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01. Nesse cartum, o artista lança mão do recurso da intertextualidade para construir o 
texto. Esse recurso se constitui pela presença de informações que remetem a outros 
textos. O emprego desse recurso no cartum revela uma crítica 

 
A à qualidade da informação prestada pela mídia brasileira.  

B aos altos níveis de violência no país veiculados pela mídia. 
C à imparcialidade dos telejornais na veiculação de informações.  
D à ausência de critérios para divulgação de notícias em telejornais.  

E ao incentivo da mídia a atos violentos na sociedade. 
 

MAR PORTUGUÊS 
Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
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Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 
PESSOA, Fernando. Mar Português. In: Antologia Poética. Organização Walmir Ayala. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2014. p. 15. 

 
 

 

 
02.O sentido da tirinha é construído a partir da relação que estabelece com os famosos 

versos de Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena / Se a alma não é pequena” (linhas 7-
8). O modo como esses dois textos se relacionam é chamado de 
A  paráfrase 

Blinearidade 
Cmetalinguagem 

Dintencionalidade 
E  intertextualidade 
 

 
"Responda rápido. O maior índice de crescimento de novos universitários foi registrado 

em que faixa etária, de acordo com o último Censo do Ensino Superior? 
A – 18 a 24 anos  

B – 24 a 39 anos  
C – 40 a 49 anos 
D – Acima dos 50 anos 

 
Não sabe? Quer a ajuda dos universitários? Cuidado, a maioria talvez não saiba. São os 

cinqüentões, sessentões e setentões que estão brilhando nos vestibulares. Entraram na 
vida acadêmica, em 2001, 23% a mais de alunos nessa faixa etária em comparação ao 
ano anterior. 

(ARRIEL, Silvânia - Revista Encontro. Abril/2003, p. 43) 

 

03. O texto transcreveu um fragmento em que se pode inferir uma relação intertextual 
em 

 
A“a tendência é de crescimento maior em 2002...” 

B“cuidado, a maioria talvez não saiba.” 
C“...os números só serão divulgados no final deste ano.” 

D “quer a ajuda dos universitários?” 
 
 

04.Texto I 
Peixinho sem água, floresta sem mata 

É o planeta assim sem você 



Rios poluídos, indústria do inimigo 
É o planeta assim sem você 

http://mataatlantica-pangea.blogspot.com. br/2009/10/parodia-meio-ambiente_02.html 

 
Texto II 

Avião sem asa 
Fogueira sem brasa 

Sou eu assim, sem você 
Futebol sem bola 
Piu-Piu sem Frajola 

Sou eu assim, sem você 
(Claudinho e Buchecha) 

 

Os textos I e II apresentam intertextualidade, que, para Julia Kristeva, é um conjunto 
de enunciados, tomados de outros textos, que se cruzam e se relacionam. Dessa 

forma, pode-se dizer que o tipo de intertextualidade do texto I em relação ao texto II 
é: 
 

A epígrafe, pois o texto I recorre a trecho do texto II para introduzir o seu texto. 
B citação, porque há transcrição de um trecho do texto II ao longo do texto I. 

C paródia, pois a voz do texto II é retomada no texto I para transformar seu sentido, 
levando a uma reflexão crítica. 
D paráfrase, porque apesar das mudanças das palavras no texto I, a ideia do texto II é 

confirmada pelo novo texto. 
E alusão, porque faz referência, de modo implícito, ao texto II para servir de termo de 

comparação. 
 
Leia o soneto “Nasce o Sol, e não dura mais que um dia”, do poeta Gregório de Matos 

(1636-1696), para responder à questão. 
 

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 é tão formosa a Luz, 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. 

                                                                   (Poemas escolhidos, 2010.) 
 
05. O soneto de Gregório de Matos aproxima-se tematicamente da citação: 

A “Nada é duradouro como a mudança.” (Ludwig Börne, 1786-1837) 



B“Não se deve indagar sobre tudo: é melhor que muitas coisas permaneçam ocultas.” 
(Sófocles, 496-406 a.C.) 

C“Nada é mais forte que o hábito.” (Ovídio, 43 a.C.-17 d.C.) 
D“A estrada do excesso conduz ao palácio da sabedoria.” (William Blake, 1757-1827) 

E“Todos julgam segundo a aparência, ninguém segundo a essência.” (Friedrich Schiller, 
1759-1805)  



 
 

 
 

 


