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01. Na tira acima, o autor retoma um célebre lema retirado do Manifesto Comunista 

(1848), de Karl Marx e Friedrich Engels: “Operários do mundo, uni-vos!”. 
 

Considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é correto afirmar que nela se lê 
 
A  uma apologia ao Manifesto Comunista, atenuada pela onomatopeia que imita o som 

(“zzzzzz”) das abelhas. 
B  uma paródia do lema do Manifesto Comunista, baseada na semelhança fonética 

entre “uni-vos” e “zuni-vos”. 
C  uma parábola para explicar o Manifesto Comunista por meio da semelhança fonética 
entre “uni-vos” e “zuni-vos” 

D  uma fábula que recria o lema do Manifesto Comunista, com base na linguagem 
onomatopaica das abelhas (“zzzzzz”). 

 
 
02.Na década de 1950, quando iniciava seu governo, Juscelino Kubitschek prometeu 

“50 anos em 5”. Na campanha do atual governo o slogan ficou assim: “O Brasil voltou, 
20 anos em dois”. A „tradução‟ não tinha como dar certo; era como comparar vinho 

com água. E mais: havia uma vírgula no meio do caminho. Na propaganda, apenas 
uma vírgula impede que a leitura, ao invés de ser positiva e associada ao progressismo 
de Juscelino, se transforme numa mensagem de retrocesso: o Brasil de fato „voltou‟ 

muito nesses últimos dois anos; para trás. 
(Adaptado de Lilia Schwarcz, Havia uma vírgula no meio do caminho. Nexo Jornal, 21/05/2018.) 

Considerando o gênero propaganda institucional e o paralelo histórico traçado pela 

autora, é correto afirmar que o slogan do atual governo fracassou porque 
 

 
Ao uso da vírgula provocou uma leitura negativa do trecho que alude ao slogan da 
década de 1950. 

Ba mensagem projetada pelo slogan anterior era mais clara, direta, e não exigia o uso 
da vírgula. 

Ca alusão ao slogan anterior afasta o público jovem e provoca a perda de seu poder 
persuasivo. 
Do duplo sentido do verbo “voltar” gerou uma mensagem que se afasta daquela 

projetada pelo slogan anterior. 

2ª SÉRIE – PORTUGUÊS – Profª LENE SEMANA: 02  



 
03.Para obter o efeito de humor presente no cartum, o autor se vale, entre outros, do 
seguinte recurso: 
Autilização paródica de um provérbio de uso corrente. 

Bemprego de linguagem formal em circunstâncias informais. 
Crepresentação inverossímil de um convívio pacífico de cães e gatos. 

Duso do grotesco na caracterização de seres humanos e de animais. 
E  inversão do sentido de um pensamento bastante repetido. 
 

 
 

De Caetano a Guimarães Rosa, veja as referências de Cármen Lúcia em seu 
discurso de posse 

POR LUMA POLETTI | 13/09/2016 10:00 

 

   Ao longo de seu discurso de posse, a ministra Cármen Lúcia, que assumiu a 
presidência do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira (12), citou trechos de 

canções de Caetano Veloso, Titãs, além de versos de Cecília Meirelles, Carlos 
Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos e fez menção a Riobaldo, personagem 
de Grande Sertão: Veredas, clássico de Guimarães Rosa e uma das mais. 

  A escolha das referências musicais da ministra dá pistas sobre sua visão acerca do 
atual momento sociopolítico. Citando o cantor e compositor Caetano Veloso, presente 

na sessão – que interpretou em voz e violão o hino nacional – Cármen Lúcia concordou 
que “alguma coisa está fora da ordem”. 
  “Caetanos e não caetanos deste Brasil tão plural concluem em uníssono: alguma 

coisa está fora de ordem, fora da nova ordem mundial”, disse a ministra. “O que nos 
cumpre, a nós servidores públicos em especial, é questionar e achar resposta: de qual 

ordem está tudo fora…”, acrescentou. 
Versos 
 Cármen Lúcia também citou versos da escritora Cecília Meireles, ao dizer que 

“liberdade é um sonho que o mundo inteiro alimenta” – da obra Romanceiro da 
Inconfidência, lançada em 1953. 

“Se, no verso de Cecília Meireles, a liberdade é um sonho, que o mundo inteiro 
alimenta, parece-me ser a Justiça um sentimento, que a humanidade inteira acalenta”, 
discursou a ministra. 



Mais adiante em seu discurso, Cármen Lúcia fez menção a um personagem do livro 
Grande Sertão: Veredas, do escritor mineiro (tal como a ministra) Guimarães Rosa. 

“Riobaldo afirmava que 'natureza da gente não cabe em nenhuma certeza'. 
Disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/de-caetano-a-guimaraes-rosa-vejaas-

referencias-de-carmen-lucia-em-seu-discurso-de-posse/ . Acesso em: 26 set.2016. 

[Adaptado]   

04.Ao recuperar fragmentos das canções, dos versos e do romance, a ministra 

Afaz uso da metalinguagem para ilustrar suas ideias e referir-se à própria linguagem 
como recurso expressivo que sustenta suas teses. 

Brecorre à paráfrase para, com suas próprias palavras, destacar os procedimentos 
linguísticos dos quais os diversos autores mencionados fazem uso. 

Cse vale da paródia para satirizar os pensamentos dos autores citados e diluir o 
conteúdo mais denso dos pensamentos retratados. 

D estabelece a intertextualidade para manifestar traços de seu ponto de vista sobre 
diferentes aspectos da situação atual. 
 

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. 

SCLIAR, Moacyr. No Mundo das Letras. In: SCLIAR, Moacyr; FONSECA, Rubem; MIRANDA, Ana. Pipocas. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 
05.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”, a 
expressão sublinhada refere-se ao 

Aroubo de livros desde a infância. 
Broubo de um texto escolar para o colégio. 

Cfurto de quatro, cinco livros de uma vez. 
D fato de o personagem principal quase ter sido apreendido. 

 
 
 

 


