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Coesão e coerência 2ª SÉRIE – Interpretação de texto – PROFa. Lene 

 
01. Observe as propostas de reescrita para o seguinte 

trecho do texto. 
 

Para tentar formular uma hipótese mais clara 
para o problema apresentado, talvez se deva 
admitir que o sujeito de um verbo pode estar 
apagado e, mesmo assim, produzir concordância. 
(texto omitido) 

 

I. Para tentar formular uma hipótese mais clara 
para o problema apresentado, deve-se 
admitir, talvez, que o sujeito de um verbo 
pode estar apagado e produzir concordância 
mesmo assim. 

II. Para tentar formular uma hipótese mais clara 
para o problema apresentado, se deva admitir 
que talvez o sujeito de um verbo possa estar 
apagado e produzir concordância, mesmo 
assim. 

III. Deve-se admitir que o sujeito de um verbo 
pode estar apagado e produzir, mesmo assim, 
concordância, para talvez tentar formular uma 
hipótese mais clara para o problema 
apresentado. 

 
Quais estão corretas e preservam a significação do 
trecho original? 
a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 

02. Leia. 
No Mundo das Letras 

 
Vem à livraria nas horas de maior movimento, mas 

isso, já se sabe, é de propósito: facilita-lhe o trabalho.  
Rouba livros. Faz isso há muitos anos, desde a 

infância, praticamente. Começou roubando um texto 
escolar que precisava para o colégio: foi tão fácil que 
gostou; e passou a roubar romances de aventura, 
livros de ficção científica, textos sobre arte, política, 
ciência, economia. Aperfeiçoou tanto a técnica que 
chegava a furtar quatro, cinco livros de uma vez. 
Roubou livros em todas as cidades por onde passou. 
Em Londres, uma vez, quase o pegaram; um incidente 
que recorda com divertida emoção(R.1). 

No início, lia os livros que roubava. Depois, a 
leitura deixou de lhe interessar. A coisa era roubar por 
roubar, por amor à arte; dava os livros de presente ou 
simplesmente os jogava fora. Mas cada vez tinha 
menos tempo para ir às livrarias; os negócios o 
absorviam demais. Além disso, não podia, como 
empresário, correr o risco de um flagrante. Um 
problema – que ele resolveu como resolve todos os 
problemas, com argúcia, com arrojo, com imaginação. 
Zás! Acabou de surrupiar um. Nada de espetacular 
nessa operação: simplesmente pegou um pequeno 
livro e o enfiou no bolso. Olha para os lados; 
aparentemente ninguém notou nada. Cumprimenta-
me e se vai. Um minuto depois retorna. Como é que 
me saí, pergunta, não sem ansiedade. Perfeito, 

respondo, e ele sorri, agradecido. O que me deixa 
satisfeito; elogiá-lo é não apenas um ato de 
compaixão, é também uma medida de prudência. 
Afinal, ele é o dono da livraria.  

SCLIAR, Moacyr. No Mundo das Letras. In: SCLIAR, Moacyr; 
FONSECA, Rubem; MIRANDA, Ana. Pipocas. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2003. 
 
02. Uma forma de retomar fragmentos, ao longo do 

texto, é usar expressões que apresentam uma 
paráfrase para resumir o que se precede ou 
sucede. Considerando esse aspecto, no trecho 
“[...] um incidente que recorda com divertida 
emoção” (R.1), a expressão sublinhada refere-se 
ao  
a) roubo de livros desde a infância. 
b) roubo de um texto escolar para o colégio. 
c) furto de quatro, cinco livros de uma vez. 
d) fato de o personagem principal quase ter sido 

apreendido. 
 
03. Leia o fragmento, a seguir, retirado do livro Clara 

dos Anjos, de Lima Barreto, e responda à questão. 
 

Cassi Jones, sem mais percalços, se viu 
lançado em pleno Campo de Sant’Ana, no meio da 
multidão que jorrava das portas da Catedral, cheia 
da honesta pressa de quem vai trabalhar. A sua 
sensação era que estava numa cidade estranha. 
No subúrbio tinha os seus ódios e os seus amores; 
no subúrbio, tinha os seus companheiros, e a sua 
fama de violeiro percorria todo ele, e, em qualquer 
parte, era apontado; no subúrbio, enfim, ele tinha 
personalidade, era bem Cassi Jones de Azevedo; 
mas, ali, sobretudo do Campo de Sant’Ana para 
baixo, o que era ele? Não era nada. Onde 
acabavam os trilhos da Central, acabava a sua 
fama e o seu valimento; a sua fanfarronice 
evaporava-se, e representava-se a si mesmo como 
esmagado por aqueles “caras” todos, que nem o 
olhavam. [...] 

Na “cidade”, como se diz, ele percebia toda a 
sua inferioridade de inteligência, de educação; a 
sua rusticidade, diante daqueles rapazes a 
conversar sobre cousas de que ele não entendia e 
a trocar pilhérias; em face da sofreguidão com que 
liam os placards dos jornais, tratando de assuntos 
cuja importância ele não avaliava, Cassi vexava-se 
de não suportar a leitura; comparando o 
desembaraço com que os fregueses pediam 
bebidas variadas e esquisitas, lembrava-se que 
nem mesmo o nome delas sabia pronunciar; 
olhando aquelas senhoras e moças que lhe 
pareciam rainhas e princesas, tal e qual o bárbaro 
que viu, no Senado de Roma, só reis, sentia-se 
humilde; enfim, todo aquele conjunto de coisas 
finas, de atitudes apuradas, de hábitos de polidez 
e urbanidade, de franqueza no gastar, reduziam-
lhe a personalidade de medíocre suburbano, de 
vagabundo doméstico, a quase cousa alguma. 

 

BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. Rio de Janeiro: Garnier,  
1990. p. 130-131.  

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

Acerca dos recursos linguísticos sublinhados no 
texto, assinale a alternativa correta. 
a) Ambos os termos “que” e “sua” fazem 

referência à personagem Cassi Jones. 
b) O primeiro termo “ele” refere-se ao subúrbio; 

o segundo “ele” refere-se a Cassi Jones. 
c) A palavra “seu” em destaque refere-se ao 

termo subsequente “valimento”. 
d) O pronome “o” faz referência ao local Campo 

de Sant’Ana. 
e) O termo “lhe” faz referência a “aquelas 

senhoras e moças”. 
 
04. “Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da 

pedra, bateu-lhe no peito, e foi a conta. Deixou 
viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se: um dos 
meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram o 
segundo, o último teve angina e a mulher 
enforcou-se.”  
 
Os pronomes sublinhados referem-se, 
respectivamente, a 
a) “alavanca”, “um”, “viúva e órfãos”. 
b) “pedra”, “um”, “meninos”. 
c) “pedra”, “alavanca”, “viúva e órfãos”. 
d) “alavanca”, “pedra”, “viúva e órfãos”. 
e) “alavanca”, “pedra”, “meninos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


