. 
 

DESENVOLVIMENTO COM ANTÍTESE:  
Na dissertação argumentativa mais formal, o 

desenvolvimento apresenta uma subdivisão, a ANTÍTESE, 
na qual se refutam possíveis contra-argumentos que possam 
contrariar a tese ou as provas. Nessa parte, a ordem de 
importância inverte-se, colocando-se, em primeiro lugar, a 
refutação do contra-argumento mais forte e por último, do 
mais fraco, com o propósito de se depreciarem as ideias 
contrárias e ir-se, aos pontos, refutando a tese adversa, ao 
mesmo tempo em que se afasta o leitor ou ouvinte dos 
contra-argumentos mais poderosos. 

Na última parte, faz-se uma SÍNTESE (Conclusão). Além 
de fazer uma síntese das ideias discutidas, pode-se propor 
uma solução para o problema discutido ou uma forma de 
amenizá-lo. 

 

Esquema de uma dissertação com antítese:  
 

Tema: Vestibular, um mal necessário. 
Tese: O vestibular privilegia os candidatos pertencentes às 
classes mais favorecidas economicamente. 
Prova: Os candidatos que estudaram em escolas com 
infraestrutura deficiente, como as escolas públicas do Brasil, 
por mais que se esforcem, não têm condições de concorrer 
com aqueles que frequentaram bons colégios. Antítese: 
Mesmo que o acesso à universidade fosse facilita- do para 
candidatos de condição econômica inferior, o problema não 
seria resolvido, pois a falta de um aprendizado sólido, no 
primeiro e segundo grau, comprometeria o ritmo do curso 
superior. 
Síntese (Conclusão): As diferenças entre as escolas 
públicas e privadas são as verdadeiras responsáveis pela 
seleção dos candidatos mais ricos. 
 

DESENVOLVIMENTO COM RELAÇÃO ENTRE 
CAUSA E CONSEQUÊNCIA: 
Trata-se do desenvolvimento de um tema dado. Vamos à 
prática com o seguinte tema: 
Tema: Constatamos que no Brasil existe um grande número 
de correntes migratórias que se deslocam do campo para as 
médias ou grandes cidades. Para encontrarmos uma causa, 
perguntamos: Por quê? Em relação ao tema acima. Dentre 
as respostas possíveis, poderíamos citar o seguinte fato: 
Causa: A zona rural apresenta inúmeros problemas que 
dificultam a permanência do homem no campo. No sentido 
de encontrar uma consequência para o problema enfocado 
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no tema acima, cabe a seguinte pergunta: O que acontece 
em razão disso? 
Uma das possíveis respostas seria: 
Consequência: As cidades encontram-se despreparadas 
para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de 
subsistência e de trabalho. 
Veja que a causa e a consequência citadas neste exemplo, 
podem ser perfeitamente substituídas por outras 
encontradas por você, desde que tenham relação direta com 
o assunto. As sugestões apresentadas de maneira nenhuma 
são as únicas possíveis. 
 

Esquema De Redação Com Causa - Consequência: 
 

Título 
Introdução (o problema): 
1º parágrafo: Apresentação do tema (com ligeira ampliação). 
Desenvolvimento: 
2º parágrafo - Causa (explicações adicionais) 3º parágrafo - 
Consequência (com explicações adicionais). Conclusão (a 
solução): 
4º parágrafo - Expressão inicial + reafirmação do tema + 

observação final. 
 

Prática de Desenvolvimento: página 241 
 

UNIDADE 10 
 

COMO CONCLUIR UM TEXTO  
 

Uma boa conclusão é aquela que passa a impressão de 
que o enunciador já disse tudo o que era necessário, ou seja, 
não há mais nada a discutir sobre o tema posto em debate. 
O fim do texto deve ficar explícito ao leitor. 
 

10.1 A CONCLUSÃO EM SENTIDO ESTRITO 
É entendida como decorrência natural de um raciocínio 

anteriormente apresentado; ela não nasce do nada, mas sim 
de tudo aquilo que se afirmou na introdução e no 
desenvolvimento. 

A conclusão apenas explica uma informação já contida 
nas premissas iniciais. Não há nenhum dado novo. 

Enxergar o mundo de uma maneira madura e crítica. 
 

10.2 TRÊS TIPOS DE CONCLUSÃO 

10.2.1 Conclusão por síntese: é a mais comum entre as 

usadas, como o próprio nome sugere, sintetiza as ideias do 
percurso dissertativo, confirmando a tese do texto (comum 
na introdução). 
 

10.2.2 Conclusão por solução: apresenta sugestão 

para solucionar ou amenizar o problema suscitados pela 
proposta de redação. 
 

10.2.3 Conclusão surpresa: é o tipo de conclusão que 

exige mais trabalho e talento do autor, pois nela pode-se 
apresentar uma citação, um fato pitoresco, uma ironia, um 
final poético ou qualquer outro que cause estranhamento no 
leitor, deixando-o surpreso. 
 

10.3 ELEMENTOS DE COESÃO 
Aqui, assim como no desenvolvimento, se faz necessário o 
uso de elementos conectores para iniciar o parágrafo. Alguns 
exemplos: 
Enfim/ Portanto/ Finalmente/ Em suma/ Dessa forma/ Sendo 
assim/ Em vista dos argumentos apresentados/ Assim/ Em 
virtude do que foi mencionado/ Levando-se em conta o que 

foi mencionado/ Por todas essas ideias mencionadas/ Tendo 
em vista os aspectos mencionados/ Dado o exposto/ Por 
tudo isso/ Por isso tudo. 
 

10.4 TÍTULO 
O título deve ser escrito somente depois que o rascunho es- 
tiver pronto. Assim, o estudante não se torna escravo do 
título. 
Cuidado: não confunda “tema” com ”título”! 
O tema é o assunto, já delimitado, a ser abordado. A ideia 
que será por você defendida e que deverá aparecer logo no 
primeiro parágrafo. 
Já o título é uma expressão, ou até mesmo uma só palavra, 
centrada no início do trabalho. Ele é uma vaga referência ao 
assunto (tema). 
Observe a diferença entre os dois nos exemplos abaixo: 
Título: A criança e a televisão 
Tema: Psicólogos do mundo todo têm se preocupado com a 
influência que determinados programas de televisão 
exercem sobre as crianças. 
Com relação ao título e ao tema há algumas regras 
importantes:  
O título deve ser colocado no centro da folha, logo no início 
de sua dissertação, com inicial maiúscula. Uma linha é 
suficiente para separar o título do corpo de sua redação 
(Algumas instituições destinam uma linha específica e 
apropriada para o título). Nada mais deve ser acrescentado, 
principalmente algo que seja óbvio, do tipo “Título:”. 
 

10.4 DICAS 
 

PLANO TEXTUAL (PT) 
Anote todas as ideias, frases, palavras, sensações que 
surgirem sobre o tema. Não se deixe “travar”. Não censure 
nada, essa livre associação de ideias é bastante utilizada na 
redação dos jornais e nas propagandas. Faça uma seleção 
das ideias que surgiram. O espírito crítico só entra em ação 
neste segundo momento. Pense num plano para o seu texto: 
escolha a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 
 

RASCUNHO E VERSÃO FINAL 
Redija o texto. Dê-lhe um título. Releia várias vezes, 
observando a coerência, a fluência da linguagem e a 
adequação do vocabulário. Faça a correção gramatical: 
principalmente ortografia, concordância e pontuação. Passe 
a limpo sua dissertação. 
 

Prática de Conclusão: pág 243 

 

UNIDADE 11 
 

A ARGUMENTAÇÃO 
 

“A argumentação está na língua” (Oswald Ducrot) 

11.1 O QUE É ARGUMENTAR? 

A argumentação surgiu na Grécia Antiga. Do ponto de vista 

da organização clássica das disciplinas, a argumentação 

está vinculada à lógica, “a arte de pensar corretamente”, à 

retórica, “a arte de bem falar”, e à dialética, “a arte de bem 

dialogar”. 
(PLATIN, C. A argumentação: histórias, teorias, perspectivas. Parábola, 

2008). 
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A argumentação é um recurso que tem como propósito 
convencer alguém para que este tenha a opinião ou o 
comporta- mento alterado. Sempre que argumentamos, 
temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. 
No momento da construção textual, os argumentos são 
essenciais, esses serão as provas que apresentaremos, com 
o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de 
que essa é a correta. 
Há diferentes tipos de argumentos, a escolha certa consolida 
o texto como veremos nesta unidade. O argumento, portanto, 
pode ser definido como qualquer recurso que torna uma 
coisa mais desejável que outra, mesmo sendo ambas iguais. 
Isso explica o poder da mídia em nossa cultura, uma vez que 
nela se faz largo uso dos mais diversos recursos 
argumentativos para convencer o consumidor, ou o 
expectador, a preferir determinado produto ou ideologia. 
 

11.2 CONSTRUINDO ARGUMENTOS 

De maneira geral, todo argumento tem a função de 
convencer alguém (interlocutor) de alguma coisa (tema) por 
alguma razão (objetivo).  

Esses são de fato os três principais fatores que deve-se 
ter em mente ao escolher ou elaborar uma linha de 
argumentação. Para tanto veja a explicação abaixo destes 
fatores. 
 

Interlocutor: A plateia, quem se pretende convencer: é 
importante considerá-la, uma vez que as premissas, valores 
e tendências variam de uma pessoa para outra. Um operário 
certamente tem valores diferentes de um patrão. Um 
cientista de um religioso, entre outros. Assim, é necessário 
conhecer o público alvo na escolha do argumento mais 
eficaz. Por exemplo, é mais fácil convencer um economista 
a tornar-se vegetariano apresentando as desvantagens 
econômicas do consumo de carne – com gráficos, cifras e 
tabelas que tratando do aspecto ético ou emocional dos 
maus tratos aos animais. Outro exemplo, argumentar sobre 
religião com um ateu. A cortesia é muito importante na 
argumentação. Para o vestibular, mesmo em uma 
reclamação ou crítica, não se deve usar tom severo, áspero, 
na condução dos argumentos. A ideia é convencer. Ater-se 
à variante linguística mais apropriada para o interlocutor do 
texto é também fundamental. Em vestibulares escreve-se 
para o leitor universal, que se configura no corretor das 
redações, portanto é essencial manter a norma culta do 
idioma. Em uma carta, entretanto, pode-se optar por outra 
variante de acordo com o interlocutor imaginário oferecido na 
proposta de redação. 
 

Tema: Determinados temas funcionam melhor quando 
apresentados com certos tipos de argumentos mais 
característicos. 
 

Objetivo: Não existe, por maior esforço que haja texto 
imparcial. Como exposto em capítulo, todo texto vem 
carregado de um valor histórico e exprime valores de seu 
tempo e origem. Todo texto pretende influenciar alguém. 
Assim, é importante ter em mente o que se quer convencer 
e porquê. 
 

11.3 TIPOS DE ARGUMENTOS 

Argumentos de autoridade/ referência/citação: 
Apresentam o ponto de vista ou sugerem a imitação das 
ações de uma autoridade ou uma pessoa reconhecida na 
área do assunto em discussão. Consiste na citação de 
pessoas ou órgãos renomados. 
Exemplo: “A associação Europeia de Exportadores de Carne 
declarou que a carne bovina brasileira é uma das melhores 
do mundo”. 
 

Argumentos baseado no consenso: são aqueles em que 
certas “verdades” aceitas por todos são utilizadas. São 

afirmações que não dependem de comprovação. Exemplo: 
“A poluição diminui a qualidade de vida”. “A educação é a 
base do desenvolvimento”. 
→ ATENÇÃO: Segundo Platão e Fiorin (2002) não se deve 
confundir argumento baseado em consenso com lugares-
comuns carentes de base científica. É preciso muito cuidado 
para distinguir o que é uma ideia que não necessita mais de 
demonstração e a enunciação de preconceitos do tipo: “A 
Aids é um castigo de Deus, só o amor constrói”. 
 

Argumentos baseados em provas concretas/ por 
comprovação: São baseados em fatos. Consistem na 
apresentação de da- dos estatísticos, de resultados de 
enquetes, de cifras relativas a investimentos, despesas e 
lucros, renda per capita, valores da dívida externa, índices 
de mortalidade infantil, aumento ou diminuição de doenças 
etc. 
Exemplo: Uma pesquisa inédita realizada pelo Ministério da 
Saúde em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
em quinze capitais brasileiras mais o Distrito Federal, coloca 
o Rio em primeiro lugar no número de ocorrências de casos 
de sobrepeso e obesidade – 48,1% da população com mais 
de 18 anos pesa mais do que deveria. Em segundo lugar vem 
Porto Alegre, com 45,1%, seguida de Curitiba (43%) e São 
Paulo (42,8%). (Veja, nº 1860) 
 

Argumentos com base no raciocínio lógico/ causa e 
consequência: Determinam relações de causa (os motivos, 
os porquês) e de consequência (os efeitos). Exemplo: Ao se 
deparar em um engarrafamento em São Paulo, daqueles em 
que o automóvel não se move nem quando o sinal está 
verde, o indivíduo deve saber que, por trás de tal episódio há 
uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou 
a esse caos porque um grupo de dirigentes decidiu no início 
do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia 
a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais 
o congestionamento. 
(Adaptado de Folha de S. Paulo 01 out. 2000) 
 

Argumentos de exemplificação/ ilustração: Consiste em 
enumerar fatos ou no relato de um acontecimento (real ou 
fictício - mas carregado de verdade). Esse recurso 
argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida 
é muito teórica e carece de esclarecimentos. Exemplos: As 
mulheres antigamente se casavam muito cedo. Julieta, em 
Romeu e Julieta, de Shakespeare, não tinha nem 14 anos. 
Na Idade Média, 13 anos era a idade para o casamento das 
judias. E, no Império Romano, muitas se casavam com 13 
anos ou menos. Um rápido olhar sobre nossas práticas 
cotidianas mostra como a corrupção está presente em nossa 
sociedade. Por exemplo, um policial que entra na padaria do 
bairro em que faz ronda e toma de graça um café e uma 
coxinha. Em troca, garante proteção estra de 
estabelecimentos comerciais, o que inclui, eventualmente, a 
liquidação física de algum ladrão pé-de-chinelo.  
 

Argumento por analogia/comparação: Estabelecem 
comparação entre duas situações – se uma coisa é válida 
numa, então o é na outra, desde que lhe seja comparável. 
Exemplo: “As pessoas pagam de boa vontade a manutenção 
periódica de seus carros. Por que não teriam o mesmo 
cuidado com o próprio corpo?”. 
 

Argumentos de retorção/refutação: O autor utiliza os 
próprios argumentos do interlocutor para destruí-los. 
Exemplo: agradeço à coluna e à CET pela atenção, pois 
jamais fiquei sem resposta. Tudo o que está na resposta é 
muito bonito: a velocidade máxima permitida deve ser 
realmente 60km/h, há rotatórias e valetas – mas pena que só 
no discurso. Na avenida Ceci não há sinalização de 
velocidade máxima permitida e os veículos nunca passam a 
60 km/h. Rotatórias há, mas em mau estado de conservação, 
e é comum ver motoristas passarem nelas pelo centro, 
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agravando a possibilidade de acidentes. Estou certo de que 
providências serão tomadas, mas resta saber quando. Que 
não seja preciso morrer mais alguém. 
(Alan R. Berti. O Estado de S. Paulo, 1 jun. 2004) 

 

11.4 EXERCÍCIOS 
 

01. Identifique o sentido argumentativo dos seguintes textos, e 
separe, por meio de barras, a tese e o(s) argumento(s), como 
mostra o exemplo: 
Exemplo: “Meu carro não é grande coisa, mas é o bastante para 
o que preciso. É econômico, nunca dá defeito e tem espaço 
suficiente para transportar toda a minha família.” 
Meu carro não é grande coisa, mas é o bastante para o que 
preciso. (TESE) / É econômico (argumento 1), /nunca dá defeito 
(argumento 2) /e tem espaço suficiente para transportar toda a 
minha família (argumento 3) 
 

a) “Veja bem, o Brasil a cada ano exporta mais e mais; além 
disso, todo ano batemos recordes de produção agrícola. Sem 
contar que nosso parque industrial é um dos mais modernos do 
mundo. definitivamente, somos o país do futuro.” 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

b) “Embora a gente se ame muito, nosso namoro tem tudo para 
dar errado: nossa diferença de idade é grande e nossos gostos 
são quase que opostos. Além disso, a família dela é terrível.” 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

c) “Como o Brasil é um país muito injusto, toda política social por 
aqui implementada é vista como demagogia, paternalismo.” 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
 
 

11.5 GABARITO 
 

1. A - Veja bem, o Brasil a cada ano exporta mais e mais (argumento 1);/ 
além disso, todo ano batemos recordes de produção agrícola 
(argumento 2)./ Sem contar que nosso parque industrial é um dos mais 
modernos do mundo (argumento 3)./ Definitivamente, somos o país do 
futuro. (TESE) 
B- Embora a gente se ame muito, nosso namoro tem tudo para dar 
errado (TESE):/ nossa diferença de idade é grande (argumento 1) e 
nossos gostos são quase que opostos (argumento 2). Além disso, a 
família dela é terrível (argumento 3). 
C - Como o Brasil é um país muito injusto (argumento),/ toda política 
social por aqui implementada é vista como demagogia, paternalismo 
(TESE). 

 

UNIDADE 12 
 

DISSERTAÇÃO ESCOLAR 
 

“Nenhum homem realmente produtivo pensa como se 
estivesse escrevendo uma dissertação” (Albert Einstein) 
 

12.1 MAS O QUE É DISSERTAR? 

A dissertação trata-se de um texto onde há análise, 
interpretação, explicação e avaliação dos dados da 
realidade. Ela caracterize-se por defender uma ideia, um 
ponto de vista; ou então pelo questionamento acerca de um 
determinado assunto. 
 

Passos para escrever o texto Dissertativo  
O texto deve ser produzido de forma a satisfazer os 

objetivos que o escritor se propôs a alcançar. 
Há uma estrutura consagrada para a organização desse 

tipo de texto. Consiste em organizar o material obtido em três 
partes: 
 

Introdução: Deve apresentar a ideia ou ponto de vista que 
será defendido de maneira clara. Neste momento pode-se 
formular uma tese, que deverá ser discutida e provada no 
texto, propor uma pergunta, cuja resposta deverá constar no 
desenvolvimento e estar explícita na conclusão. 
 

Desenvolvimento: É a parte do texto em que as ideias, 
pontos de vista, conceitos, informações de que dispõe serão 
desenvolvidas; desenroladas e avaliadas de forma 
organizada e progressiva. Para convencer o leitor, você 
deverá usar de sólida argumentação, citar exemplos, 
recorrer a opiniões de especialistas, fornecer dados etc.  
 

Conclusão: É uma avaliação final do assunto, em que se dá 
um fecha- mento coerente com o desenvolvimento e 
integrado com os argumentos apresentados. 
 

12.2 TIPOS DE DISSERTAÇÃO 

A dissertação expositiva: Apresenta e discute um assunto 
de forma impessoal, explicando-a da maneira mais clara e 
objetiva possível. Este tipo de dissertação tem como 
propósito discorrer um assunto em um sentido meramente 
informativo. 
 

Exemplo: “O estudo do meio é muito importante para a for- 
mação dos jovens”. “A viagem promovida pela turma vai 
proporcionar o conhecimento de piscinas, quadras de 
esportes, discotecas e salão de jogos, sendo assim Pedrinho 
não poderia perder essa oportunidade”. 
 

A dissertação argumentativa: Diz respeito à reflexão que 
fazemos sobre o tema. O ponto de vista do autor é declarado 
e se interage com os fatos abordados, a fim e esclarecê-los 
e também de convencer o leitor sobre a opinião expressa. 
Portanto, o escritor tende a usar da persuasão para 
apresentar a visão crítica dele. Contudo, a linguagem não 
deve deixar de ser objetiva e o ponto de vista deve ser 
baseado em evidências concretas e reais dos 
acontecimentos. 
 

Exemplo: Estudar constantemente sem descanso pode ser 
perigoso para a saúde do estudante. Estudos provam que o 
nível de “stress” dos adolescentes, nos meses de junho e 
novembro aumenta 50%. Portanto, deixar o Léo faltar à aula 
hoje contribuirá sensivelmente para diminuir seu nível de 
“stress”. 
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12.3 DICAS PARA A HORA DE DISSERTAR 

Respire fundo 
 

Leia o tema da redação: Entenda-o. Pense em tudo o que 
sabe sobre o tema. Nesse momento, não se limite querendo 
escrever a dissertação, apenas pense nas possibilidades e 
as anote em tópicos mesmo, no rascunho. 
 

Planeje o texto: Delimite o tema, defina o objetivo, 
selecione as ideias capazes de sustentar sua tese. Depois, 
faça um plano como o proposto no esqueminha:  
 

Tema: assunto geral do texto. 
 

Delimitação do tema: aspecto do tema que vai ser tratado. 
 

Objetivo: aonde você quer chegar com seu texto?  
 

Ideias do desenvolvimento: argumentos, exemplos, 
comparações, confrontos e tudo que ajudar na sustentação 
do ponto de vista que você quer defender. Fechamento: 
frase ou palavra que represente a conclusão a ser dada. 
 

Exemplo: Tema: Londrina. 
 

Delimitação do tema: Turismo em Londrina. Objetivo: 
Demonstrar as opções de turismo em Londrina. 
 

Ideias do desenvolvimento: Londrina status: 3ª cidade do 
Sul do país; Londrina monumental: catedral, museu, 
rodoviária; Londrina ecológica: parques, cachoeiras, lagos; 
Londrina eventos: Exposição, Filo, Imim. Fechamento: 
Londrina possui muitas opções para o turismo. 
 

Redija: Comece pelo início. Escolha uma frase bem 
atraente. Pode ser uma afirmação, uma pergunta, uma 
citação. Depois, desenvolva a sua tese. Cada ideia num 
parágrafo. Por fim, conclua. Com um desfecho elegante.  
 

Seja natural: Imagine que o leitor esteja à sua frente ou ao 
telefone com você. Fique à vontade. Espaceje suas frases 
com pausas. Sempre que couber, introduza uma pergunta 
direta. Confira a seu texto um toque humano.  
Você está escrevendo para gente igual a você.  
 

Dê preferência a frases curtas: Com elas, você tropeça 
menos nas vírgulas e nos pontos. ‘‘Uma frase longa’’, 
ensinou Vinicius de Moraes, ‘‘não é nada mais que duas 
curtas’’. 
 

Use as sentenças na forma positive: Diga o que é, nunca 
o que não é. Em vez de ‘ele não assiste regularmente às 
aulas’, escreva ‘ele falta com frequência às aulas’. 
 

Prefira palavras curtas e simples: Os vocábulos longos 
e pomposos criam uma barreira entre leitor e autor. Fuja 
deles. Seja simples. Entre duas palavras, prefira a mais 
curta. Entre duas curtas, a mais expressiva. Casa, residência 
ou domicílio? Casa. 
 

Seja conciso: Respeite a paciência do leitor. A frase não 
deve ter palavras desnecessárias. Por quê? Pela mesma 
razão que o desenho não deve ter linhas desnecessárias ou 
a máquina peças desnecessárias. Revise: Sua redação tem 
começo, meio e fim? Você defendeu seu ponto de vista? 
Escreveu parágrafos com tópico frasal e desenvolvimento? 
Respeitou a correção gramatical (redobre os cuidados com a 
pontuação, a regência, a ortografia, a concordância). 
 

Avalie: As frases soam bem? Sem cacófatos (por cada, por 
tão, boca dela)? Sem rimas (rigor do calor)? Você começou 
bem? Terminou melhor? 
 

 
 
 

12.4 A DISSERTAÇÃO DO ENEM - 

COMPETÊNCIAS 

I - Demonstrar domínio da norma padrão da língua 
escrita; 

II - Compreender a proposta de redação e aplicar 
conceitos das várias áreas de conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo; 

III - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista; 

IV - Demonstrar conhecimento dos mecanismos 
linguísticos necessários para a construção da 
argumentação; V - Elaborar proposta de solução para o 
problema abordado, respeitando os direitos humanos. 
 

12.5 O QUE ZERA A REDAÇÃO? 
Fuga total ao tema; 
Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa; 
Texto com até 7 (sete) linhas; 
Impropérios, desenhos ou outras formas propositais de 
anulação; 
Folha de redação em branco, mesmo que tenha sido escrita 
no rascunho. 

 

12.6 TEMAS DO ENEM 2000-2020 

2000: Direitos da criança e do adolescente: como 
enfrentar esse desafio nacional? 
2001: Desenvolvimento e preservação ambiental: como 
conciliar os interesses em conflito? 
2002: O direito de votar: como fazer dessa conquista um 
meio para promover as transformações sociais de que o 
Brasil necessita? 
2003: A violência na sociedade brasileira: como mudar as 
regras desse jogo? 
2004: Como garantir a liberdade de informação e evitar 
os abusos nos meios de comunicação? 2005: O trabalho 
infantil na realidade brasileira  
2006: O poder de transformação da leitura 
2007: O desafio de se conviver com a diferença 
2008: Máquina de chuva da Amazônia 
2009: Qual é o efeito em nós do “eles são todos 
corruptos”? / Valorização do idoso (cancelada). 
2010: O trabalho na construção da dignidade humana  
2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o 
público e o privado 
2012: O movimento migratório para o Brasil no século XXI 
2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil 
2014: Publicidade infantil em questão no Brasil  
2015: A persistência da violência contra a mulher na 
sociedade brasileira. 
2016: Intolerância religiosa no Brasil 
2017: Desafios para a formação educacional de surdos 
no Brasil 
2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo 
controle de dados na Internet 
2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil 
2020: ENEM impresso: O estigma associado às 
doenças mentais na sociedade brasileira / ENEM digital: 
O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões 
do Brasil. 

 
Prática de dissertação: pág 245 
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UNIDADE 13 
 

CHARGE, TIRA E GRÁFICO 
 
“O humor, numa concepção mais exigente, não é apenas 
a arte de fazer rir. Isso é comicidade, ou qualquer outro 
nome que se escolha. Na verdade, humor é uma análise 
crítica do homem e da vida. Uma análise não 
obrigatoriamente comprometida com o riso, uma análise 
desmistificadora, reveladora, cáustica. Humor é uma 
forma de tirar a roupa da mentira, e o seu êxito está na 
alegria que ele provoca pela descoberta inesperada da 
verdade” (Ziraldo) 
 

O texto de humor não deixa explícito todos os sentidos e 
suas intenções, ele apenas deixa-se entrever 
elegantemente. Cabe ao leitor desvendar e interpretar. 
 

13.1 CHARGE 
Palavra de origem francesa que significa carga, ou seja, 

algo que exagera traços do caráter de alguém ou de algo 
para torna-lo burlesco ou ridículo. Trata-se de uma ilustração 
ou desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, 
veiculado pela imprensa, que tem por finalidade satirizar e 
criticar algum acontecimento do momento. Focaliza, por 
meio de caricatura gráfica, com bastante humor, uma ou 
mais personagens envolvidas no fato político-social que lhe 
serve de tema. 

 

Opinião 

 
GLAUCO. Fome Zero / Fome Fashion (charge). Folha de S. Paulo, 
Caderno A2, 01 fev. 2003 
 

Geralmente é um texto de opinião, expresso em 
dimensão verbal e não verbal, e no caso específico dessa 
charge, ela vem acompanhada do título opinião, assim como 
todos os textos da segunda página do 1º Caderno da Folha 
de S. Paulo. O fato político que serviu de base foi a 
campanha “Fome Zero”, princípio norteador do primeiro 
mandato do Governo Lula e tão destacada durante a posse 
em janeiro de 2003. Simultaneamente acontecia em São 
Paulo, capital, a “São Paulo Fashion Week”, fato social que 
serve de contraponto semântico (referente ao sentido) ao 
fato político, contribuindo para a criação do enunciado 
“inventado” por Glauco, “Fome Fashion”. 

Glauco montou a charge na forma de Quadrinho, embora 
seja um texto opinativo e não narrativo, como é quase a 
totalidade das HQS. Ele divide em dois quadrinhos ou 
vinhetas, separados por uma tarja branca vertical, chamada 
elipse, que dá uma ideia de continuidade entre as vinhetas, 
a elipse seria o espaço “vazio” que o leitor deve preencher 
com seus conhecimentos prévios, transformando as imagens 
em uma ideia. 

Quanto ao discurso verbal, o quadro da esquerda traz o 
título FOME ZERO, e o da direita, FOME FASHION, ambos 
em caixa alta, uma espécie de discurso em off do autor. A 
conversação oralizada, em ambos os quadros, constitui o 
discurso das personagens, apresentando em balões 
arredondados, com a fala graficamente também em caixa 
alta. Esses discursos, o do autor e o das personagens, 
acrescidos das expressões gestuais, corporais e faciais, e 
aliados a outros recursos paraverbais iconizados (roupas 
típicas, ambientes próprios etc.), dão o efeito de sentido 
crítico e satírico da charge. Portanto, palavras e imagens 
integram a composição visual do todo de modo redundante 
e dinâmico, numa transgressão discursiva do uso tradicional 
da linguagem textual. A mensagem verbal iconiza-se, o 
desenho torna visualmente dinâmico o significado do código 
linguístico (forma das letras, logogramas, pontuações 
codifica- das) e do espaço (as formas das vinhetas e dos 
balões têm um valor expressivo). 

Há uma quebra da articulação aparentemente linear das 
ações/fatos por uma articulação de duas ações em paralelo 
que produzem o efeito de sentido desejado, 
hiperbolicamente caricaturizado. Seja nas palavras que 
sintetizam o “supérfluo” da Fome Zero e o “proibido” da Fome 
Fashion, seja nas imagens grotescas (de uma lado, mulher 
pobre, mal vestida, em frente a seu casebre, assessor/ 
representante do governo de terno, pasta executiva e cartão 
magnético na mão, emoldurados pelo sertão nordestino de 
sol escaldante e terra rachada; de outro, mulheres 
magérrimas, porte e postura impecáveis, e; assessor, 
aparentemente efeminado, todos elegantemente bem 
vestidos, emoldurados por um ambiente interior que remete 
ao mundo da moda. Em síntese, nas ações da escrita da 
charge, o discurso em off do autor presente nos títulos FOME 
ZERO e FOME FASHION, o discurso das personagens, a 
conversação oralizada/ escrita em ambos quadros e os 
recursos paraverbais exemplificam bem o discurso crítico/ 
satírico da charge. 

Apesar de ser confundido com o cartum, palavra de 
origem inglesa (cartoon), são dois gêneros textuais 
diferentes, pois, ao contrário da charge, que sempre é uma 
crítica contundente, o cartum retrata situações mais 
corriqueiras do dia a dia da sociedade. 

Até aqui você deve ter tido uma noção de como se deve 
fazer a leitura de uma charge, do quanto este texto é rico, e 
que todos os detalhes são importantes para a sua 
compreensão. Passemos agora para outro gênero textual 
também muitos explorados nos vestibulares e demais 
concursos. 
 

13.2 TIRA 
Segmento ou fragmento de uma História em Quadrinhos 

(HQs), usualmente constituído de uma faixa horizontal, 
geralmente contendo três ou quatro quadros. Apresenta um 
texto sincrético que alia o verbal e o visual no mesmo 
enunciado e sob a mesma enunciação. Circula em jornais ou 
revistas, em geral, na seção “quadrinhos” do caderno de 
diversão, amenidades ou também conhecido como 
recreativo.  

 

 
 

Combinando a linguagem verbal (narrativa escrita e a 
falada, colocadas em balões e legendas) e a visual (imagem 
gráfica) torna a comunicação rápida, na prática a palavra e a 
imagem possuem o mesmo peso, com linguagem coerente, 
a qual seus elementos se ligam de maneira indissociável. 
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Se comparada com a construção formal da escrita 
narrativa tradicional, as tirinhas usam de alguns recursos 
icônicos verbais próprios ou muito recorrentes, com uma 
morfossintaxe e sintaxe discursivas específicas: o desenho, 
o requadro (contorno do quadrinho ou vinheta), o balão, a 
figura, o uso de onomatopeias e de legendas, a elipse, a 
página ou prancha, conjugando discurso verbal e 
pictogramas. 

É importante perceber que as tiras são um excelente 
veículo de mensagens ideológicas e de crítica social explícita 
ou implícita. (Costa, S. R. Dicionário de Gêneros Textuais. B.H., 

Autêntica, 2009). 
 

13.3 GRÁFICO 
O gráfico é um elemento sempre presente nos 

vestibulares e em algumas redações. Geralmente traz dados 
estatísticos sobre elementos relacionados à proposta. O 
gráfico pode ter diferentes formatos:  
 

13.3.1 Barras 

 
 
 

13.3.2 Pizza 

 
 

13.3.3 Linhas 

 
 

13.3.4 Infográfico 
O infográfico pode apresentar qualquer um dos formatos 

anteriores. Ele traz as informações de uma forma menos 
convencional, mais dinâmica. 
 

 
 

 

13.4 EXERCÍCIOS 
 

01. (FUVEST-SP) Observe a charge para responder às 
questões: 

 
A crítica contida na charge visa, principalmente, ao: 
a) ato de reivindicar a posse de um bem, o qual, no entanto, já 
pertence ao Brasil. 
b) desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira. 
c) lançamento da campanha de preservação da floresta 
amazônica. 
d) uso de slogan semelhante ao da campanha O petróleo é 
nosso. 
e) descompasso entre a reivindicação de posse e o tratamento 
dado à floresta 
 

02. (ENEM) O gráfico abaixo mostra a área desmatada da 
Amazônia, em km², a cada ano, no período de 1988 a 2008 

 
As informações do gráfico indicam que  
a) o maior desmatamento ocorreu em 2004.  
b) a área desmatada foi menor em 1997 que em 2007.  
c) a área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 
1998 e 2001.  
d) a área desmatada por ano foi maior entre 1994 e 1995 que 
entre 1997 e 1998.  
e) o total de área desmatada em 1992, 1993 e 1994 é maior que 
60.000 km². 
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13.5 GABARITO  
 

1- E    2- D 

 

UNIDADE 14 
 

RESPOSTA ARGUMENTATIVA E  
RESPOSTA INTERPRETATIVA 

 
14.1 RESPOSTA ARGUMENTATIVA 

 

É um gênero textual o qual tem como local de circulação 
a sala de aula, é base para outros gêneros como o artigo de 
opinião e a carta do leitor. A argumentação é um requisito 
essencial nesse gênero. 

Este gênero de texto é bem parecido com uma 
dissertação. Sua opinião é requerida, porém, sem utilização 
da 1ª pessoa. Com base nos textos de apoio, o aluno deve 
fundamentar sua resposta com base em seu conhecimento, 
procurando argumentos que fundamentem sua resposta. 
Neste caso, não se deve ficar preso aos textos de apoio. 
 

Dicas: 
Procure deixar subentendido o enunciado da questão ao 
eleitor, fazendo com que haja a compreensão da pergunta 
original, mesmo sem tê-la lido. 
Deixe claro a sua posição quanto ao tema. 
Você deve seguir uma sequência simples: resposta, 
justificativa (argumento), explicação comprovação e 
sugestão (se for possível). Isso, dentro do número 
estabelecido de linhas. 
Não coloque título   
Use a norma padrão da língua portuguesa. 
 

14.2 RESPOSTA INTERPRETATIVA 
 

Trata-se de um gênero criado justamente para a 
circulação em sala de aula; uma resposta escrita em terceira 
pessoa, que relaciona as informações dos textos designados 
no referencial de apoio com a pergunta proposta, os textos 
de apoio (verbais e não-verbais) devem ser interpretados de 
forma coerente a fim de responder à questão. O objetivo 
deste gênero é averiguar a capacidade do aluno de ler e 
interpretar textos e questões e sua habilidade de resolver as 
questões propostas. Importante ressaltar que nesse gênero 
é necessário realizar citação para ilustrar ou comprovar 
interpretações feitas. 

Neste tipo de texto o autor deverá, antes de tudo, 
entender a essência da proposta. É comum a banca fornecer 
um ou mais textos de apoio. É sobre estes textos que o autor 
deverá basear sua resposta. Aqui, a interpretação do 
conteúdo   é o fundamento, portanto, quando interpretamos 
procuramos reproduzir esse conteúdo associando-o ao 
contexto dado pelo enunciado. O autor não deverá 
manifestar sua opinião, mas expor a interpretação dos textos 
de apoio. 

Observe que é comum a proposta vir carregada de 
perguntas. 
 

Dicas: 
Não deve ter título. 
Obedeça absolutamente a tudo que é solicitado no 
comando. 
Organize seu texto colocando as ideias em ordem lógica, de 
tal forma que as ideias estejam concatenadas e forme um 
todo coerente. 

14.3 DIFERENÇA ENTRE RESPOSTA 

ARGUMENTATIVA E INTERPRETATIVA 
A grande diferença entre os dois gêneros é que na 

resposta interpretativa o autor não emite sua opinião. 
Interpreta os textos de apoio e redige a resposta com base 
neles, uma citação do texto de apoio é recomendável para 
defender sua resposta. Ao contrário, na resposta 
argumentativa, o autor utiliza argumentos próprios para 
defender sua opinião, assim como numa dissertação. 

 

Prática nas páginas 247 e 249 
 
 

UNIDADE 15 
 

TIPO NARRATIVO 
 

“Narrar é lembrar-se do que nunca existiu” 
(Clarice Lispector) 
 

O homem sempre manifestou interesse pelo narrar; 
ocupou-se em registrar fatos sob a forma de imagens ou 
palavras, criar um universo além do seu, onde nada era 
impossível, tudo podia ser criado ou reinventado; foi assim 
que nasceram as chamadas narrativas. 

As pessoas apreciam filmes, novelas de televisão ou 
romances, porque fundamentalmente contam uma história 
que, muitas vezes, se assemelham à vida e às inúmeras 
tramas sociais vivenciadas todos os dias. Quando ainda não 
existiam esses veículos de comunicação, eram as lendas e 
fábulas que assumiam essa função. 

Portanto, a história age como alimento da imaginação 
humana, das fantasias e dos desejos: na vida real, os fatos 
se sucedem rotineiramente; na história, ao contrário, tudo é 
possível. Inexistem barreiras entre a fantasia e a realidade. 
 

15.1 NARRAR 
É expor o mundo e as coisas que nele existem de maneira 

real ou fictícia; é tentar dominar, criar e recriar destinos por 
meio de personagens e transformações que dão vida à 
história e a todas as ações (positivas ou negativas) 
envolvidas. 

Na atualidade, passou-se a chamar gênero narrativo o 
conjunto de obras em que há narrador, personagens e uma 
sequência de fatos e que segue a seguinte estrutura: 

Situação inicial ou apresentação: É o momento da 
narrativa em que são apresentadas as personagens, o lugar 
e o momento em que a ação acontecerá; portanto, é a 
apresentação da própria história. 

Conflito ou complicação: É a parte do texto em que se 
inicia propriamente a ação: por algum motivo, as 
personagens saem de seu estado inicial e desencadeiam 
uma série de ações. 

Clímax: A condição criada pelo narrador vai 
progressivamente aumentando sua dramaticidade até que se 
chega ao ponto máximo. 

Desfecho ou conclusão: Momento no qual a história é 
finalizada; desta forma, cada personagem se encaminha 
para seu “destino”. 
 

15.2 TESSITURA NARRATIVA 
Ao criar um texto narrativo, deve-se ter em mente seis 

questões a serem respondidas. A isso, dá-se o nome de 
“tessitura narrativa” - A narrativa deve elucidar os 
acontecimentos respondendo às seguintes perguntas 
essenciais:  
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O quê? (Trata-se do assunto, do episódio central, também 
conhecido como enredo). 
Quem? (Os personagens envolvidos). 
Quando? (É preciso especificar o tempo, a época do 
ocorrido; isto não significa necessariamente a data 
específica, e sim qual a sequência das ações). 
Onde? (O lugar ou os lugares em que se passa a história, ou 
ainda o espaço). 
Como? (Aqui, pode-se entender de dois modos: de que 
modo ocorreu a história, de que modo se enredaram as 
situações; ou ainda, como a história foi/é contada - primeira 
ou terceira pessoa). 
Por quê? (Explicam-se as causas do ocorrido). 
Por isso? (As consequências, o desfecho da história). 

Em uma narrativa tradicional, existem também os 
elementos que a compõem. Vejamos abaixo quais são eles: 
 

15.3 FOCO NARRATIVO 
 

Assim como o autor cria as personagens, cria também um 
narrador para contar a história. O leitor menos acostumado à 
literatura tende a confundir autor e narrador, pensando que 
são a mesma pessoa. Contudo, às vezes o autor dá a palavra 
ao narrador, como se fosse um porta-voz, para transmitir a 
sua visão de mundo. O autor pode, porém, dar suas opiniões 
também por meio de uma ou mais personagens, uma vez 
que tudo é invenção, ficção. O enfoque escolhido, isto é, o 
ângulo de visão pelo qual o autor vai contar a história, 
determina o ponto de vista ou foco narrativo. 
Narrador: O narrador é o dono da voz ou, em outras 
palavras, a voz que nos conta os fatos e seu 
desenvolvimento. Existem três tipos de narrador; são eles:  
em primeira pessoa, personagem principal: Há um “eu” 
participante que conta a história é um dos personagens; em 
primeira pessoa, mero observador dos fatos: É um recurso 
escolhido pelo autor para dar mais verossimilhança à 
narrativa. É como se dissesse: É verdade, pode acreditar, eu 
estava lá e vi. Esse tipo pode ser confundido com narrador 
em 3ª pessoa, porque às vezes, a 1ª pessoa que observa e 
conta os fatos demora a usar algum índice de um “eu” 
narrador; 
em terceira pessoa, narrador onisciente: penetra na 
intimidade das personagens, não revela somente os fatos, 
mas todo o mundo interior das personagens. 
 

15.4 PERSONAGEM 
 

Seres criados pelo autor com características físicas e 
psicológicas determinadas. Podem ser: 
protagonista: personagem principal da trama; antagonista: 
aquele (a) que pretende destruir os planos e o próprio 
personagem principal; 
secundários: personagem com menor importância. 
 

15.5 DISCURSO 
 

Maneira como a fala das personagens é transcrita pelo 
narrador. Existem três tipos de discurso: 
direto: são as falas das personagens apresentadas 
diretamente ao leitor, sem a interferência do narrador. Pode 
ser diálogo - entre duas ou mais personagens - ou 
monólogo uma personagem fala ou pensa sozinha, ou seja, 
o narrador dá voz às personagens; 
indireto: há um narrador que conta a história, que 
intermedeia, nos dá fatos e reconta os diálogos. As falas, 
quando existem, são apresentadas indiretamente por 
ele. Seu ângulo de visão determinará o ponto de vista ou foco 
narrativo, pois o narrador é quem reproduz as falas das 
personagens; 
indireto livre: é um recurso recente. Surgiu com romancistas 
inovadores do século XX. O discurso indireto livre é um tipo 
híbrido, misto dos dois anteriores. Há um narrador que conta 

a história, sem dar diretamente a palavra a uma personagem, 
ele entremeia o que conta com parte da fala, a ponto de não 
se saber até onde o narrador está presente e onde começa 
a personagem, já que ela se insere sutilmente no discurso do 
narrador. 
 

15.6 COMO TRANSFORMAR UM DISCURSO 

DIRETO EM INDIRETO... E VICE-VERSA. 
Ao fazer uma narração, podemos reconstituir as falas das 

personagens, utilizando a estrutura de um discurso direto ou 
de um discurso indireto. Portanto, é importante dominar 
essas estruturas e conhecer as relações entre elas. Vejamos 
alguns aspectos dessas relações: O discurso direto 
apresenta-se em 1ª pessoa; o discurso indireto, em 3ª 
pessoa (a fala da personagem - ele - é reproduzida com 
palavras do narrador). 

Discurso direto: Ela respondeu: - Comprei um lindo 
vestido. 

Discurso indireto: Ela respondeu que comprara um 
lindo vestido. 

Você deve ter observado que o discurso direto requer 
uma pontuação específica; o mesmo não ocorre com o 
discurso indireto. 

Outra observação é o tempo verbal. No discurso indireto, 
será sempre passado em relação ao tempo verbal do 
discurso direto. 

 

Enredo: É a sequência de fatos, podendo ser linear, ou 

seja, aquele que segue a ordem cronológica em todos os 
acontecimentos narrados; ou a ordem psicológica, portanto 
alinear. 

Espaço: O local em que os acontecimentos são 

narrados e onde se desenrolam. Pode haver 1 (um) ou mais 
- espaço principal e secundários. 

Tempo: É o elemento que decide tudo. Se for exterior, 

é chamado de cronológico: obedece ao relógio e determina 
que a ação e o espaço também sejam exteriores. Se for 
interior, se passar no consciente ou subconsciente de uma 
ou mais personagens, é chamado psicológico. 

 

15.7 EXERCÍCIOS 

 
01. (Fuvest-2000) “Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano 
resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves 
matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher, 
desconfiado, julgou que 
ela estivesse tresvariando.” (Graciliano Ramos, Vidas secas). 
Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do 
discurso indireto livre, que ocorre no trecho: 
a) “sinha Vitória falou assim”. 
b) “Fabiano resmungou”. 
c) “franziu a testa”. 
d) “que lembrança”. 
e) “olhou a mulher”. 
 

02. (Fatec) “Ela insistiu: – Me dá esse papel aí.” 
Na transposição da fala do personagem para o discurso 
indireto, a alternativa correta é: 
a) Ela insistiu que desse aquele papel aí. 
b) Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. 
c) Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. 
d) Ela insistiu por que lhe desse este papel aí. 
e) Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. 
 

03. (Fuvest) A narração dos acontecimentos com que o leitor se 
defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se 
faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da 
personagem Bentinho. 
Seria, pois, correto dizer que ela se apresenta: 
a) fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade; 
b) viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador; 
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c) perturbada pela interferência de Capitu que acaba por guiar 
o narrador; 
d) isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa à 
verdade; 
e) indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de 
ordená-los. 
 

04. (UNIFENAS) Com base no texto abaixo, indique a 
alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi 
interposto no episódio: 
“Porque não quis pagar uma garrafa de cerveja, Pedro da Silva, 
pedreiro, de trinta anos, residente na rua Xavier, 25, Penha, 
matou ontem em Vigário Geral, o seu colega Joaquim de 
Oliveira.” 
a) o lugar.                                 b) a época. 
c) as personagens.                  d) o fato. 
e) o modo. 
 

13.5 GABARITO  
 

1- D    2- E      3- B     4-E 
 

Prática na página 251 
 

 
 

UNIDADE 16 
 

NOTÍCIA E REPORTAGEM  
 

16.1 NOTÍCIA 
 

“Notícia é toda informação corrente dos 
acontecimentos do dia posto ao alcance do público” 
(Charnley).  

 

Para um texto ser definido como notícia ele deve 
considerar as seguintes características: 
 

Texto Informativo: este tipo de texto tem a intenção de, 
somente, relatar fatos. O jornalista limita-se a descrever o 
que viu e o que apurou, sem analisar significados.  
 

Atualidade: um fator determinante para a circulação de uma 
notícia é o tempo, o fato deve ser recente e o anúncio dos 
fatos deve ser imediato. Só é notícia um acontecimento que 
contém elementos de atualidade e intensidade. 
 

Imparcialidade e Objetividade: pelo menos na teoria, a 
notícia deve ser objetiva e imparcial; logo, quem a escreve 
não pode fazer juízo de valor ou colocar opiniões no texto. 
Por isso, há o predomínio da 3ª pessoa. 
Breve, Sumária: o texto dos jornais diários deve ser direto, 
pois está ligada a um acontecimento recente e de 
repercussão social. Além disso, o texto deve ser claro, de 
forma que, ao ser lido, é imediatamente apreendido. 
 

Interesse do público: quem escreve a notícia deve levar em 
conta o público alvo do veículo de comunicação. Seu 
conteúdo, além de seguir os critérios já citados, deve 
estimular o interesse do público. 
 

Elementos estruturais da Notícia 
 

Para que uma notícia seja clara e relate os fatos 
essenciais de um acontecimento, ela deve conter os 
seguintes elementos: 
 

16.1.1 Manchete ou título 
O título é a publicidade da notícia, é ele que anuncia ao leitor 
o assunto que será abordado. Lead/Lide: o lead é a primeira 
parte de uma notícia. Sua intenção é fornecer ao leitor a 
informação básica sobre o tema a ser abordado. Geralmente 
aparece no 1º parágrafo e tem em média 4 linhas. 
 

Toda notícia deve responder as seguintes questões: 

 

Quem? (quem são os indivíduos envolvidos); 
O quê? (o que fez, o que aconteceu, qual foi a ação); 
Quando? (o tempo: dia e horário); 
Onde? (o lugar); 
Como? (o modo como os fatos se desenrolaram); 
Por quê? (o motivo). Caracteriza-se por poder resumir o 
assunto, destacar o fato principal ou criar um ambiente 
para despertar a curiosidade do leitor sobre a matéria 
jornalística.  
  
→ LEMBRAR: 

Notícia = 2Q + 2O + C + P 

 

16.1.2 Corpo 
Parte da notícia que desenvolve o assunto, apresentando 

detalhes do fato principal.  
Traz informações complementares; pode ter citações. 
 

Exemplo: 
 

Mais de 8 mil candidatos devem fazer a 2ª fase do 
vestibular da UEL neste domingo (3) 

Mais de oito mil candidatos começam neste domingo (3) a 
segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). As provas serão aplicadas em 14 locais – os 
portões abrem às 13h20 e fecham às 14h. 

Neste ano, a UEL tem 2.482 vagas distribuídas em 53 cursos 
de graduação, sendo que outras 598 são oferecidas por meio do 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

A segunda fase do vestibular ocorre em três dias. Neste 
domingo, os candidatos respondem questões de Língua 
Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira e Redação. 

Na segunda-feira (4), das 14h às 18h, serão aplicadas as 
provas de conhecimentos específicos, conforme o curso 
escolhido pelo candidato. 

Na terça-feira (5) candidatos aos cursos de arquitetura e 
urbanismo, artes visuais, design de moda e design gráfico fazem 
as provas de habilidades específicas. 

Serão dois horários de aplicação da prova das 8h às 11h e 
das 14h às 18h. 
 

O que levar 
Além dos documentos pessoais, é necessário apresentar o 

Cartão de Inscrição da 2ª fase, disponível para impressão 
no site da UEL. 

Os candidatos deverão imprimir o documento e afixar uma 
fotografia 3X4 recente e a cópia da Carteira de Identidade. 

Este cartão deverá ser apresentado juntamente com a 
Carteira de Identidade original. 

Presos 
Entre os presos estão 24 candidatos apenados fazem as 

provas na Penitenciária Estadual de Londrina (PEL I) e mais 10 
na PEL II. Outros 10 candidatos em regime semiaberto fazem as 
provas no Centro de Reintegração Social de Londrina 
(CRESLON). (Fonte: https://g1.globo.com/pr/ 
parana/educacao/vestiba/2017/noticia/ais-de-8-mil-candidatos-devem-fazer-
a- -2-fase-do-vestibular-da-uel-neste-domingo-3.ghtml). 

 

16.2 REPORTAGEM 
 

“Gênero jornalístico que consiste no levantamento de 
assuntos para contar uma história verdadeira, expor 
uma situação ou interpretar fatos”. (LAJE, 1993, p.16).  

 

“Uma boa reportagem se faz com precisão, rigor e 
correção, mas também e, sobretudo, com emoção”. 
(Zuenir Ventura). 

 
A reportagem difere da notícia pelo conteúdo, 

extensão e profundidade. A notícia, de modo geral, 
descreve o fato e, no máximo, seus efeitos e consequências. 
A reportagem busca mais: partindo da própria notícia, 
desenvolve uma sequência investigativa que não cabe na 

https://g1.globo.com/pr/%20parana/educacao/vestiba/2017/noticia/ais-de-8-mil-candidatos-devem-fazer-a-
https://g1.globo.com/pr/%20parana/educacao/vestiba/2017/noticia/ais-de-8-mil-candidatos-devem-fazer-a-
https://g1.globo.com/pr/%20parana/educacao/vestiba/2017/noticia/ais-de-8-mil-candidatos-devem-fazer-a-
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notícia. Assim, apura não somente a origem do fato, mas 
suas razões e efeitos. Abre o debate sobre o acontecimento, 
desdobra-o em seus aspectos mais importantes e divide-o, 
quando se justifica, em retrancas (subtítulos) diferentes que 
poderão ser agrupadas em uma ou duas páginas. A notícia 
não esgota o fato; a reportagem pretende fazê-lo. Na 
maior parte dos casos, a reportagem decorre de uma pauta 
(traz um resumo sobre o assunto, um roteiro a seguir, as 
fontes, enfim, direciona, encaminha o repórter para a 
produção da matéria). 

 

Principais características de uma reportagem: 
 

• Extensa completa e mais rica; 
• Geralmente parte de um “gancho jornalístico” e vai a fundo 
discutir o assunto; 
• Levanta hipóteses para dissertar sobre o tema; Procura 
não só as consequências, mas averigua as raízes do caso; 
• Mistura de informação (dados) e observação (sensibilidade 
do repórter); 
• É baseada na investigação e interpretação dos fatos;  
• Abre debate sobre o acontecimento, desdobra-o em seus 
aspectos mais importantes e divide-o, quando se justifica em 
vários tópicos (subtítulos); 
• Tem maior liberdade poética; é mais subjetiva e pode ter 
um enfoque com mais sentimentos e sensações; detém um 
estilo mais livre, rompendo a rigidez da técnica jornalística e 
podendo ser mais pessoal; 
• Pretende esgotar o assunto; 
• Deve seduzir o leitor. 
 

A reportagem contém quatro elementos estruturais 
básicos: a manchete, a linha fina, a abertura e o corpo do 
texto. 
 

• Título ou Manchete: Grupo de palavras dispostas em 
destaque em cima do texto para orientar o leitor; tem a 
finalidade de resumir o assunto que será abordado. Tem 
extrema importância tanto na notícia como na reportagem, é 
como o anúncio do texto. Deve ser claro, resumir o assunto. 
Evitar dois pontos (:) e ponto de interrogação (?) (as pessoas 
não querem ser questionadas, e sim informadas). Só usar 
nome próprio no título quando conhecer bem a pessoa ou em 
nota fúnebre. Não usar abreviações Ex: BN pleiteia 
prefeitura de LD (Barbosa Neto pleiteia prefeitura de 
Londrina). 
 

• Linha fina: Texto que aparece abaixo do título. É um pouco 
maior que a manchete (geralmente tem 1 ou 2 linhas), traz 
algumas informações sobre o texto.  
 

• Abertura: A abertura da reportagem deve trazer o “novo“, 
buscando a originalidade. Basicamente, chamar a atenção 
do leitor e conquistá-lo para a leitura do texto. Costuma-se 
usar palavras concretas, frases curtas, incisivas e 
afirmativas, estilo direto. 
 

• Corpo do texto: Apresenta as informações sobre o 
assunto, dados e sensações do repórter. É o 
desenvolvimento do assunto. 
 

16.3 DIFERENÇAS ENTRE REPORTAGEM E 

NOTÍCIA 
Notícia 

É o relato de um acontecimento atual, de interesse 
público geral, ou de determinado segmento da sociedade, 
veiculado em jornal, rádio ou televisão. 
 

Reportagem 
É a atividade jornalística que geralmente compreende a 

cobertura de um acontecimento, a análise e a preparação do 
texto final a ser entregue à redação. Diferente da notícia, a 

reportagem pretende esgotar o acontecimento, suas causas 
e consequências, e estimular o debate sobre o mesmo. 

 

16.4 EXERCÍCIOS 
 

01. O horóscopo, os classificados e as notícias, entre outros 
gêneros, aparecem nos jornais diariamente. Apesar da 
especificidade de cada um, pode-se afirmar que se dirigem: 
a) a públicos diferentes, pois as notícias não costumam 
interessar aos jovens, apenas aos leitores adultos. 
b) a pequenos públicos, pois apenas uma pequena parcela de 
leitores se interessa por classificados. 
c) a públicos específicos, pois o horóscopo é destinado 
exclusivamente às mulheres. 
d) a públicos indeterminados, pois é impossível aos jornais 
pesquisar o perfil de seus assinantes e compradores nas 
bancas. 
e) a grandes públicos, pois, mesmo tratando de assuntos mais 
gerais ou privados, podem interessar a uma enorme quantidade 
de leitores. 
 

02. Tendo em vista que os gêneros apresentam 
determinadas características, identifique os gêneros 
apresentados a seguir: 
I. Texto jornalístico que tem como função a exposição de 
informações. Esse texto pode ser descritivo e narrativo ao 
mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as 
“personagens” envolvidas. 
II. É um texto jornalístico que informa e, ao mesmo tempo, cria 
uma opinião nos leitores, o que configura uma função social 
muito importante. 
III. É um texto jornalístico que tem como função a apresentação 
e defesa do ponto de vista do periódico em questão. 
IV. É um texto que tem como principal característica transmitir a 
opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de 
interesse público. 
As afirmações correspondem, respectivamente, a que 
gêneros textuais? 
a) Carta de leitor, carta argumentativa, editorial e notícia. 
b) Reportagem, notícia, editorial e entrevista. 
c) Notícia, reportagem, artigo de opinião e carta de leitor. 
d) Notícia, reportagem, editorial e entrevista. 
e) Reportagem, notícia, editorial e carta de leitor. 
 
03. Julgue como certo ou errado o item a seguir: 
A reportagem diferencia-se da notícia, dentro do gênero 
informativo, por ser mais abrangente e menos comprometida 
com o factual ou a atualidade e por se voltar mais para causas 
e efeitos em um acontecimento, o que demanda maior tempo de 
produção. 
(   ) Certo                      (   ) Errado 

 
04. (UFPR) Considere as seguintes características: 
1. Texto expressionista de subjetividade exacerbada.  
2. Predominância da forma narrativa e humanização do relato. 
3. Texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos 
narrados.  
4. Predominância da forma descritiva e desumanização do 
relato.  
5. Texto literário e alta subjetividade.  
São estabelecidas para o gênero reportagem as 
características: 
a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 3, 4 e 5 apenas. 
e) 1 e 2 apenas. 

 

16.5 GABARITO  
 

1- E    2- D      3- certo     4-B 
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UNIDADE 17 
 

RESUMO E RESENHA 
 

17.1 O QUE SIGNIFICA RESUMO? 
 

Um resumo é “um texto sobre outro texto”, de outro autor, 
e isso deve ficar sempre claro, mencionando-se 
frequentemente o seu criador. 

É a redução de um texto qualquer, mantendo-se seu 
conteúdo de forma concisa e coerente, sem utilização de 
marcas pessoais, informações extras nem julgamentos de 
valor. O resumo é um exercício que combina a capacidade 
de síntese e a objetividade. É um texto que apresenta as 
ideias ou fatos essenciais desenvolvidos num outro texto, 
expondo-os de um modo abreviado e respeitando a ordem 
pela qual surgem. 

Resumir um texto é condensar as ideias principais, 
respeitando o sentido, a estrutura e o tipo de enunciação; isto 
é, os tempos e as pessoas, com ajuda do vocabulário de 
cada um. É, assim, apresentar um raciocínio objetivamente, 
escolher o essencial dos dados de um problema, as 
características de uma situação, as conclusões de uma 
análise, sem nenhum comentário. 

O resumo é uma técnica que encara o texto como um 
todo, não é uma sequência de frases autônomas; pelo 
contrário, é um conjunto de ideias ordenadas, numa 
totalidade, formal e significativa. 

Trata-se de um exercício de inteligência, exigindo a 
redação de um novo texto, com base no texto-fonte. 
 

RESUMO: CARACTERÍSTICAS: 
Em primeiro lugar devemos lembrar que resumir não é 

recriar o texto, não é colocar nossa opinião ou posição 
sobre o que foi lido. Resumir é compreender o texto e 
reescrever seus tópicos principais sem adulterar a ideia 
primordial passada pelo texto original. 

Breve e conciso: Menor que o texto original, entretanto 
suas palavras são mais carregadas de sentido; 

O resumo deve ser escrito com seu próprio vocabulário. 
Porém, cabe lembrar que o mesmo deve se adequar ao 
padrão formal-culto; 

O resumo precisa ser organizado de forma lógico-racional 
e deve manter a ordem das ideias apresentadas no texto 
matriz. 
 

PASSOS PARA SE FAZER UM BOM RESUMO: 
• Leia atentamente! 
• Tenha certeza que leu atentamente! 
• Verifique a temática central do texto a ser resumido, 
analisando-o de forma geral; 
• Analise cada um dos parágrafos do texto de forma individual 
e isole os principais termos/palavras de cada um deles; 
• Retire os argumentos/dados e informações cruciais de cada 
parágrafo; 
• Escreva um texto com as suas palavras, utilizando as 
informações coletadas; 
• Não esqueça jamais de mencionar a fonte (no mínimo, 
título e autor); 

 

Lembre-se que, no resumo, o autor do texto original 
aparece como se estivesse realizando vários tipos de atos, 
que frequentemente, não estão explicitados no texto original. 
Evidencie esses atos utilizando os verbos adequados 
(inicia, aborda, define, afirma, incita etc.) Verifique se o texto 
escrito está na linguagem indicada na proposta, se 
ultrapassa em número e palavras/linhas o texto original, se 

foge da temática do texto matriz; e, caso tenha encontrado 
um dos erros apontados no item acima, elimine-os! 
 

17.2 O QUE SIGNIFICA RESENHAR? 
 

Resenhar significa fazer uma relação das propriedades 
de um objeto, enumerar cuidadosamente seus aspectos 
relevantes, descrever as circunstâncias que o envolvem. 

A resenha, como qualquer modalidade de discurso 
descritivo, nunca pode ser completa e exaustiva, já que são 
infinitas as propriedades e circunstâncias que envolvem o 
objeto descrito. O resenhista deve proceder seletivamente, 
filtrando apenas os aspectos pertinentes do objeto, isto é, 
apenas aquilo que é funcional em vista de uma intenção 
previamente definida. 

Imaginemos duas resenhas distintas sobre um mesmo 
objeto, “o treinamento dos atletas para uma copa mundial de 
futebol”: uma resenha destina-se aos leitores de uma coluna 
esportiva de um jornal; outra, ao departamento médico que 
integra a comissão de treinamento. O jornalista, na sua 
resenha, vai relatar que um certo atleta marcou, durante o 
treino, um gol olímpico, fez duas coloridas jogadas de 
calcanhar, encantou a plateia presente e deu vários 
autógrafos. Esses dados, na resenha destinada ao 
departamento médico, são simplesmente desprezíveis. 

Com efeito, a importância do que se vai relatar numa 
resenha depende da finalidade a que ela se presta. Numa 
resenha de livros para o grande público, leitor de jornal, não 
tem o menor sentido descrever com pormenores os custos 
de cada etapa de produção do livro, o percentual de direito 
autoral que caberá ao escritor e coisas desse tipo. 

A resenha pode ser puramente descritiva, isto é, sem 
nenhum julgamento ou apreciação do resenhista, ou crítica, 
pontuada de apreciações, notas e correlações estabelecidas 
pelo juízo crítico de quem a elaborou. 
 

A Resenha Descritiva: 
A resenha descritiva consta de uma parte descritiva, em 

que se dão informações sobre o texto: 
• nome do autor (ou dos autores); 
• título completo e exato da obra (ou do artigo); 
• nome da editora e, se for o caso, da coleção de que faz 
parte a obra; 
• lugar e data da publicação; 
• número de volumes e páginas. 

 

Pode-se fazer, nessa parte, uma descrição sumária da 
estrutura da obra (divisão em capítulos, assunto dos 
capítulos, índices etc.). No caso de uma obra estrangeira, é 
útil informar também a língua da versão original e o nome do 
tradutor (se tratar de tradução). 

Nesta mesma resenha descritiva, também deverá constar 
outra parte com o resumo do conteúdo da obra: 
• indicação sucinta do assunto global da obra (assunto 
tratado) e do ponto de vista adotado pelo autor (perspectiva 
teórica, gênero, método, tom etc.); 
• resumo que apresenta os pontos essenciais do texto e seu 
plano geral. 
 

A Resenha Crítica: 
Além dos elementos já mencionados, entram também 

comentários e julgamentos do resenhista sobre as ideias do 
autor, o valor da obra etc. 
Observação: Neste tipo de resenha existe a presença do 
ponto de vista, ou seja, o autor deixa claro sua opinião e 
este é quesito fundamental e parte da estrutura deste tipo 
de resenha; portanto a presença da opinião do autor é 
importantíssima! 
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Características da resenha crítica: 
• Informa sobre o lançamento de um objeto cultural: disco, 
livro, show, concerto, exposição, peça teatral etc. Avalia 
seus aspectos positivos e negativos; 
• Tem intencionalidade persuasiva, que estimula ou não o 
público a “consumir” o objeto em questão;  
• Estrutura relativamente livre, normalmente é introduzida por 
um pequeno histórico da obra, seguindo de uma descrição 
de suas partes e de uma avaliação de seus aspectos mais 
significativos; 
• Geralmente são feitas comparações com outras obras do 
mesmo autor, ou com obras de outros autores e comentários 
sobre a importância da obra no contexto atual; 
• Verbos predominantemente no presente do indicativo; 
• Linguagem clara e objetiva; 
• Nível de linguagem e grau de pessoalidade/ 
impessoalidade, que varia de acordo com o veículo e com o 
público a que se destina; 
• Defesa de um ponto de vista e apresentação de argumentos 
concisos, sendo que estes devem apoiar-se em fatos e 
provas. 

 
PASSOS PARA CONSTRUIR UMA RESENHA: 
 

• Apresente o autor, o texto e seu contexto. 
• Descreva sucintamente o conteúdo da obra. 
• Descreva o posicionamento do autor sobre a obra. 
• Avalie pontos positivos e negativos. 
• Dê seu posicionamento mediante ao assunto. 
• Conclua. 

 

17.3 EXERCÍCIOS 
 

01. Eça de Queirós, um dos maiores escritores do realismo 
português, é conhecido por sua prosa onde ele criou novas 
formas de linguagens, neologismos e mudanças na sintaxe. 
O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática “O primo 
Basílio”. 
"Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão 
de manhã de fazenda preta, bordado a sutache, com largos 
botões de madrepérola; o cabelo louro um pouco desmanchado, 
com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido 
no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a 
brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo encostado à 
mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos 
seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações 
escarlates." 
De acordo com os gêneros textuais, a intenção do autor foi 
a) relatar sobre a manhã da personagem. 
b) narrar os fatos habituais daquela manhã. 
c) descrever aspectos da personagem e de suas ações. 
d) apresentar o principal jornal lido pela personagem. 
e) dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem. 
 

02. Faça uma resenha crítica sobre o texto abaixo, de 12 
até 16 linhas. 

 
“Após PL polêmico, audiência levanta soluções para 
alimentar população de rua”. 
Por Fábio Calsavara, especial para a Gazeta do Povo 
22/04/2021 17:30 

A criação de cozinhas comunitárias, a realização de um 
censo sobre a população em situação de rua e a utilização 
de terrenos abandonados na produção de alimentos foram 
algumas das ideias que surgiram durante a audiência pública 
realizada pela Câmara de Municipal de Curitiba na tarde 
desta quinta-feira (22). O encontro tinha como objetivo 
discutir pontos do projeto de lei que oficializa o programa 
Mesa Solidária, alvo de críticas desde que foi apresentado 
pelo Executivo à Casa no início de março. 

Propostas para a alimentação de pessoas em situação de 
rua: 

A retirada das multas para quem distribuísse alimentos a 
pessoas em situação de rua sem a prévia autorização da 
Prefeitura foi um ponto celebrado pelos participantes da 
audiência. A presença de tal proposta no projeto original foi 
classificada pelo vereador Renato Freitas (PT) como 
“higienista”. 

Ele propôs que terrenos abandonados possam ser 
utilizados na plantação e cultivo do que chamou de 
agricultura urbana. “São terrenos abandonados que não 
cumprem sua função social como determina a constituição e 
a nossa lei orgânica, e que poderiam ser emprestados com 
usufruto para agricultura urbana. O problema da fome seria 
remediado, não precisaria dar a marmita, poderia incorporar 
os setores organizados para que a população produza ali o 
próprio alimento. Temos tecnologia suficiente para não só 
alimentar a cidade, mas também para inserir as pessoas 
nesse modo de produção sustentável, orgânica e com 
comprometimento social”, sugeriu. 

O presidente da Fundação de Ação Social (FAS) de 
Curitiba, Fabiano Vilaruel, levou à audiência números 
expressivos sobre as pessoas em situação de rua na capital 
paranaense. Segundo ele, nos últimos 12 meses foram 
entregues quase 1,5 milhão de refeições a esse público em 
Curitiba. Nas 19 unidades da FAS foram realizados, no 
mesmo período, mais de 103 mil acolhimentos. Ele 
confirmou também a criação de quatro novas unidades 
destinadas ao atendimento de pessoas com suspeita e 
pacientes confirmados de Covid-19 em situação de rua. 

Os números surpreenderam Camilo Turmina, presidente 
da Associação Comercial do Paraná (ACP) que também 
participou da audiência. “Isso é uma calamidade pública”, 
classificou. Turmina sugeriu que quem não puder colaborar 
no acolhimento dessas pessoas possa ajudar doando vales-
alimentação, que poderiam ser utilizados pelas entidades 
que já trabalham nesse atendimento. 

Membro do Movimento Nacional de População em 
Situação de Rua, Leonildo José Monteiro sugeriu aos 
vereadores que seja incluída no orçamento do Município a 
realização de um censo para dimensionar o tamanho da 
população em situação de rua em Curitiba. A medida é 
necessária, segundo ele, para que sejam propostas 
readequações no orçamento da FAS, avaliado por ele como 
“alto, mas bem gasto”. 

Entre essas adequações estaria a criação de cozinhas 
comunitárias, para que as próprias pessoas em situação de 
rua possam preparem suas refeições. “A gente não quer ver 
esses colegas na rua na marquise, queremos vê-los em uma 
moradia, com um espaço onde possam fazer a própria 
comida e ter de fato uma qualidade de vida. Queremos 
aproveitar esse momento para criar estratégias dentro do 
projeto de lei para incluir as pessoas. Essa é a oportunidade 
que temos que dar a essas pessoas. Temos que aproveitar 
o momento para pensar e provocar o município”, concluiu. 
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/apos-
pl-polemico-audiencia-levanta-solucoes-para-alimentar-
populacao-de-rua/ 
Copyright © 2021, Gazeta do Povo. Todos os direitos 
reservados. (Adaptado). 
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UNIDADE 18 
 

CARTA ARGUMENTATIVA 
 

18.1 ASPECTOS GERAIS 
 

• Expressa o juízo de valor por meio dos argumentos do leitor 
sobre textos publicados em jornal ou revista; 
• Tem intencionalidade persuasiva; 
• Sua estrutura assemelha-se à da carta pessoal: data, 
vocativo, corpo do texto (assunto), expressão cordial de 
despedida e assinatura; 
• A linguagem ajusta-se ao perfil do autor, da revista ou jornal 
a que se destina, com predomínio do padrão culto formal; 
• A intenção do autor vai gerar maior ou menor pessoalidade. 
 

18.2 ESTRUTURA DISSERTATIVA 
Costuma-se enquadrar a carta na tipologia dissertativa, 

uma vez que, como a dissertação tradicional, apresenta a 
tríade introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Logo, no primeiro parágrafo, deve ser apresentado ao 
leitor o ponto de vista a ser defendido; nos dois ou três 
subsequentes, (considerando-se uma carta de 20 a 30 
linhas), serão encadeados os argumentos que o sustentarão; 
e, no último, será reforçada a tese (ponto de vista) e/ou será 
apresentada uma ou mais propostas. 

 

18.3 ARGUMENTAÇÃO 
Como a carta não deixa de ser uma espécie de 

dissertação argumentativa, você deverá selecionar com 
bastante cuidado e capricho os argumentos que sustentarão 
a sua tese. É importante convencer o leitor de algo. 

É importante, nesse momento, que o aluno saiba criar o 
ambiente de argumentação, de modo a se aproximar, de 
maneira consistente, do seu público alvo. 
 

18.4 PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE A 

DISSERTAÇÃO E A CARTA ARGUMENTATIVA 
 

Cabeçalho: Na primeira linha da carta, na margem direita do 
parágrafo, aparecem o nome da cidade e a data na qual se 
escreve. 
Exemplo: Londrina, 23 de janeiro de 2021. 
 

Vocativo inicial: Na linha de baixo, também na margem do 
parágrafo (esquerda), há o termo por meio do qual deverá se 
dirigir ao leitor (geralmente marcado por vírgula). A escolha 
desse vocativo dependerá muito do leitor e da relação social 
com ele estabelecida. 
Exemplos: Prezado senhor Fulano, Excelentíssimo senhor 
presidente Luís Inácio Lula da Silva, Senhor presidente da 
Associação dos Médicos Londrinenses, Caro deputado 
Sicrano etc. 
 

Interlocutor definido: A principal diferença entre a 
dissertação tradicional e a carta: na carta, estabelece-se uma 
comunicação particular entre um eu definido e um você 
definido. Assim, é necessário adaptar a linguagem e a 
argumentação à realidade desse leitor e ao grau de 
intimidade estabelecido entre os dois. Os argumentos e 
informações deverão ser compreensíveis ao leitor, próximos 
da realidade dele. Utilize bom senso e equilíbrio para 
selecionar os argumentos e/ou informações que não sejam 
óbvios ou incompreensíveis àquele que lerá a carta. 
 

Necessidade de dirigir-se ao leitor: Na dissertação 
tradicional, recomenda-se que você evite dirigir-se 
diretamente ao leitor por meio de verbos no imperativo 
(“pense”, “veja”, “imagine” etc.). Ao escrever uma carta, essa 

prescrição “cai por terra”. É necessário fazer o leitor 
“aparecer” nas linhas. Então, verbos no imperativo – que 
fazem o leitor perceber que é ele o interlocutor – e vocativos, 
são bem-vindos. 
 

Expressão que introduz a assinatura: Terminada a carta, 
é de praxe produzir, na linha de baixo (margem do 
parágrafo), uma expressão que precede a assinatura do 
autor, expressão de cordialidade. A mais comum é 
“Atenciosamente”; mas, dependendo da sua criatividade e 
das intenções do enunciador para com o interlocutor, será 
possível gerar várias outras expressões, como “De um 
amigo”, “De um cidadão que votou no senhor”, de alguém 
que deseja ser atendido”. 
 

Assinatura: Um texto pessoal, como é a carta, deve ser 
assinado pelo autor. Nos vestibulares, costuma-se, porém, 
solicitar ao aluno que não escreva o próprio nome por 
extenso. Na Unicamp, por exemplo, ele deve escrever a 
inicial do nome e dos sobrenomes (K. J. G. para Kleber 
Jaelson Glauber, por exemplo). 

 

18.5 ESTRUTURA DA CARTA 

 
 

Pronomes de tratamento: 
 

• Vossa Excelência: Deputado, Governador, Prefeito, 
Ministro, Senador, Vereador, Presidente da República, 
Embaixador, Juiz, Bispo, Arcebispo, General e 
Delegado. 

• Vossa Senhoria: funcionário público (abaixo de 
ministro) em chefia, militares entre soldado e general. 

• Vossa Magnificência: reitor.  
• Vossa Santidade: papa. 
• Vossa Eminência: cardeais. 
• Vossa Reverendíssima: sacerdotes. 
• Vossa Majestade: rei, rainha. 
• Vossa Alteza: príncipe, rei. 
 

Observe que utilizando qualquer dos pronomes de 
tratamento o verbo deverá ficar na 3ª pessoa do singular, 
assim como os demais pronomes. Ex. Vossa Excelência 
poderá ocupar o gabinete, tão logo seu pedido seja deferido. 
 

Exemplo de carta argumentativa:  
 

Londrina, 23 de janeiro de 2021.  
 

Prezado editor, 
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O senhor e eu podemos afirmar com segurança que a 
violência em Londrina atingiu proporções caóticas. Para chegar 
a tal conclusão, não é necessário recorrer a estatísticas. Basta 
sairmos às ruas (a pé ou de carro) num dia de “sorte” para 
constatarmos pessoalmente a gravidade da situação. Mas não 
acredito que esse quadro seja irremediável. Se as nossas 
autoridades seguirem alguns exemplos nacionais e 
internacionais, tenho a certeza de que poderemos ter mais 
tranquilidade na terceira cidade mais importante do Sul do país. 

Um bom modelo de ação a ser considerado é o adotado em 
Vigário Geral, no Rio de Janeiro, onde foi criado, no início de 
1993, o Grupo cultural Afro Reggae. A iniciativa, cujos principais 
alvos são o tráfico de drogas e o subemprego, tem beneficiado 
cerca de 750 jovens. Além de Vigário Geral, são atendidas pelo 
grupo as comunidades de Cidade de Deus, Cantagalo e Parada 
de Lucas. Mas combater somente o narcotráfico e o problema 
do desemprego não basta, como nos demonstra um paradigma 
do exterior. Foi muito divulgado pela mídia - inclusive pelo seu 
jornal, a Folha de Londrina - o projeto de Tolerância Zero, 
adotado pela prefeitura nova-iorquina há cerca de dez anos. 

Por meio desse plano, foi descoberto que, além de reprimir 
os homicídios relacionados ao narcotráfico (intenção inicial), 
seria mister combater outros crimes, não tão graves, mas que 
também tinham relação direta com a incidência de assassinatos. 
A diminuição do número de casos de furtos de veículos, por 
exemplo, teve repercussão positiva na redução de homicídios. 

Convenhamos, senhor editor: faltam vontade e ação 
políticas. Já não é tempo de as nossas autoridades se 
espelharem em bons modelos? As iniciativas mencionadas 
foram somente duas de várias outras, em nosso e em outros 
países, que poderiam sanar ou, pelo menos, mitigar o problema 
da violência em Londrina, que tem assustado a todos. 

Espero que o senhor publique esta carta como forma de 
exteriorizar o protesto e as propostas deste leitor, que, como 
todos os londrinenses, deseja viver tranquilamente em nossa 
cidade. 
 

Atenciosamente, 
K. J. G. 
 

18.6 EXERCÍCIOS 
 

(AFA-SP) Instrução: Responda às questões após a leitura e de 
acordo com o texto. 
 

Carta do Índio Chefe Seattle, 
“Manifesto da Terra-Mãe” 
 

Como podeis comprar ou vender o céu, o calor da terra? A 
ideia não tem sentido para nós. Se não somos donos da frescura 
do ar ou do brilho das águas, como podeis querer comprá-los? 
Qualquer parte desta terra é sagrada para meu povo. Qualquer 
folha de pinheiro, cada grão de areia nas praias, a neblina nos 
bosques sombrios, cada monte e até o zumbido do inseto, tudo 
é sagrado na memória e no passado do meu povo. A seiva que 
percorre o interior das árvores leva em si as memórias do 
homem vermelho. […] 

Nós sabemos que o homem branco não entende o nosso 
modo de ser. Ele não sabe distinguir um pedaço de terra de 
outro qualquer, pois é um estranho que vem de noite e rouba da 
terra tudo de que precisa. A terra não é sua irmã, mas sua 
inimiga, depois de vencida e conquistada, ele vai embora, à 
procura de outro lugar. […] 

O ar é inestimável para o homem vermelho, pois dele todos 
se alimentam. Os animais, as árvores, o homem, todos respiram 
o mesmo ar. O homem branco parece não se importar com o ar 
que respira. Como um cadáver em decomposição, ele é 
insensível ao mau cheiro. Mas se vós venderdes nossa terra, 
deveis recordar que o ar é precioso para nós, que o ar insufla 
seu espírito em todas as coisas que dele vivem. O vento que deu 
aos nossos avós o primeiro sopro de vida é o mesmo que lhes 
recebe o último suspiro. […] 

Sou um selvagem e não compreendo como o fumegante 
cavalo de ferro possa ser mais importante que o bisonte, que 
nós caçamos apenas para sobreviver. Que será dos homens 
sem os animais? Se todos os animais desaparecem, o homem 

morrerá de solidão espiritual. Porque o que suceder aos animais 
afetará os homens. Tudo está ligado. 

Deveis ensinar a vossos filhos que o solo que pisam são as 
cinzas de nossos avós. Para que eles respeitem a terra, ensina-
lhes que ela é rica pela vida dos seres de todas as espécies. 
Ensinai aos vossos filhos o que nós ensinamos aos nossos: que 
a terra é a nossa mãe. Quando o homem cospe sobre a terra, 
cospe sobre si mesmo. De uma coisa nós temos certeza: a terra 
não pertence ao homem branco; o homem branco é que 
pertence à terra. Disso nós temos a certeza. Todas as coisas 
estão relacionadas como o sangue que une uma família. Tudo 
está associado. O que fere a terra fere também aos filhos da 
terra. 

O homem não tece a teia da vida; é antes um dos seus fios. 
O que quer que faça a essa teia, faz a si próprio. […] 
Esta terra tem um valor inestimável para Ele, e ofender a terra é 
insultar o Criador. Também os brancos acabarão um dia, talvez 
mais cedo do que todas as outras tribos. Contaminai os vossos 
rios e uma noite morrerão afogados nos vossos resíduos. 
Contudo, caminhareis para a vossa destruição, iluminados pela 
força do Deus que vos trouxe a esta terra e que por algum 
desígnio especial vos deu o domínio sobre ela e sobre o homem 
vermelho. 

Este destino é um mistério para nós, pois não 
compreendemos como será no dia em que o último bisonte for 
dizimado, os cavalos selvagens domesticados, os secretos 
recantos das florestas invadidos pelo odor do suor de muitos 
homens e a visão das brilhantes colinas bloqueada por fios 
falantes. Onde está o matagal? Desapareceu. Onde está a 
águia? Desapareceu. Termina a vida, começa a sobrevivência. 

Disponível em: <http://mnemosyne.blog-city.com>. 
 
01. Carta Argumentativa: Pode-se inferir do texto que: 
a) tudo o que existe faz parte do patrimônio humano, logo os 
homens têm o direito de dispor dele como desejarem. 
b) o índio ensina seus descendentes a sugar e a retirar da terra 
tudo aquilo que ela pode lhes proporcionar. 
c) mais importante é a preservação dos animais, pois são eles 
que alimentarão as gerações futuras. 
d) a terra é sagrada, devemos preservá-la e respeitá-la como 
meio de subsistência humana. 
 

02. Assinale a alternativa em que a reescritura dos trechos, 
retirados do texto, provocou alteração sintática e / ou 
semântica. 
a) Vender o céu, o calor da terra é atitude inconcebível para os 
índios. 
b) O bisonte é mais importante que o cavalo de ferro 
fumegante, e um índio, por sua natureza, não entende que isso 
seja visto de outra forma. 
c) As cinzas dos antepassados estão impregnadas no solo, e 
as gerações mais novas devem compreender isso. 
d) O homem vermelho se alimenta do ar, portanto este tem 
valor incomensurável. 
 

03. O texto é concluído com interrogações e afirmações. 
Pode-se dizer, com isso, que o locutor: 
a) não interfere na argumentação por se tratarem de perguntas 
e de respostas que não conduzem ao questionamento. 
b) responsabiliza o Criador por tudo que ocorre na Terra, 
fazendo-nos crer que só Ele pode fazer algo. 
c) nos revela que devemos cuidar do nosso ecossistema para 
que a raça humana seja preservada. 
d) apregoa que o grande responsável é o destino, pois já estava 
planejado que o homem é um grande predador. 
 

04. Considere o excerto seguinte. 
Contudo, caminhareis para a vossa destruição, iluminados pela 
força do Deus que vos trouxe a esta terra e que por algum 
desígnio especial […] 
Assinale a alternativa em que a substituição do conectivo NÃO 
interfere semanticamente na ideia proposta. 

a) “Pois, caminhareis para a vossa destruição, iluminados pela 
força do Deus que vos trouxe a esta terra e por algum desígnio 
especial […]” 
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b) “Posto que, caminhareis para a vossa destruição, iluminados 
pela força do Deus que vos trouxe a esta terra e por algum 
desígnio especial […]” 
c) “De sorte que, caminhareis para a vossa destruição, 
iluminados pela força do Deus que vos trouxe a esta terra e por 
algum desígnio especial […]” 
d) “Todavia, caminhareis para a vossa destruição, iluminados 
pela força do Deus que vos trouxe a esta terra e por algum 
desígnio especial […]” 
 

17.4 GABARITO  
 

1- D    2- D      3- D     4-C                     Prática na página 257 

 

UNIDADE 19 
 

ARTIGO DE OPINIÃO 
 

É comum encontrarmos circulando no rádio, na TV, nas 
revistas e nos jornais, temas polêmicos que exigem uma 
posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Por 
isso o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre 
o tema em questão através do artigo de opinião. 
 

19.1 O QUE É ARTIGO DE OPINIÃO? 
 

“O artigo de opinião é um gênero que trabalha 
principalmente a argumentatividade. Por meio dele, o autor 
tenta convencer o leitor de uma determinada ideia, 
influenciá-lo, transformar seus valores pela argumentação a 
favor de uma posição assumida e da refutação de possíveis 
opiniões divergentes. É um processo que prevê uma 
operação constante de sustentação das afirmações 
realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, 
que possam convencer o interlocutor”. (ROJO, 2000:226). 

A palavra “artigo” aparece no jornalismo brasileiro com 
duas definições, de acordo com Beltrão (jornalista): 
qualquer matéria publicada em jornais e revistas ou um 
gênero específico em que alguém desenvolve uma ideia 
e apresenta sua opinião. 

Quanto ao artigo de opinião, ele se encaixa perfeitamente 
nesta última definição. 

O artigo opinativo, diferentemente de muitos outros 
gêneros que aparecem no jornal, possibilita o seu acesso à 
sociedade, o que implica dizer que ele pode ser escrito não 
apenas por jornalistas, mas também por professores, 
cientistas, empresários, políticos etc. 
 

19.2 CARACTERÍSTICAS 
 

• Geralmente, o tema contém julgamentos provisórios, pois 
são escritos enquanto os fatos estão ainda acontecendo; 
• Há o uso dos pronomes na primeira pessoa, segunda 
pessoa do singular/plural e terceira pessoa; 
• Possui a assinatura do autor; 
• O artigo de opinião se encaixa num mundo ordinário, isto é, 
num mundo real, em que há referências a locutores e 
interlocutores (uso de pronomes na primeira pessoa do 
singular e plural), aos lugares imediatos (uso de dêiticos 
temporal, por exemplo, em 2007, em 1997, em 2021) e ao 
momento definido pelo instante da enunciação (hoje, data do 
texto, entre outros.); 

Com relação ao tempo verbal presente, nota-se uma 
presença maior do presente do indicativo (ação em que 
ocorre no momento da fala) – EX: Verbo “ESTUDAR: 

1ª pessoa – singular: Eu estudo. 
2ª pessoa – singular: Tu estudas. 
3ª pessoa – singular: Ele/ela estuda. 
1ª pessoa – plural: Nós estudamos. 

2ª pessoa – plural: Vós estudais. 
3ª pessoa – plural: Eles/elas estudam. 

Seguido do pretérito perfeito simples (fato que acabou 
de ocorrer – anterior ao atual – e totalmente terminado) - EX: 
verbo “ESTUDAR”: 

1ª pessoa – singular: Eu estudei. 
2ª pessoa – singular: Tu estudaste. 
3ª pessoa – singular: Ele/ela estudou. 
1ª pessoa – plural: Nós estudamos. 
2ª pessoa – plural: Vós estudastes. 
3ª pessoa – plural: Eles/elas estudaram. 

 

No que se refere às sequências (unidades que servem 
para organizar um texto), há uma predominância da 
sequência argumentativa, por expor um tema contestável, 
polêmico, seguido da sequência narrativa, em que o produtor 
faz uso de fatos ocorridos, a fim de dar mais sustentação à 
opinião. Apresenta, ainda, a sequência explicativa e a 
descritiva com o objetivo de esclarecer melhor o que 
pretende dizer e clarear o que parece problemático ao leitor. 
 

19.3 ESTRUTURA 
 

• Título; 
• Assinatura; 
• Introdução: se houver posicionamento - em relação a um 
assunto - este deve ser apresentado e seguido de 
argumentação. Caso queira se posicionar em relação às 
ideias de uma determinada pessoa, cite seu nome, suas 
ideias e, em seguida, posicione-se favorável ou 
contrariamente; 
• Discussão/argumentação: desenvolva com argumentos 
claros e objetivos seu posicionamento, utilize-se dos 
mesmos recursos de uma dissertação; e 
• Conclusão: nesta, deve-se fortalecer o posicionamento de 
forma definitiva. Pode usar os mesmos recursos da 
dissertação. Esboço do artigo de opinião, conforme ele 
costuma aparecer em muitos jornais do país: 
 

 
 

19.4 RESUMO DO GÊNERO ARTIGO DE 

OPINIÃO 
 

Gênero de intenção persuasiva, seu objetivo é defender 
um ponto de vista sobre determinado assunto e convencer o 
interlocutor. 

Exposição das ideias, com base em argumentos 
consistentes. 

Estrutura básica: título, introdução, desenvolvimento 
(argumentação e, se possível, a contra-argumentação); e se 
solicitado, a presença da assinatura; Linguagem 
normalmente de acordo com o padrão culto formal da língua. 

O autor pode colocar-se de modo pessoal (primeira 
pessoa) ou de modo impessoal (terceira pessoa). 
Exemplo: 
 

A vantagem de ser antipático 
 

Eu me libertei das amarras dos adjetivos. Descobri que é 
ótimo saber dizer não. E isso vale para todo mundo. (WALCYR 
CARRASCO). 

Crescemos com a noção de que algumas palavras são 
bonitas, outras feias. Algumas qualidades desejáveis, outras 
não. Sempre me orgulhei de ter o sorriso fácil, de fazer amigos 
com facilidade. Hoje eu me libertei das amarras dos adjetivos. 
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Aceito ser chamado de antipático, numa boa. Até gosto. Antes 
imaginava que quem chegou lá tem de fazer uma espécie de 
justiça social. Ou seja, ajudar quem não tem, seja na carreira, 
seja com a grana. 

Só que não é bem assim, em todas as profissões. Eu tenho 
um amigo, médico dermatologista. Se entra numa festa, sempre 
há alguém que se dependura. Mostra a pele. 

- Que creme devo usar? 
- Ah, estou com os pés tão secos! Deixa eu tirar o sapato 

para mostrar. 
Pobres médicos, são chamados para consultas até dentro do 

metrô! É óbvio, os médicos adquirem uma autodefesa. Dão 
cartões e dizem que é melhor marcarem uma consulta. Paga. 
Da mesma forma, designs de interiores sofrem: 

- Você acha que eu devia pintar a parede de verde? 
Escritores, vocês não imaginam. Não vou a festas de 

sobrinhos, fujo de ocasiões sociais. Há dois tipos de pessoa que 
se aproximam. Uma, quer saber de fofocas dos bastidores. – É 
verdade que fulana separou de fulano porque está de caso com 
sicrano? 

Justo para mim, que trabalho em casa e estou a quilômetros 
de distância de um set de gravação. Como vou saber? Outras, 
atiram-se sobre uma possível oportunidade no mundo da TV. 

- Sabe, meu sonho é fazer o BBB. 
Quando eu digo que não tenho nada a ver com a escolha 

dos BBB’s, e que a Globo é uma empresa enorme, onde as 
produções são separadas, me encaram com desconfiança. Eu 
sei exatamente o que está na cabeça de quem pergunta: “Ele 
está mentindo, se quisesse me punha lá dentro”. Pois o 
brasileiro é assim, acha que sempre há um jeitinho. A avalanche 
de pedidos vem pela internet, na vida social, dos amigos dos 
amigos. Eu citei os médicos, primeiramente, porque a saúde é 
um item fundamental para as pessoas. Descobri que a fama 
também, para quem a deseja. Pedem: 

- Eu só quero a oportunidade de fazer um teste. Como 
explicar que a televisão não é uma instituição sempre aberta 
para testes? Que estes são feitos em função de personagens 
de cada novela, contando com tipo físico, idade? E que às 
vezes nem isso, porque já existe um elenco conhecido? Testes 
são um investimento financeiro, onde se gasta com luz, estúdio, 
hora dos profissionais. Ocorrem em função de um trabalho. 
Causo ódio quando digo que não há possibilidade. E peço para 
procurarem o Departamento Artístico. O ódio aumenta quando 
não dou os e-mails do Departamento. Bem, uma vez dei, 
ingenuamente, de uma produtora de elenco. A internet da Globo 
ficou congestionada. Caiu o sistema. Pediram-me para não 
repetir a façanha. 

Há quem me deseja apresentar uma sinopse. Da minha 
parte, acho indelicado o pedido. Não sou diretor da emissora. 
Sou um escritor, tenho minhas próprias ideias. Sei que a pessoa 
não tem má intenção. Só que me recuso a ler ou ouvir. Por um 
motivo: as estruturas narrativas se repetem. Há teses segundo 
as quais não existem mais que 20 e poucas tramas no 
imaginário humano, que se entrelaçam infinitamente. Mais que 
isso, grandes autores fazem também releituras de clássicos do 
passado e de mitos. Alguém que não está imerso na profissão 
tem o que supõe ser uma ideia única: dois irmãos que amam a 
mesma mulher, por exemplo. Se eu leio a sinopse e daqui a 
alguns anos escrevo algo com um tema parecido, vão achar que 
roubei. Aprendi a dizer não: jamais estabeleço contatos 
profissionais pela internet. Ou dou endereços. Fujo de festas e 
ocasiões sociais onde sou abordado por alguém que tem uma 
filhinha de 6 anos com muito talento, atores e atrizes em busca 
de testes, futuros escritores que desfiam histórias no meu ouvido 
e até, pasmem, senhoras de mais de 70 anos que ainda sonham 
com uma oportunidade de aparecer na TV.  

Quando não tem jeito, respondo: 
- Agora não é o momento para falar disso. 
Sorrio e me afasto. 
Pronto, sou antipático! Mas descobri que é ótimo saber dizer 

não. Vale para mim, vale para todo mundo. 
A crise trouxe uma leva de amigos pedindo dinheiro 

emprestado. É a velha questão da justiça social: “Ele tem, eu 
não, portanto ele empresta, eu não pago”. Depois de vários 

calotes, resolvi não emprestar mais, por regra. A cada ano fica 
mais fácil dizer não. Mas também diminuem os amigos. Em 
compensação, os que sobram são os verdadeiros. 

 

19.5 EXERCÍCIOS 
 

Leia o texto abaixo e responda: Por Ana Dubeux.  
 

“Fascismo, nunca!” 
 

Acompanhei com estranha agonia a encenação do então 
secretário de Cultura do governo federal, Roberto Alvim. Vídeo 
nazista, inspirado na propaganda de Hitler, o roteiro seria 
apenas patético se não fosse um retrato de nosso tempo. E 
Alvim seria apenas um péssimo ator, um sujeito de ideias 
bizarras, se não fosse um dos soldadinhos em marcha para a 
construção de um regime totalitário. Tá aí a angústia que sinto. 
Ver crescer entre nós um exército de seguidores cegos, 
sedentos por reviver um período triste da história da 
humanidade. 

Não se trata de conservadorismo, como alguns justificam. 
Trata-se da construção de um regime fascista. Trata-se de 
desconstruir a cultura, as instituições, a imprensa e a 
democracia. O que está sendo gestado, saindo das sombras, é 
o autoritarismo, em sua instância mais perigosa: o poder 
constituído. Essas pessoas de ideias extremamente retrógradas 
não estão apenas cultuando o nazifascismo, deitadas em suas 
espreguiçadeiras, babando em recortes de jornais antigos. Elas 
estão chegando ao poder, estão censurando a arte, estão 
reescrevendo livros didáticos, estão fazendo leis e estão, na 
maior cara de pau, expondo sua monstruosidade. Por mim, não 
passarão. E por você? 

O processo de doutrinação cresce. Mas já é conhecido, 
estudado e decifrado. Sabemos todos onde foi parar Hitler e sua 
turma. Sabemos todos o que a estratégia desse pessoal foi 
capaz de fazer contra a humanidade. Cabe a todos nós sair do 
nosso quadrado e ter um papel ativo contra o autoritarismo. 
Alvim não passou no teste dos idiotas. É preciso mais do que 
uma cara lavada e um filme já visto para emplacar um discurso 
nazista. O governo do então presidente não pode tudo. Teve de 
se render às inúmeras manifestações de autoridades das mais 
diversas instâncias. Com alguma sorte, haverá mais 
incompetentes entre eles. Cairão um a um. 

Mas é certo que uma linha de pensamento reacionária pode 
prosperar com boa estratégia. É preocupante a naturalidade 
com que se comportam os artífices do autoritarismo, pregando 
o ódio e a violência. É preciso estar atento e forte. Sejamos, 
antes de tudo, vigilantes e fiéis partidários da democracia, acima 
de qualquer diferença. 
 

Adaptado:(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/20
20/01/19/internas_opiniao,821698/artigo-fascismo-nunca.shtml). 
 

a) Qual a tese principal defendida no texto? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

b) Localize no texto os argumentos e os contra-argumentos 
usados pelo enunciador? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/01/19/internas_opiniao,821698/artigo-fascismo-nunca.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/01/19/internas_opiniao,821698/artigo-fascismo-nunca.shtml
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

c) Qual a finalidade principal deste artigo opinativo? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

d) O que você entende pelo título: Prevenir ou Remediar? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Respostas pessoais. (Treine sempre). 
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UNIDADE 20 
 

TEXTO INSTRUCIONAL 
 

Orientação, explicação, regra, prescrição de como usar 
algo, de como agir, de como executar uma tarefa, de como 
jogar, etc. Embalagens, manuais de instrução, bula, folhetos 
informativos são geralmente portadores desses textos 
instrucionais. Ações objetivas para atingir determinado 
objetivo.  
 

20.1 CARACTERÍSTICAS 
• Título simples  e objetivo (Ex. Como fazer arroz); 

• Linguagem denotative acessível; 

• Preferência por verbos no modo imperative ou infinitive, 
estabelecendo contato com o leitor; 

 

Exemplo 
Como sobreviver numa república 
Há três anos faço faculdade e tenho morado em 

república. Para alunos que vão enfrentar, fora de casa e por 
economia, a mesma situação, escrevo três dicas valiosas. 
Primeiramente, enfrente este desafio: concilie lazer e estudo, 
porque longe da cobrança dos pais, a responsabilidade será 
toda sua. Por isso ache o seu equilíbrio entre as “festas”, 
para combater o estresse, e os estudos, a fim de chegar aos 
resultados pretendidos por você. 

Em segundo lugar, aprenda a respeitar os colegas com 
quem estiver dividindo o mesmo espaço. Para isso, tenha 
cuidado com a maneira de solicitar algo deles, pense antes 

de falar e procure sempre cumprir o que vocês tenham 
combinado sobre a rotina da casa. Agindo com essa postura, 
haverá um respeito mútuo e isso facilitará a convivência.  

Por fim, divida as tarefas domésticas e os gastos com 
seus colegas de maneira coerente, através do diálogo; 
porque, se houver um consenso sobre essa divisão e 
ninguém se sentir lesado, pode existir mais 
comprometimento de todos com tarefas e gastos. Dessa 
forma, colega estudante, aprenda a sobreviver em república 
e faça dessa experiência algo mais instrutivo do que 
desgastante. 
Fonte:http://professorcarneiro2014.blogspot.com.br/2015/06/texto 
-instrucional.html 
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UNIDADE 21 
 

DISCURSO DIRETO E DISCURSO 
INDIRETO 

 

As falas - ou discursos - podem ser estruturadas de duas 
formas básicas, dependendo de como o narrador as 
reproduz: o discurso direto e o discurso indireto. 
 

21.1 DISCURSO DIRETO 
Características 

Ocorre quando as personagens são as que falam; O 
narrador, interrompendo a narrativa, as coloca em cena e 
cede-lhes a palavra; 

Caracteriza-se pela reprodução fiel da fala do 
personagem; 

No plano formal, um enunciado em discurso direto é 
marcado, geralmente, pela presença de verbos do tipo dizer, 
afirmar, ponderar, sugerir, perguntar, indagar ou expressões 
sinônimas, que podem introduzi-lo, arrematá-lo ou nele se 
inserir; 

Travessões, dois pontos, aspas e exclamações são muito 
comuns durante a reprodução das falas. 
Exemplos: 

Maurício saudou, com silenciosa admiração, esta minha 
avisada malícia. E imediatamente, para meu príncipe: - Há 
três anos que não te vejo Jacinto. Como tem sido possível, 
neste Paris que é um aldeola, e que tu atravancas? 
(Eça de Queirós, A Cidade e as Serras) 
-Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que 
apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa. -Depois do 
almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns 
papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo 
o relógio; são quatro horas e meia. -Sempre é tarde para os 
amigos, replicou Sofia, em ar de censura. 
(Machado de Assis, Quincas Borba, cap. XXXIV) 
 

21.2 DISCURSO INDIRETO 
Características 

Não há diálogo, o narrador não põe os personagens a 
falar diretamente, mas faz-se o intérprete delas, transmitindo 
ao leitor o que disseram ou pensaram; O narrador utiliza suas 
próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem; 

No plano formal verifica-se que, introduzidas também por 
um verbo declarativo (dizer, afirmar, ponderar, confessar, 
responder, etc), as falas dos personagens se contêm, no 
entanto, numa oração subordinada substantiva, de regra 
dissolvida; Não há pontuação específica. 
Exemplos: 

http://professorcarneiro2014.blogspot.com.br/2015/06/texto
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Ao ver Maria, disse-lhe que precisava falar urgentemente. A 
menina respondeu-lhe que estava trabalhando e, por isso, ligaria 
mais tarde. 

Engrosso a voz e afirmo que sou estudante. (Graciliano 
Ramos). 

Dona Abigail sentou-se na cama, sobressaltada, acordou o 
marido e disse que havia sonhado que iria faltar feijão. Não era 
a primeira vez que esta cena ocorria. (Carlos Eduardo Novaes. 
O sonho do feijão.) 

 

21.3 DISCURSO INDIRETO LIVRE 
Características 

Forma de expressão que, ao invés de apresentar o 
personagem em sua voz própria (discurso direto), ou de 
informar objetivamente o leitor sobre o que ele teria dito 
(discurso indireto), aproxima narrador e personagem, dando-
nos a impressão de que passam a falar em uníssono. 
Exemplos: 

Que vontade de voar lhe veio agora! Correu outra vez com a 
respiração presa. Já nem podia mais. Estava desanimado. Que 
pena! Houve um momento em que esteve quase... quase! 
Retirou as asas e estraçalhou-a. Só tinham beleza. Entretanto, 
qual- quer urubu... que raiva... (Ana Maria Machado) 

D. Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Para 
que estar catando defeitos no próximo? Eram todos irmãos. 
Irmãos. (Graciliano Ramos) 
 

21.4 COMO TRANSFORMAR UM DISCURSO 

EM OUTRO? 
DISCURSO DIRETO 

- Bom dia. Estou procurando um vestido para minha mulher. 

- O senhor sabe o número dela? 

- Ela é meio gordinha. 

- O maior tamanho que temos é 44. 

- Acho que é esse o número dela. Ou 44 ou 88. - Vou apanhar 
uns modelos para o senhor ver. 

 
DISCURSO INDIRETO 
O homem entrou na loja, saudou o vendedor e lhe disse que 
estava procurando um vestido para sua mulher. O vendedor lhe 
perguntou o número e ele apenas disse que sua mulher era um 
pouco gorda, ao que o vendedor respondeu que o maior número 
que tinham na loja era o 44. O homem afirmou que esse era o 
número dela, mas que também podia ser o 88. O vendedor saiu 
e foi buscar alguns modelos para que o homem pudesse vê-los. 

 

21.5 EXERCÍCIO 
 

01. Transforme os discursos diretos abaixo em indiretos e 
vice-versa 
A) “Terésio estava lívido. Mal moveu os lábios quando disse: - 
Guerra é guerra. Não peço clemência.” (Erico Verissimo) 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

B) “Disse ele com malícia que o major era um filósofo”. (Lima 
Barreto) 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

C) “Ele se aproximou e com a voz cantante de nordestino que a 
emocionou, perguntou-lhe: – E se me desculpe, senhorita, 
posso convidar a passear? ” (Clarice Lispector)  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 

21.6 GABARITO 
 

1) Terésio disse, lívido e mal movendo os lábios, que guerra é guerra e que não pedia 
clemência.  
B) “O major é um filósofo”, disse ele com malícia. 
C) Ele a convidou para passear, se aproximando coma voz cantante de nordestino. 

 
 

UNIDADE 22 
 

HORA DE PRATICAR: PROPOSTAS 
DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

PROPOSTA 1 
Proposta 1- (UEL 2018) 
Leia os textos e a charge a seguir.  
Prefeitura oferece tratamento a menor tatuado na testa A 
prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) afirmou, nesta 
segunda-feira, que irá disponibilizar todo o procedimento médico 
e cirúrgico ao menor que teve a frase “eu sou ladrão” tatuada na 
testa. Segundo a prefeitura, uma parceria com a Faculdade de 
Medicina do ABC irá possibilitar o tratamento físico e psicológico 
do menor, além de prestar assistência social para o rapaz, de 17 
anos. O tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, de 27 
anos, e Ronildo Moreira de Araújo, de 29, que filmou o ato, foram 
presos na última sexta-feira por crime de tortura. Os dois 
alegaram que queriam “punir” o garoto, que teria tentado furtar 
a bicicleta deum deficiente físico.  
(Disponível em: . Acesso em: 15 jun. 2017). 

 Justiça com as próprias mãos 
 Enquanto em São Bernardo, tatuaram a palavra“ ladrão” na 
testa de um adolescente, em Ribeirão, um pai foi amarrado e 
surrado O caso do adolescente de 17 anos que teve a frase “eu 
sou ladrão e vacilão ”tatuada na testa traz à tona a discussão 
sobre a prática perigosa da justiça com as próprias mãos. Em 
Ribeirão, o caso mais recente desse tipo equivocado de justiça 
ocorreu anteontem à noite, no bairro Cândido Portinari (zona 
Leste),quando um homem foi amarrado em um ponto de ônibus 
e espancado, por suspeita de agredir, a chutes, o filho de 10 
anos. Para especialistas, essa prática ocorre por conta do 
descrédito na Justiça. Nas ruas, metade dos entrevistados pelo 
A Cidade se diz favorável à violência contra supostos 
criminosos. “A justiça comas próprias mãos era feita na Idade 
Média, em que a lei era o ‘olho por olho e dente por dente’. Na 
Idade Moderna recorre-se ao Judiciário e lá é processada a 
vingança institucionalizada”, diz Sérgio Kodato, coordenador do 
Observatório da Violência da USP de Ribeirão Preto. O 
coordenador da Comissão da Infância e Juventude da OAB, 
Paulo Lepori, reforça que nos últimos anos houve um aumento 
desses casos. (Disponível em: Acesso em: 15 jun. 2017). 
  

Suspeito de furto é espancado até a morte 
 Um homem suspeito de furto foi amarrado a um poste de 
iluminação e espancado até a morte, na madrugada do 
domingo, 11 de junho, na região central de Cunha, no Vale do 
Paraíba, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a 
vítima tinha passagens por crimes contra o patrimônio. O 
homem foi encontrado de manhã, atado ao poste na praça do 
Rosário, na região central da cidade. Ele foi socorrido por uma 
unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 
mas não resistiu. Com base em imagens de câmeras de 
monitoramento, a Polícia Civil chegou a um dos autores do 
crime. De acordo com o delegado Paulo Sérgio Barbosa, um 
adolescente de 17 anos confessou ter ajudado outro suspeito do 
assassinato a dominar e espancar a vítima. “A versão do menor 
é de que Mateus é viciado em drogas e teria furtado 
entorpecente do outro suspeito, que é maior de idade. Os dois 
teriam decidido dar uma lição a ele”. (Adaptado de: TOMAZELA, José 

Maria. Suspeito de furto é espancado até a morte. Folha de Londrina, 13 de junho 
de 2017, p. 7). 
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(Disponível em: . Acesso em: 15 jun. 2017). 
A partir da leitura dos textos e com base nos conhecimentos 
sobre o tema, redija um texto dissertativo-argumentativo, de 
12 a 16 linhas, apontando as motivações que levam as 
pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos. 

 
PROPOSTA 2 

(UEL 2014)  
Existe vida fora da Terra?  
Cerca de 500 pessoas de todo o país trancaram-se em um salão 
de um hotel do centro de Curitiba, de sexta-feira 16 a domingo 
18, para ouvir depoimentos que autenticam sua discreta crença: 
sim, existe vida inteligente fora da Terra e ela está bem mais 
perto do que podem imaginar os incrédulos. O II Fórum Mundial 
de Contatos 2014 juntou pessoas que dizem ter tido contatos 
visuais, físicos e até sexuais com ETs. E, caso único no mundo, 
uma família brasileira teria sido levada aos céus, a bordo de um 
fusca. Engana-se quem pensa que encontros assim reúnem 
malucos que acreditam em discos voadores e defendem a 
existência dos ETs com base no cinema, nos vídeos do 
YouTube e em visões bizarras. O avalista do empreendimento, 
por exemplo, foi o professor Wilson Picler, de Curitiba, dono do 
segundo maior complexo de ensino a distância do Brasil. E entre 
os palestrantes havia dois cientistas de idoneidade e capacidade 
reconhecidas internacionalmente: o psiquiatra chileno Mário 
Dussel Jurado e o professor aposentado do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo (USP) Rubens Junqueira Villela, pioneiro brasileiro 
na Antártida. (Adaptado de: MOSQUERA, J. E. F. IstoÉ. n.2322. 
28 maio 2014. p.70.)  
Redija um texto em que você responda à pergunta título do 
texto. Apresente argumentos que sustentem sua posição. 
Para a elaboração de seu texto, utilize de 8 a 10 linhas. 

 
PROPOSTA 3 
(UEL 2018) 
Leia a charge e as letras das músicas a seguir. 

 

 
 (Revista Kodak, ano II, nº 44, 15 de junho de 1918.)  

Minha nega na janela 
Germano Mathias (Gravação de 1956) 
Não sou de briga 
Mas estou com a razão 
Ainda ontem bateram na janela 
Do meu barracão 
Saltei de banda 
Peguei da navalha e disse 
Pula muleque abusado 
Deixa de alegria pro meu lado 
Minha nega na janela 
Diz que está tirando linha 
Eta nega tu é feia 
Que parece macaquinha 
Olhei pra ela e disse 
Vai já pra cozinha 
Dei um murro nela 
E joguei ela dentro da pia 
Quem foi que disse 
Que essa nega não cabia? 
(Disponível em: <https://www.letras.mus.br/germano-
mathias/1483511/>. Acesso em: 18 jul. 2017). 

Amor de Malandro 
Francisco Alves (Gravação de 1929) 
Vem, vem 
Que eu dou tudo a você 
Menos vaidade 
Tenho vontade 
Mas é que não pode ser 
O amor é o do malandro 
Oh! Meu bem 
Melhor do que ele ninguém 
Se ele te bate 
É porque gosta de ti 
Pois bater-se em quem 
Não se gosta 
Eu nunca vi 
(Disponível em < www.cifraclub.com.br/franciscoalves/1743969/letra/>. 
Acesso em: 18 jul 2017) 

 
Um tapinha não dói 
Bonde do Tigrão (Gravação de 2004) 
Vai glamurosa 
Cruza os braços no ombrinho 
Lança eles pra frente e desce bem devagarinho 
Dá, dá, dá uma quebradinha e sobe devagar 
Se te bota maluquinha 
Um tapinha eu vou te dar porque 
Dói, um tapinha não dói 
Um tapinha não dói 
Um tapinha não dói 
Um tapinha não dói, só um tapinha 
(Disponível em: <www.kboing.com.br/bonde-do-tigrao/1-60149/>. Acesso 
em: 18 jul 2017). 
 

As letras das músicas e a charge abordam uma temática que 
tem raízes históricas e ideológicas. Redija um texto 
opinativo, de 10 a 14 linhas, que discuta o tema em questão. 
Não há a necessidade de assinar o seu texto. 

 

PROPOSTA 4 
(UFPR 2014) 
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 A placa acima reflete a existência de uma prática atual muito 
comum. Escreva um texto argumentativo, de até 10 linhas, 
pondo em confronto as informações contidas na placa e a 
referida prática vigente. O seu texto deve: Explicitar que 
prática é essa; Assumir uma posição em relação a ela; 
Apresentar argumentos que sustentem o seu 
posicionamento, seja ele qual for. 
 

PROPOSTA 5 
 

(UFPR 2012) 
TEXTO 1: 
 Relato do historiador romano Tácito (XIV, 17) de um incidente 
ocorrido em 59 d.C. Um incidente sem importância provocou 
uma horrível matança entre os colonos de Nucéria e Pompeia. 
Aconteceu durante um combate de gladiadores oferecido por 
Livônio Régulo. Como ocorre comumente em pequenas 
cidades, trocaram-se insultos, em seguida, pedras, chegando-
se, por fim, às espadas. A plebe de Pompeia, onde se realizava 
o espetáculo, levou a melhor. Muitos nucerianos, feridos e 
mutilados, eram levados para sua cidade. Muitos choravam a 
morte de um filho ou um pai. O príncipe (Nero) instruiu o Senado 
para investigar o caso. O Senado deixou-o a cargo dos cônsules. 
Quando recebeu as informações, o Senado proibiu, por dez 
anos, a realização, por parte de Pompeia, de reuniões daquele 
tipo (jogos de gladiadores), e as associações legais (torcidas 
organizadas) foram dissolvidas. Livônio e seus cúmplices na 
desordem foram exilados.  
 

TEXTO 2:  
Crônica de Nelson Rodrigues. 
 Nós, os mortais Amigos, é certo que houve o diabo, anteontem, 
no Maracanã. Poucas vezes, desde que me conheço, tenho 
visto uma partida tão truculenta. Foi pé na cara de fio a pavio do 
jogo. E quando soou o apito final, só uma coisa admirou: é que 
ninguém tivesse saído de maca ou rabecão.  
Mas o futebol é muito divertido. À saída do estádio, só vi gente 
vociferando contra a indisciplina. Um sujeito fazia uma espécie 
de comício. Dizia, de olho rútilo e lábio trêmulo: “Isso é uma 
vergonha! ” Fazia o suspense de uma pausa e reforçava: “Uma 
pouca-vergonha! ”. Só eu no meio de tantos, de todos, não 
estava nada irado, nada ultrajado. Sempre que vejo dois times 
baixarem o pau, concluo, de mim para mim: “Eis o homem”. 
Pode ser lamentável e acredito que seja lamentável. Mas, que 
fazer se é esta, exatamente esta, a condição humana? A rigor, 
ninguém tem o direito de se espantar com o alheio pecado. O 
homem sempre foi assim, desde o Paraíso e antes do Paraíso. 
E nenhum jogador vai para o inferno só porque meteu o pé na 
cara de outro jogador.  
Todos nós temos o fanatismo da disciplina, mas creiam: é um 
fanatismo suspeito ou, como dizia outro, de araque. A disciplina 
foi feita para o soldadinho de chumbo e não para o homem. E o 
futebol tem de ser passional, porque é jogado pelo pobre ser 
humano. A grandeza de um clássico ou de uma pelada está em 
que fornece uma imagem fidedigna do homem. Assim somos 
todos nós. Quando a multidão vaia um jogador feroz, está agindo 
e reagindo como um Narciso às avessas que cuspisse na própria 
imagem. Ninguém é melhor do que ninguém. Se a multidão 
estivesse no lugar do jogador faria a mesma coisa e, se o 
jogador estivesse no lugar da multidão, vaiaria do mesmo jeito. 
Portanto, eu não consigo me escandalizar com abaderna de 
anteontem.  
Eu me espantaria, sim, se, ao ser agredida, a vítima retribuísse 
com um beijo na testa. Mas se o agredido esperneia, tenho de 
admitir a lógica do seu comportamento. Há, também, o caso do 
juiz. A meu lado, um confrade esperneava: “Inconcebível! ”. E, 
de fato, o árbitro fez o diabo. Só faltou subir pelas paredes e se 
pendurar no lustre de cabeça para baixo. Está certo: S. Sª errou. 
Mas pergunto: por que cargas d’água só o juiz há deser o 
incorrupto, o infalível, se nada disso pertence à condição 
humana?  

Se reis, príncipes, barões cometeram as maiores iniquidades, 
por que um juiz de futebol há de ser irrepreensível? Se Maria 
Antonieta fez uma piada sobre a fome; e se pagou essa piada 
com a cabeça – o árbitro de anteontem pode marcar um pênalti 
errado. Amigos, a disciplina é uma convenção. E qualquer 
convenção nasce e existe para ser violada. 
Casos de violência no esporte e brigas entre torcidas, como os 
relatados nos textos 1 e 2, são notícias recorrentes na 
atualidade. Diante dessas ocorrências, você concorda com a 
opinião de Nelson Rodrigues? 

 
Apresente seu ponto de vista em um texto, atendendo às 
seguintes recomendações: mencionar fatos atuais; 
apresentar argumentos para sustentar sua opinião; ter de 8 
a 10 linhas. 

 

PROPOSTA 6 
(UEL 2019) 
Analise a charge a seguir  

 
Com base na leitura da charge, comente, em até 10 linhas, 
o que ela denuncia e, ao mesmo tempo, defende. 

 
PROPOSTA 7 
(UFPR 2013) 

 
A partir do diálogo entre as personagens Mafalda e 
Liberdade, explicite a crítica e o efeito de humor da tirinha. 
Seu texto deve ter entre 8 e 10 linhas. 

 
 
 
 
 
PROPOSTA 8 
(UEL 2020) 
Esta história tem princípio e não tem fim. Você deverá continuá-
la utilizando os elementos necessários à elaboração de uma 
narrativa, buscando alcançar um desfecho surpreendente. 
Utilize, para isso, de 8 a 10 linhas. 
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NOME:__________________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: ________________________________ 
INSTRUTOR(A):____________________________________________________________________ 

 
 

Unidade 8 - Tipos de Introdução 
 

Escolha quatro tipos de introdução dentre as vistas na unidade 8 e desenvolva cada uma delas em 

até 5 linhas para o seguinte tema: VALORIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. 

 

Introdução 1: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 2: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 3: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 4: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 

COMENTÁRIOS 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

TABELA DE CORREÇÃO PARA PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 Insuficiente Melhore Razoável Bom Ótimo 

Adequação à proposta      

Recursos Linguísticos      

Coesão/Coerência      

Estruturação      

Criatividade/Argumentação      
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
ESPAÇO PARA REFACÇÃO:

 

Introdução 1: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 2: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 3: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 4: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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NOME:__________________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: ________________________________ 
INSTRUTOR(A):____________________________________________________________________ 

 
 

Unidade 9 - Tipos de Desenvolvimento 
 

Escolha uma dentre as 4  introduções que você desenvolveu na proposta anterior e a utilize como 

base para fazer o desenvolvimento de seu texto, seu desenvolvimento deve seguir as dicas da 

unidade 9 e conter, no mínimo 10 e, no máximo, 15 linhas. 

 

Desenvolvimento do texto sobre o tema: VALORIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 

COMENTÁRIOS 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

TABELA DE CORREÇÃO PARA PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 Insuficiente Melhore Razoável Bom Ótimo 

Adequação à proposta      

Recursos Linguísticos      

Coesão/Coerência      

Estruturação      

Criatividade/Argumentação      
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ESPAÇO PARA REFACÇÃO:

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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NOME:__________________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: ________________________________ 
INSTRUTOR(A):____________________________________________________________________ 

 
 

Unidade 10 - Tipos de Conclusão 
 

Vamos finalizar esse texto? Agora escolha um tipo de conclusão das vistas na unidade 9 e conclua o 

seu texto, sua conclusão deverá ter, no mínimo, cinco e, no máximo, dez linhas.  

 

Conclusão do texto sobre o tema: VALORIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

COMENTÁRIOS 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
ESPAÇO PARA REFACÇÃO:

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

TABELA DE CORREÇÃO PARA PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 Insuficiente Melhore Razoável Bom Ótimo 

Adequação à proposta      

Recursos Linguísticos      

Coesão/Coerência      

Estruturação      

Criatividade/Argumentação      
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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NOME:__________________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: ________________________________ 
INSTRUTOR(A):____________________________________________________________________ 

 

Unidade 12 - ENEM – 2018                                                Redação ENEM 
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-

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Unidade 14 - Resposta Interpretativa 
(UEL) Observe a charge a seguir.   

 
Sintetize, entre5 e 8 linhas, o que o autor quis mostrar com a charge. 
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NOME:_______________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: _____________________________ 
INSTRUTOR(A): ________________________________________________________________ 

 

Unidade 14 - Resposta Argumentativa 

(UFPR) Leia o texto abaixo: 
A web já faz parte do cotidiano de pesquisadores, editoras e instituições científicas. Publicamos e lemos 

periódicos on-line, e utilizamos plataformas da web social (Twitter, Facebook, blogues, YouTube etc.) para divulgar 
nossos trabalhos, fazer contatos, encontrar novos colaboradores… Nossas produções e resultados de pesquisa 
também circulam no ambiente on-line, recebendo curtidas e comentários, sinalizando um interesse que, até pouco 
tempo atrás, era muito mais difícil de acompanhar. O padrão ouro da avaliação dos artigos científicos até a década 
passada era a citação. Diante da possibilidade de se ver e monitorar todo esse diálogo da ciência em ação na 
internet, não seria interessante considerar essa uma nova forma de medir os impactos da ciência?  

Quando olhamos para as citações que um artigo recebeu, estamos considerando um grupo relativamente 
limitado de pessoas que o usaram: aquele grupo que se interessou, leu e utilizou aquele texto para construir e 
publicar o seu próprio trabalho. Esse grupo com certeza é muito importante – afinal, é assim que se faz ciência, 
com pesquisadores usando trabalhos de outros pesquisadores para construir conhecimento novo. Mas a citação 
não é o único uso que um artigo científico pode ter. Estudantes leem artigos como parte da sua formação 
profissional. Profissionais leem artigos para ficar em dia com novas tendências da área e para resolver questões 
específicas, como definir um diagnóstico médico. Pacientes, gestores, ativistas, amadores, wikipedistas, curiosos, 
muita gente pode se interessar pela literatura científica, pelos mais diversos motivos. 

Hoje, nas redes sociais, encontramos traços desses interesses por artigos científicos e pela ciência. O 
biólogo compartilha seu artigo novo no Facebook. A astrônoma explica sua pesquisa em um vídeo no YouTube. A 
cientista social escreve uma sequência no Twitter mostrando com o que a pesquisa acadêmica pode contribuir 
para a sociedade... São atos que não necessariamente geram citações, mas demonstram que a utilidade da 
ciência não se resume ao que é publicado formalmente em periódicos consagrados.  

As métricas dessa disseminação de trabalhos científicos nas redes sociais, que chamamos altmetrias (do 
inglês altmetrics, encurtamento da expressão alternative metrics – métricas alternativas, em português), vão aos 
poucos se incorporando ao nosso cotidiano. Em alguns periódicos e repositórios, encontramos, junto aos dados de 
download, informações sobre quantas vezes o arquivo foi compartilhado. Para alguns, as altmetrias podem ser 
indicadores do impacto social da ciência, algo importante para a sociedade que quer e deve acompanhar o que se 
faz com os recursos públicos investidos em ciência.  

Mas quais seriam essas métricas? Podemos lançar o olhar para a disseminação dos conteúdos em tuítes 
e posts de divulgação, ver a interação dos usuários a partir desses posts (as tais curtidas e reações do Facebook 
e corações do Twitter), os downloads dos artigos e sua incorporação em gestores de referência como o Mendeley 
e a geração de conteúdo a partir do uso dos artigos em documentos como blogues, sites e Wikipedia. Podemos 
avaliar quantitativamente as diferentes reações (no caso do Facebook), redes de relações e compartilhamentos 
dos usuários, ler os comentários e respostas, enfim, ver todo esse processo que vai da divulgação científica ao 
diálogo entre pares, em um olhar sobre a ciência e sua disseminação e comunicação.  

Outro ponto importante é reconhecer os diferentes níveis de engajamento representados por cada ato nas 
redes sociais. Um clique no botão ‘curtir’, por exemplo, é um tipo de engajamento superficial, que pode ser uma 
demonstração de interesse mas demanda pouco esforço do usuário. Se queremos transformar os tais polegares e 
corações em indicadores, eles precisam estar refletindo mais do que mera repercussão viral e ir mais fundo.  
(Fábio Castro Gouveia (Fundação Oswaldo Cruz) e Iara Vidal Pereira de Souza (UFRJ). Revista Ciência Hoje, edição 348, 

outubro de 2018. Disponível em: . Adaptado.) 

 
Com base nessa leitura, escreva um texto argumentativo sobre a relação entre ciência e redes sociais, 
procurando dar uma resposta à questão que se levanta no primeiro parágrafo: não seria interessante 
considerar a altmetria uma nova forma de medir os impactos da ciência?  
Seu texto deverá:  
contextualizar o tema;  
conter um posicionamento, com as devidas justificativas, acerca do uso da altmetria para avaliar os impactos da 
ciência; 
identificar e opor pontos positivos e pontos negativos do uso da altmetria; 
apresentar os elementos formais e discursivos característicos de um texto argumentativo;  
ter no mínimo 10 e no máximo 12 linhas. 
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NOME:________________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: ______________________________ 
INSTRUTOR(A): _________________________________________________________________ 

 

UEL - 2015                      

O escritor gaúcho Vitor Ramil promove, em seu último livro “A Primavera da Pontuação”, uma alegoria 
divertida entre os elementos da gramática e a realidade social do Brasil. A história acontece no reino de 
Ponto Alegre onde vivem os elementos gramaticais da língua portuguesa. O lugar vive uma grande revolta 
quando uma palavracaminhão atropela um ponto e foge do local sem ser identificada. Os personagens do 
romance são todos termos gramaticais, padrões ortográficos e símbolos de pontuação que funcionam 
como um espelho da sociedade humana. Fazem parte da trama, entre outros elementos, acentos 
inescrupulosos, vírgulas desonestas, um “ph” ancião e jovens tremas que reclamavam de dor na coluna, 
pois em virtude da reforma ortográfica, tentavam trabalhar como dois pontos.  

Utilizando a mesma estratégia do autor, dê sequência à narrativa a seguir, criando um desfecho para a 
história. 

Certa manhã, pintou-se um quadro negro: uma palavra-caminhão, dessas que trafegam ameaçadoramente 
inclinadas, carregadas de letras garrafais, atropelou um ponto em uma esquina de frases e fugiu. Revoltada, a 
pontuação, que a tudo assistira, aglomerou-se no local do acidente. 

(Adaptado de: MOSER, S. Uma Fábula Gramatical. Gazeta do Povo. Curitiba. 29 jun. 2014. Caderno G. p.3.) 

Para a elaboração de seu texto, utilize de 8 a 12 linhas. 
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NOME:__________________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: ________________________________ 
 INSTRUTOR(A): ___________________________________________________________________ 

 

Unidade 16 - Notícia 

TEXTO I                    

Viver com 413 reais ao mês, a realidade de metade do Brasil 

Heloísa Mendonça – São Paulo – 04 de nov. 2019. 
 

Há muitos anos, Josefa Severina de Souza, de 58, não sabe mais qual é a sensação de sair de férias do trabalho. Não 
consegue achar na memória nem qual foi a última vez que conseguiu tirar alguns míseros dias de descanso. Mãe de oito 
filhos, dos quais quatro ainda moram com ela, a rotina dos últimos 25 anos de Josefa tem sido de trabalho diário nas ruas de 
São Paulo como vendedora ambulante de segunda a sábado. Atualmente trabalha no bairro de Pinheiros, onde durante todo o 
dia transitam centenas de pessoas e potenciais clientes. No domingo, se dedica às tarefas domésticas. O marido, de 62 
anos, desempregado há mais de quatro anos, faz alguns bicos como pedreiro, mas é a renda dela a principal fonte de sustento 
de seis pessoas. Somando os cerca de 1.450 reais que ganha com as vendas mais o salário fixo de 1.000 reais que um dos 
filhos recebe trabalhando em um supermercado, cada membro da família sobrevive atualmente com uma renda per capita 
mensal de 408 reais, menos do que meio salário mínimo. "Se a gente não trabalha, não sobrevive, né?", explica a vendedora. 
(…) 
 

A família de Josefa faz parte dos 50% mais pobres da população, quase 104 milhões de brasileiros, que em 2018 vivia, em 
média, com apenas 413 reais per capita, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 
publicada em outubro. No mesmo ano, 5% da população, ou 10,4 milhões de pessoas no Brasil, sobreviviam com 51 reais 
mensais. O levantamento revelou ainda que a desigualdade se agravou no país. A renda domiciliar per capita desses 5% mais 
pobres caiu 3,8% de 2017 para 2018, enquanto a renda da fatia mais rica (1% da população) cresceu 8,2%. 
 

Na avaliação de Maria Lúcia Vieira, gerente da Pnad Contínua, os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres, porque a 
renda total das famílias vem majoritariamente do trabalho. "Com a recessão, o mercado de trabalho também entrou em crise, e 
o desemprego aumentou [hoje atinge 12,6 milhões de brasileiros]. O que afeta muito mais os mais pobres, já que o estrato 
mais rico tem geralmente outras fontes de renda além do emprego, como, por exemplo, dinheiro proveniente de aluguéis, 
pensões", explica. Ainda que nos últimos dois anos a população ocupada tenha voltado a crescer, os empregos criados foram, 
principalmente, os informais. "Os postos que estão surgindo são pouco remunerados e de baixa qualificação", diz Vieira. 
 

Os excedentes vão se acumulando cada vez em maior escala, colocando a questão do lixo urbano como uma das mais sérias a  

(Texto adaptado de  https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/30/economia/1572454880_959970.html) 

 

TEXTO II 

Definindo “vulnerabilidade social” 
A definição precisa da expressão é: 
“Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da 
sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores 
socioeconômicos. (…) As pessoas que são consideradas “vulneráveis sociais” são aquelas que estão perdendo sua 
representatividade na sociedade, e geralmente dependem de auxílios de terceiros para garantirem a sua 
sobrevivência”.  

“O termo vulnerabilidade social refere-se à situação socioeconômica de grupos de pessoas com poucos recursos 
financeiros, de moradia, educação e acesso a oportunidades para seu desenvolvimento enquanto cidadão” . 
 
Ou seja, a situação de vulnerabilidade social está relacionada com a exclusão de cidadãos e falta 
de representatividade e oportunidades. Além disso, é um conceito multifatorial, ou seja, pode ocorrer por 
questões de moradia, renda, escolaridade, entre outros. 

Ainda, é importante ressaltar que a vulnerabilidade social não é sinônimo de pobreza, pois o conceito refere-se à 
fragilidade de um determinado grupo ou indivíduo por questões, que podem ser históricas,  socioeconômicas ou de 
étnicas. 

(Texto adaptado de https://www.politize.com.br/vulnerabilidade-social/) 

Redija uma notícia, com até 15 linhas, aos leitores do Jornal da Cidade, apresentando informações sobre a 
consequência da vulnerabilidade social e econômica nas cidades brasileiras. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

https://brasil.elpais.com/tag/vacaciones
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/13/economia/1550088419_496910.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/13/economia/1550088419_496910.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/30/economia/1567170649_987940.html
https://brasil.elpais.com/tag/smi_salario_minimo_interprofesional
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25702-renda-do-trabalho-do-1-mais-rico-e-34-vezes-maior-que-da-metade-mais-pobre
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/06/economia/1559851573_724060.html
http://www.webartigos.com/articles/10684/1/Lixo-Urbano/pagina1.html
http://www.webartigos.com/articles/10684/1/Lixo-Urbano/pagina1.html
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NOME:_____________________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: ______________________________               
INSTRUTOR(A):______________________________________________________________________ 

 
 

Unidade 17 - Laboratório de Resumo 
 

UEL - 2017  
 

Leia o texto a seguir: 
 
Seu filho está apenas distraído com tantas ofertas eletrônicas, anda nervoso por causa de uma prova ou ansioso 
com algum problema que não sabe como enfrentar? Muitas vezes é apenas isso mesmo, e as preocupações 
paternas se dissipam com o tempo. Em alguns casos, contudo, há um problema médico real. Cresce em todo o 
mundo o número de diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Ele atinge uma em 
cada vinte crianças. O portador da doença sofre com picos de desatenção, impulsividade, inquietação e 
dificuldade de aprendizado, sintomas claramente descritos em mais de 30000 artigos científicos publicados ao 
longo dos últimos quarenta anos. A novidade: a doença, tão colada à infância e à adolescência, pode surgir na 
idade adulta. Segundo o consenso científico em vigor, o TDAH é uma afecção do desenvolvimento cerebral 
originada na infância e, na maior parte dos casos, plenamente superada com a maturidade. Dois novos estudos 
recém-publicados na revista científica Jama Psychiatry, um dos periódicos mais prestigiosos do mundo, sugerem, 
no entanto, que a doença é também de gente grande. Diz Guilherme Polanczyk, professor de psiquiatria da 
infância da Universidade de São Paulo (USP) e autor de um dos estudos: “O achado pode representar uma 
mudança radical na maneira como a ciência lida com o TDAH”. Na régua dos atuais protocolos, a prevalência de 
TDAH na fase adulta é de 1,5%. Com as novas conclusões, poderá chegar a 12%.  
 
(Adaptado de: CUMINALE, N. Um problema de gente grande. Veja. 15 jun. 2016. p.96.) 
 
 

Resuma o texto, entre 8 e 10 linhas.  

 

Em apenas um parágrafo, você deverá apresentar as ideias ou os fatos essenciais contidos na matéria, 
mantendo sua estrutura e seus pontos principais. Seu texto deverá ser construído sem copiar enunciados 
do texto original e sem emitir comentários ou juízos de valor. 
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NOME:____________________________________________________________________________ 
DATA: _____ /_____ /______SALA:____________ TURNO: __________________________________ 
INSTRUTOR(A): _____________________________________________________________________ 

 

Unidade 18 - Carta Argumentativa 

TEXTO I 
Injúria racial na internet tem pena de até 3 anos de prisão e multa 

 

A atriz Taís Araújo recebeu comentários racistas em uma foto sua postada no Facebook. Ela disse que não iria se calar diante 
disso e que os comentários estão registrados e serão enviados à Polícia Federal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já 
determinou que um inquérito seja instaurado. Os agressores podem responder pelo crime de injúria qualificada, com pena de 
até três anos de reclusão, além de multa. Não é porque as ofensas foram cometidas no ambiente virtual que os agressores 
estão imunes às sanções, dizem especialistas. O crime de injúria racial está previsto no artigo 140, parágrafo 3º, do Código 
Penal. Ainda que o Marco Civil defenda a liberdade de expressão, o regulamento da internet também garante que todos os 
direitos fundamentais sejam respeitados. E não são apenas os autores das injúrias que podem ser responsabilizados 
criminalmente. Os tribunais estão mais sensíveis aos comportamentos daqueles que "compartilham e curtem" as ofensas. Um 
caso emblemático foi o de duas mulheres que tiveram que pagar multa de R$ 20 mil por terem compartilhado um post que 
ofendia um veterinário. Para quem sofrer ataques semelhantes, o conselho é entrar com uma ação cível e criminal, além de 
capturar as telas com as ofensas (já que os comentários podem ser apagados) e, em casos mais específicos, é possível fazer 
uma ata notária [onde um tabelião vai visualizar o conteúdo e reconhecer a sua existência]. Nem mesmo a sensação de 
anonimato deixa o internauta que praticou a injúria livre da responsabilidade. Há mecanismos garantidos pelo Marco Civil que 
auxiliam na identificação dos autores de crimes virtuais - desde os mais graves até os mais leves.  
 

É muito chato, em 2015, ainda ter que falar sobre isso, mas não podemos nos calar: na última noite, recebi uma série de 
ataques racistas na minha página. Absolutamente tudo está registrado e será enviado à polícia federal. E eu não vou apagar 
nenhum desses comentários. Faço questão que todos sintam o mesmo que senti: a vergonha de ainda ter gente covarde e 
pequena nesse país, além do sentimento de pena dessa gente tão pobre de espírito. Não vou me intimidar, tampouco abaixar 
a cabeça. Sigo o que sei fazer de melhor: trabalhar. Se a minha imagem ou a imagem da minha família te incomoda, o 
problema é exclusivamente seu! Por ironia do destino ou não, isso ocorreu no momento em que eu estava no palco do Teatro 
Faap com O Topo da Montanha, um texto sobre ninguém menos que Martin Luther King e que fala justamente sobre afeto, 
tolerância e igualdade. Aproveito pra convidar você, pequeno covarde, a ver e ouvir o que temos a dizer. Acho que você está 
mesmo precisando ouvir algumas coisinhas sobre amor. Agradeço aos milhares que vieram dar apoio, denunciaram comigo 
esses perfis e mostraram ao mundo que qualquer forma de preconceito é cafona e criminosa. E quero que esse episódio sirva 
de exemplo: sempre que você encontrar qualquer forma de discriminação, denuncie. Não se cale, mostre que você não tem 
vergonha de ser o que é e continue incomodando os covardes. Só assim vamos construir um Brasil mais civilizado. A minha 
única resposta pra isso é o amor!  
 

(Disponível em http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/11/02/injuria-racial-na-internet-tem-pena-de-ate-3-anos-de-prisao-e-multa.htm) 
 

TEXTO II 
Embora ambos representem ofensas quanto "à raça, cor, etnia, religião ou origem", os conceitos jurídicos são diferentes paras 
os crimes de racismo e injúria racial. 
A injúria racial está prevista no art. 140 do Código Penal e o racismo, mais grave, é tipificado na lei 7.716, que "define os 
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor". 
Segundo a legislação, enquanto a injúria racial é a ofensa à honra de uma pessoa usando como base raça e cor, o racismo é o 
crime resultante de preconceito a um grupo de indivíduos.  
“Para facilitar a compreensão: injúria racial seria chamar uma pessoa negra de ‘macaco’. Já racismo seria proibir a entrada 
pessoas de uma cor específica em um bar, por exemplo”, explica o advogado criminalista Fernando Santos.   
Embora as formas de se denunciar sejam parecidas, o agente que conduz a denúncia muda de acordo com o crime. 
 

Injúria Racial 
A injúria racial entra no escopo dos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou seja, a 
abertura de um inquérito e a ação judicial só são possíveis se a vítima denunciar. 
O crime pode ser denunciado nas delegacias especializadas em crimes raciais ou nas delegacias comuns. 
“Com o boletim de ocorrência em mãos, o ofendido pode procurar um advogado e mover um processo contra o agressor”, 
explica Santos. 
 

Racismo  
Como é considerado um crime contra um grupo de pessoas, trata-se de ação penal pública incondicionada, ou seja, 
independente da vontade das vítimas, a iniciativa do processo cabe, exclusivamente, ao Ministério Público, que tem o papel de 
proteger os direitos difusos e coletivos. 
Para que o MP prossiga com a ação, basta que tome conhecimento do crime. Essa informação pode chegar ao órgão por 
boletim de ocorrência ou pelo Disque 100, serviço do governo federal para denúncias de violação dos Direitos Humanos. O 
contato pode ser anônimo. 
No caso específico de ofensas raciais nas redes sociais ou em meios de comunicação, a denúncia também pode ser feita via 
internet, no portal da Safenet, com o anexo do link. O site gera um protocolo que o pode ser usado pelo usuário para 
acompanhar o processo. 
 

(texto adptado de https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/10/racismo-e-injuria-racial-saiba-como-fazer-a-denuncia-em-ambos-os-casos) 
 

Como um(a) aluno(a) do Ensino Médio, escreva uma “CARTA ARGUMENTATIVA”, manifestando apoio às pessoas 
vítimas de injúria racial e racismo e contestando o comportamento criminoso que ainda perdura no Brasil. Lembre-se, 
você decidiu escrever uma carta para a Seção do Leitor da revista Rio Pesquisa. Utilize de 15 a 20 linhas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
https://new.safernet.org.br/denuncie
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Unidade 19 - Artigo de Opinião 

UEM – 2019 (ADAPTADO) 

TEXTO I 

Os perigos do fast food, o queridinho dos brasileiros 
Juliana Carreiro 

 
Duas pesquisas recentes parecem ter muita relação com o crescimento dos índices de obesidade infantil em 
nosso País. Segundo o Ministério da Saúde, uma em cada três crianças pode ser considerada obesa no Brasil. Há 
uma década, o número de adultos obesos também tem aumentado ano a ano. Hoje, mais da metade dos 
brasileiros está obesa e outros 18% estão acima do peso. Ao mesmo tempo, um estudo feito por uma escola de 
negócios da Espanha revelou que o Brasil está entre os quatro países que mais consomem fast food no mundo, 
só perdendo para os EUA, o Japão e a China. Não é coincidência que os Estados Unidos também sejam os 
primeiros em obesidade. De acordo com o estudo, em 2014, esse mercado movimentou 53 bilhões de reais por 
aqui e ainda há uma previsão de crescimento de 30% até 2019. [...] 
 
Eu entendo que a correria das grandes cidades faça que os brasileiros tenham cada vez menos tempo para se 
alimentar, principalmente durante a semana. Mas aposto que você conhece alguém com o seguinte hábito: “vou 
aproveitar esta uma hora de almoço, comerei em 15 minutos e depois posso dormir, estudar, ir pra academia, 
comprar o que preciso…”. Isso quando a hora do almoço não é substituída por um lanche feito ali mesmo na mesa 
de trabalho. Chega então o final de semana, momento em que as famílias poderiam se reunir para cozinhar ou até 
para comer e conversar sem pressa em um restaurante qualquer, mas o que mais se vê são filas e mais filas em 
frente às grandes redes de fast food. Basta dar uma olhada nas praças de alimentação dos shoppings. Pelo 
menos aqui em São Paulo, eu não acho nem de longe um ambiente agradável para nada, muito menos para fazer 
uma refeição, mas elas estão sempre lotadas. E mesmo aqueles que optam por refeições completas, por comida 
de verdade, tendem a comer o mais rápido possível, para não perder tempo e, na maioria das vezes, mexendo 
nos inseparáveis smartphones. Parece que parar para comer é perder tempo, que todo o resto é mais importante 
e, portanto, deve ser priorizado. 
 
[...] Mas a questão aqui são os malefícios que o excesso de fast food acarreta à saúde dos adultos e dos 
pequenos. Normalmente, os produtos vendidos nessas redes contêm altas quantidades de gordura, sódio, aditivos 
químicos, açúcar e têm um alto valor calórico. Por conta disso têm efeitos comprovadamente viciantes. Sem falar 
em todo o investimento em campanhas publicitárias cada vez mais eficazes. Por outro lado, os alimentos que 
contêm tudo de que precisamos para promover um bom funcionamento do organismo têm sido cada vez menos 
consumidos e ainda perdem a graça quando comparados aos das redes de comida rápida. 
    
O excesso de substâncias não naturais e agressoras ao organismo, associado à falta de nutrientes que 
naturalmente  nos fazem funcionar, pode gerar processos inflamatórios que desencadeiam resistência à insulina e, 
por consequência, podem causar obesidade, alterações de colesterol e triglicerídeos, hipertensão, gordura no 
fígado, diabetes tipo II, infecções de repetição por queda do sistema imunológico, alterações mentais e 
emocionais, transtornos digestivos e outros que acometem um número cada vez maior de brasileiros de todas as 
faixas etárias. [...] 
 
(Adaptado do texto disponível em: <https://emais.estadao.com.br/blogs/comida-de-verdade/os-perigos-do-fast-food-o-queridinho-
dos-brasileiros/>. Acesso em 24 abr. 2019) 

 

TEXTO II 

 
 

Slow Food estimula mais saúde no prato 

Movimento propõe relação mais próxima entre consumidor urbano e agricultor 

 
Utilizar alimentos frescos, adquiridos na feira e preparados com todo o esmero. Compartilhar refeições e desfrutar 
do alimento sem pressa. Na correria do dia a dia, muitas pessoas esquecem que cozinhar e comer podem ser 



260 

 
fontes de prazer. E é justamente esse resgate de nutrição mais natural a base do movimento Slow Food, criado há 
mais de duas décadas na Itália. [...] 
 
Além de a comida ser boa, limpa e justa, a filosofia propõe que as pessoas respeitem a biodiversidade, aproveitem 
integralmente o alimento, priorizem vegetais da safra e locais, e comprem, preferencialmente, direto do agricultor. Este 
último, além de garantir itens frescos e baratos, garante remuneração mais justa para quem produz. Outra proposta é o 
resgate cultural, estimulando a disseminação de receitas de família e de grupos populacionais, como quilombolas. [...] 
 
O movimento Slow Food estimula as pessoas a cozinharem em casa. Mas nem a falta de tempo para preparar o 
alimento é desculpa para deixar de aderir à proposta. [...] 
 
– Os benefícios estão ligados à soberania alimentar, que é conseguir produzir os alimentos por meio das nossas 
próprias sementes. O Slow Food cria essa rede que interessa especialmente aos pequenos produtores e beneficia a 
todos. Existe uma redução da distância entre o produtor e o consumidor, uma relação de confiança entre a origem e o 
manejo – afirma o chef Rodrigo Bellora, do Valle Rústico. [...] 
 

Princípios da filosofia 
O alimento tem de ser gostoso, tem de dar prazer, de ser saboreado lentamente, prestando-se atenção ao que se 
come, partilhando-se a mesa com pessoas de quem se gosta, conhecendo o produto e sua procedência. 
 
A comida deve ser saudável, preferencialmente orgânica; ser nutritiva e respeitar a biodiversidade. 
 
O alimento precisa sustentar financeiramente todo o processo produtivo; precisa ter valor justo do início ao final da 
cadeia, em que o consumidor paga um preço apropriado. 
 
(Adaptado do texto disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/ economia/campo-e-lavoura/noticia/2018/09/slow-food-estimula-mais-
saude- no-prato-cjls8hvax01j301mne7gpuqk4.html>. Acesso em 15 abr. 2019). 

 

 
Você, estudante do Ensino Médio, é uma pessoa que consome fast food (comida rápida), assim como o faz 
a maioria dos brasileiros, e tem o blog pessoal Falando Sério. Ao ler sobre o movimento Slow Food (comer 
com calma), resolve escrever um texto opinativo sobre hábitos alimentares a fim de conscientizar seus 
seguidores e outros possíveis leitores. Considerando o contexto de produção apresentado, informações 
dos textos 1 e 2 e conhecimentos sobre o assunto, escreva um ARTIGO DE OPINÃO posicionando-se a 
respeito de culturas de alimentação nos dias atuais e suas consequências. Caso queira assinar seu texto, 
utilize APENAS Jeremy ou Bentham. Seu texto deve ser escrito com o mínimo de 10 e o máximo de 18 
linhas. 
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Unidade 20 - Texto Instrucional 

UEM – 2012 

 Como responsável pelo setor de descarte e de reciclagem de lixo eletrônico de uma importante 

empresa, você foi incumbido de elaborar um manual de instrução para os cidadãos de sua 

cidade sobre como proceder no descarte desse tipo de lixo. Redija, portanto, um TEXTO 

INSTRUCIONAL, em até 15 linhas, orientando-os sobre os procedimentos para o descarte 

(apenas o descarte) do lixo eletrônico. Você deve dar um título a seu texto. 
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