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PREPOSIÇÃO 2ª SÉRIE – GRAMÁTICA – SÔNIA 
 

Lista 09 – Atividades 
 

Encontros e Desencontros 
 

 Hoje, jantando num pequeno restaurante aqui perto de casa, pude presenciar, ao vivo, uma cena que já 
me tinham descrito. Um casal de meia idade se senta à mesa vizinha da minha. Feitos os pedidos ao garçom, o 
homem, bem depressinha, tira o celular do bolso, e não mais o deixa, a merecer sua atenção exclusiva. A 
mulher, certamente de saber feito, não se faz de rogada e apanha um livro que trazia junto à bolsa. Começa a 
lê-lo a partir da página assinalada por um marcador. Espichando o meu pescoço inconveniente (nem tanto, 
afinal as mesas eram coladinhas) deu para ver que era uma obra da Martha Medeiros. 
 Desse modo, os dois iam usufruindo suas gulodices, sem comentários, com algumas reações dele, 
rindo com ele mesmo com postagens que certamente ocorriam em seu celular. Até dois estranhos, 
postos nessa situação, talvez acabassem por falar alguma coisa. Pensei: devem estar juntos há algum 
tempo, sem ter mais o que conversar. Cada um sabia tudo do outro, nada a acrescentar, nada de novo 
ou surpreendente. E assim caminhava, decerto, a vida daquele casal. 
 O que me choca, mesmo observando esta situação, como outras que o dia a dia me oferece, é a 
ausência de conversa. Sem conversa eu não vivo, sem sua força agregadora para trocar ideias, para 
convencer ou ser convencido pelo outro, para manifestar humor, para desabafar sobre o que angustia a 
alma, em suma, para falar e para ouvir. A conversa não é a base da terapia? Sei não, mas, atualmente, 
contar com um amigo para jogar conversa fora ou para confessar aquele temor que lhe está roubando o 
sossego talvez não seja fácil. O tempo também, nesta vida corre-corre, tem lá outras prioridades. Mia 
Couto é contundente: “Nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação. E nunca foi tão 
dramática a nossa solidão.” Até se fala muito, mas ouvir o outro? Falo de conversas entre pessoas no 
mundo real. Vive-se hoje, parece, mais no mundo digital. Nele, até que se conversa muito; porém, é tão 
diferente, mesmo quando um está vendo o outro. O compartilhamento do mesmo espaço, diria, é que 
nos proporciona a abrangência do outro, a captação do seu respirar, as batidas de seu coração, o seu 
cheiro, o seu humor... 
 Desse diálogo é que tanta gente está sentindo falta. Até por telefone as pessoas conversam, 
atualmente, bem menos. Pelo WhatsApp fica mais fácil, alega-se. Rapidinho, rapidinho. Mas e a 
conversa? Conversa-se, sim, replicam. Será? Ou se trocam algumas palavras? Quando falo em conversa, 
refiro-me àquelas que se esticam, sem tempo marcado, sem caminho reto, a pularem de assunto em 
assunto. O WhatsApp é de graça, proclamam. Talvez um argumento que pode ser robusto, como se diz 
hoje, a favor da utilização desse instrumento moderno. 
 Mas será apenas por isso? Um amigo me lembra: no WhatsApp se trocam mensagens por escrito. Eu 
sei. Entretanto, língua escrita é uma outra modalidade, outro modo de ativar a linguagem, a começar 
pela não copresença física dos interlocutores. No telefone, não há essa copresença física, mas esse meio 
de comunicação não é impeditivo de falante e ouvinte, a cada passo, trocarem de papéis e até mesmo 
de falarem ao mesmo tempo, configurando, pois, características próprias da modalidade oral. Contudo, 
não se respira o mesmo ar, ainda que já se possa ver o outro. As pessoas passaram a valer-se menos 
do telefone, e as conversas também vão, por isso, tornando-se menos frequentes. 
 Gosto, mesmo, é de conversas, de preferência com poucos companheiros, sem pauta, sem temas 
censurados, sem se ter de esmerar na linguagem. Conversa sem compromisso, a não ser o de evitar a 
chatice. Com suas contundências, conflitos de opiniões e momentos de solidariedade. Conversa que é 
vida, que retrata a vida no seu dia a dia. No grupo maior, há de tudo: o louco, o filósofo, o depressivo, o 
conquistador de garganta, o saudosista... Nem sempre, é verdade, estou motivado para participar 
desses grupos. Porém, passado um tempo, a saudade me bate. 
 Aqueles bate-papos intimistas com um amigo tantas afinidades, merecedores que nos tornamos da 
confiança um do outro, esses não têm nada igual. A apreensão abrangente do amigo, de seu psiquismo, 
dos seus sentimentos, das dificuldades mais íntimas por que passa, faz-no sentir, fortemente, a nossa 
natureza humana, a maior valia da vida. 
 Esses momentos vão se tornando, assim me parece, uma cena menos habitual nestes tempos 
digitais. A pressa, os problemas a se multiplicarem, as tarefas a se diversificarem, como encontrar uma 
brecha para aquela conversa, que é entrega, confiança, despojamento? Conversa que exige respeito: 
um local calminho, sem gritos, vozes esganiçadas, garçons serenos. Sim, umas tulipas estourando de 
geladas e uns tira-gostos de nosso paladar a exigirem nova pedida. Não queria perder esses encontros. 
Afinal, a vida está passando tão depressa... 
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01. (G1 - col. naval 2017) Assinale a opção na qual o valor semântico da preposição em destaque foi 
classificado corretamente 
a) “[...] pequeno restaurante aqui perto de casa, pude presenciar, ao vivo [...]” (1º parágrafo) – 

tempo    
b) “[...] esta situação, como outras que o dia a dia me oferece [...]” (3º parágrafo) – sucessão 
c) “[...] deu para ver que era uma obra da Martha Medeiros.” (1º parágrafo) – finalidade 
d) “[...]sem compromisso, a não ser o que evitar a chatice.” (6º parágrafo) – oposição 
e) “Um casal de meia idade se senta à mesa vizinha [...]” (1º parágrafo) – origem 

 
27Aumenta o número de adultos que não consegue focar sua atenção em uma única coisa por muito 

tempo. 37São tantos os estímulos e tanta a pressão para que o entorno seja completamente desvendado 
que aprendemos a ver e/ou fazer várias coisas ao mesmo tempo. 34Nós nos tornamos, à semelhança dos 
computadores, pessoas multitarefa, não é verdade? 

41Vamos tomar como exemplo uma pessoa dirigindo. 4Ela precisa estar atenta aos veículos que vêm 
atrás, ao lado e à frente, à velocidade média dos carros por onde trafega, às orientações do GPS ou de 
programas que sinalizam o trânsito em tempo real, 6às informações de 29alguma emissora de rádio que 
comenta o trânsito, ao planejamento mental feito e refeito 9várias vezes do trajeto 20que deve fazer para 
chegar ao seu destino, aos semáforos, faixas de pedestres etc. 

35Quando me vejo em tal situação, 19eu me lembro que 14dirigir, 45após um dia de intenso trabalho 
no retorno para casa, já foi uma atividade prazerosa e desestressante.  
 18O uso da internet ajudou a transformar nossa maneira de olhar para o mundo. Não 23mais 
observamos os detalhes, 1por causa de nossa ganância em relação a novas e diferentes informações. 
Quantas vezes sentei em frente ao computador 44para buscar textos sobre um tema 38e, de repente, 
24me dei conta de que estava em 39temas 15que em nada se relacionavam com meu tema primeiro. 
 Aliás, a leitura também sofreu transformações pelo nosso costume de ler na internet. 16Sofremos de 
uma tentação permanente de 43pular palavras e frases inteiras, apenas para irmos direto ao ponto. O 
problema é que 22alguns textos exigem a leitura atenta de palavra por palavra, de frase por frase, para 
que faça sentido. 5Aliás, não é a combinação e a sucessão das palavras que dá sentido e beleza a um 
texto? 
 3Se está difícil para nós, adultos, focar nossa atenção, imagine, caro leitor, para as crianças. 2Elas já 
nasceram neste mundo de 8profusão de estímulos de todos os tipos; elas são exigidas, desde o início da 
vida, a dar conta de várias coisas ao mesmo tempo; elas são estimuladas com diferentes objetos, sons, 
imagens etc. 
 46Aí, um belo dia elas vão para a escola. Professores e pais, a partir de então, querem que as 
crianças prestem atenção em uma única coisa por muito tempo. 36E quando elas não conseguem, 
reclamamos, levamos ao médico, arriscamos hipóteses de que sejam portadoras de síndromes que 
exigem tratamento etc. 
 42A maioria dessas crianças sabe focar sua atenção, sim. Elas já sabem usar programas complexos 
em seus aparelhos eletrônicos, 10brincam com jogos desafiantes que exigem atenção constante aos 
detalhes e, se deixarmos, 21passam horas em uma única atividade de que gostam. 
 17Mas, nos estudos, queremos que elas prestem 26atenção no que é preciso, e não no que gostam. 
28E isso, caro leitor, exige a árdua aprendizagem da autodisciplina. Que leva tempo, é bom lembrar. 
 32As crianças precisam de nós, pais e professores, para começar a aprender isso. Aliás, 31boa parte 
desse trabalho é nosso, e não delas.  
 12Não basta mandarmos que elas prestem atenção: 33isso de nada as ajuda. 13O que pode ajudar, 
por exemplo, é 40analisarmos o contexto em que estão 7quando precisam focar a atenção 25e organizá-lo 
para que seja favorável a tal exigência. 11E é preciso lembrar que não se pode esperar toda a atenção 
delas por muito tempo: 30o ensino desse quesito no mundo de hoje é um processo lento e gradual.  

 

SAYÃO, Rosely. “Profusão de estímulos”. Folha de São Paulo, 11 fev. 2014 – adaptado. 
 
02. Assinale a opção que indica corretamente o valor semântico da preposição em destaque.  

a) “[...] pular palavras e frases inteiras, apenas para irmos direto ao ponto [...]” (ref. 43) – lugar. 
b) “[...] para buscar textos sobre um tema [...]” (ref. 44) – posição superior. 
c) “[...] após um dia de intenso trabalho no retorno para casa [...]” (ref. 45) – modo. 
d) “Aí, um belo dia elas vão para a escola.” (ref. 46) – origem. 
e) “Elas já nasceram neste mundo de profusão de estímulos” (ref. 2) – delimitação. 
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Observando o modelo em questão, indique a relação semântica estabelecida pelas preposições 
expressas nas orações que seguem: 

Amanhã iremos a Brasília. 
 

Relação semântica de lugar. 
 
Faça o mesmo nos exercícios das questões 3 e 4. 
 
03. a) Voltaremos à tarde do passeio. 

b) Ela só sai com os amigos. 
c) Em determinadas situações devemos agir com calma. 
d) Viajamos para Maceió. 
e) Profissionalize-se para obter sucesso na sua carreira. 

 
04. a) Por não ter se esforçado, não obteve um bom resultado. 

b) Falamos muito do acontecido durante a reunião. 
c) Com as fortes chuvas ocorridas, as estradas estão em péssimas condições de tráfego. 
d) O cão morreu de fome. 
e) O avião sobrevoou sobre a cidade por um bom tempo. 

 


