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Atividades I 2ª  SÉRIE – INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS – PROFa.LENE  

 
Exercícios para a aula do dia 29/3. 
 
Diáspora 
Acalmou a tormenta 
Pereceram 
Os que a estes mares ontem se arriscaram 
E vivem os que por um amor tremeram 
E dos céus os destinos esperaram 
Atravessamos o mar Egeu 
O barco cheio de fariseus 
Como os cubanos, sírios, ciganos 
Como romanos sem Coliseu 
Atravessamos pro outro lado 
No Rio Vermelho do mar sagrado 
Os Center shoppings superlotados 
De retirantes refugiados 
You, where are you? 
Where are you? 
Where are you? 
[...] 
Deus 
Ó Deus onde estás 
Que não respondes 
Em que mundo 
Em qu’estrela 
Tu t’escondes 
Embuçado nos céus 
Há dois mil anos te mandei meu grito 
Que embalde desde então corre o infinito 
Onde estás, Senhor Deus  

ANTUNES, Arnaldo; BROWN, Carlinhos; MONTE, Marisa. Diáspora. In: Tribalistas. Rio de Janeiro: Phonomotor Records Universal Music, 2017. Disponível em: 
https://www.letras.mus.br/tribalistas/diaspora/. 

Acesso em: 08 de set. de 2019. 

 
1. É objetivo da letra da canção Diáspora 
A) denunciar a saga dos refugiados ao longo da história da humanidade. 
B) narrar a travessia dos mares por um grupo de turistas. 
C) descrever situações degradantes das travessias marítimas por turistas. 
D) apresentar a separação entre familiares de refugiados por motivos religiosos.  
 
2. Observe a seguinte definição de diáspora, publicada em FERREIRA, A. B. H. Dicionário Aurélio escolar da língua portuguesa. Rio 
de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1988, p. 220: “sf 1. A dispersão dos judeus no decorrer dos séculos. 2. p. ext. Dispersão de 
povos, por motivos políticos ou religiosos, em virtude de perseguição de grupos dominadores intolerantes”.  

Considerando a referida definição e a letra da canção, atente para as seguintes afirmações: 

I. A história narrada centra-se em questões religiosas, elegendo o mar Egeu como local de acontecimento para a separação dos 
povos. 
II. A história narrada vai além do texto bíblico para a compreensão do drama dos refugiados, a partir de diversas questões políticas 
e/ou religiosas. 
III. A questão dos refugiados é abordada a partir da inserção de outros lugares que, na contemporaneidade, também têm 
problemas políticos e/ou religiosos. 
Estão corretas as assertivas contidas em 
A) I e II apenas. 
B) I e III apenas. 
C) II e III apenas. 
D) I, II e III. 
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3. O fato de os autores da letra da canção Diáspora utilizarem o verbo em primeira pessoa do plural, na expressão “Atravessamos 
o mar Egeu” (verso 61), indica intenção de 
A) engajar o ouvinte/leitor na problemática dos refugiados. 
B) demarcar diferentes povos de diferentes lugares. 
C) naturalizar as experiências de sofrimento dos refugiados. 
D) acentuar o abandono de crianças retiradas de suas famílias. 
 
4. A textualidade marca-se por diversos fatoresque se integram, a fim de instituir sentido ao conjuntode enunciados, 
transformando-os em um texto.Assim, na letra da canção Diáspora, há 

I. intertextualidade, porque podemos depreender a presença de outros textos, por exemplo, textos bíblicos (linhas 61-62; 65- 66) 
e o poema Vozes d’África, de Castro Alves 
(versos 86-95). 
II. coerência, porque há uma lógica interna no texto quando os autores relacionam a dispersão do povo judeu à saga dos 
imigrantes. 
III. informatividade, porque as informações apresentam dados novos para a atualização da questão dada, a partir de um tema já 
apresentado inicialmente. 

Estão corretas as complementações contidas em 
A) I e II apenas. 
B) I e III apenas. 
C) II e III apenas. 
D) I, II e III. 
 
Arrependimentos terminais 
Em Antes de partir, uma cuidadora especializada em doentes terminais fala do que eles mais se arrependem na hora de morrer. 
“Não deveria ter trabalhado tanto”, diz um dos pacientes. “Desejaria ter ficado em contato com meus amigos”, lembra outro. 
“Desejaria ter coragem de expressar meus sentimentos.” “Não deveria ter levado a vida baseando-me no que esperavam de 
mim”, diz um terceiro. Há cem anos ou cinquenta, quem sabe, sem dúvida seriam outros os arrependimentos terminais. “Gostaria 
de ter sido mais útil à minha pátria.” “Deveria ter sido mais obediente a Deus.” “Gostaria de ter deixado mais patrimônio aos meus 
descendentes.” 

COELHO, M. Folha de São Paulo, 2 jan. 2013. 

5. O texto compara hipoteticamente dois padrões morais que divergem por se basearem respectivamente em 
A relativismo cultural e postura ecumênica. 
B tranquilidade espiritual e costumes liberais. 
C satisfação pessoal e valores tradicionais. 
D realização profissional e culto à personalidade. 
E engajamento político e princípios nacionalistas. 
 
O texto que segue é um fragmento de “O cortiço” de Aluísio Azevedo, autor naturalista, que defende a tese determinista em sua  
obra. Leia-o, atenciosamente, para responder à questão. 
 
    Jerônimo bebeu um bom trago de parati, mudou de roupa e deitou-se na cama de Rita. — Vem pra cá... disse, um pouco rouco. 
    — Espera! espera! O café está quase pronto! 
    E ela só foi ter com ele, levando-lhe a chávena fumegante da perfumosa bebida que tinha sido a mensageira dos seus amores 
[...] 
    Depois, atirou fora a saia e, só de camisa, lançou-se contra o seu amado, num frenesi de desejo doido. 
   Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços; ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira; ao sentir inundar-se o rosto 
e as espáduas, num eflúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata; ao sentir esmagarem-se no seu largo 
e peludo colo de cavouqueiro os dois globos túmidos e macios, e nas suas coxas as coxas dela; sua alma derreteu-se, fervendo e 
borbulhando como um metal ao fogo, e saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo, escandescente, em brasa, 
queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos, soluços irreprimíveis, que lhe sacudiam os membros, fibra 
por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos, entre a vermelhidão cruenta das 
labaredas do inferno. 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Nobel, 2009. p. 175-176. 

6. Levando-se em consideração o fragmento, contextualizado na obra, observa-se que a tese determinista pode ser comprovada a 
partir da 
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A)narração do contato entre o europeu — Jerônimo — e o brasileiro — Rita Baiana — sugerindo a mestiçagem do povo brasileiro. 
B) mudança comportamental de Jerônimo que se adéqua ao meio em que está inserido, ou seja, ao da narrativa. 
C) narrativa minuciosa e não idealizada de uma relação patologicamente erótica e animalesca. 
D)  descrição física de Jerônimo, que reproduz os ideais de herói romântico. 
E) construção zoomórfica das personagens em destaque. 
 
“Em linhas gerais a arquitetura brasileira sempre conservou a boa tradição da arquitetura portuguesa. De Portugal, desde o 
descobrimento do Brasil, vieram para aqui os fundamentos típicos da arquitetura colonial. Não se verificou, todavia, uma 
transplantação integral de gosto e de estilo, porque as novas condições de vida em clima e terras diferentes impuseram 
adaptações e mesmo improvisações que acabariam por dar à do Brasil uma feição um tanto diferente da arquitetura 
genuinamente portuguesa ou de feição portuguesa. E como arquitetura portuguesa, nesse caso, cumpre reconhecer a de 
característica ou de estilo barroco”. 

 (Luís Jardim, Arquitetura brasileira. Cultura, SP: 1952) 

7. Pela estrutura geral do texto, ele deve ser incluído entre os textos: 
A) descritivos; 
B) narrativos; 
C) dissertativo-expositivos; 
D) dissertativo-argumentativos; 
E) injuntivos. 
 
Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele bronzeada. O 
calor extremo provocado por massas de ar quente ― fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na última década 
pelas mudanças climáticas ― traz desconfortos e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e insolação. Um estudo da 
Faculdade de Saúde Pública de Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o momento, mostrou que as temperaturas 
altas aumentam hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e até mesmo sepse, entre outras enfermidades. 
“Embora tenhamos feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem 
ser considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo, 
publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as ondas 
de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”, afirma 
Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos melhor 
essa importante questão para a saúde pública”, observa. Internet: (com adaptações). 
8. (   ) Elementos presentes no texto permitem classificá-lo como narrativo. 
9. (  ) Depreende-se das informações do texto que o calor causado por massas de ar quente e intensificado por mudanças 
climáticas transformou o verão em uma estação prejudicial à saúde das pessoas, pelo aumento de hospitalizações por doenças 
como 
falência renal. 
10. (  )Infere-se do texto que ainda falta a contribuição de muitos países para as pesquisas que associem altas temperaturas a 
internações por enfermidades relacionadas aos efeitos do calor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


