
 

 

Tarefa 03 – Professor Sinval 
 

Texto para as questões 01, 02 e 03 
 

A novidade veio dar à praia 
na qualidade rara de sereia 

metade um busto de uma deusa maia 
metade um grande rabo de baleia 

a novidade era o máximo 
do paradoxo estendido na areia 

alguns a desejar seus beijos de deusa 
outros a desejar seu rabo pra ceia 

oh, mundo tão desigual 
tudo tão desigual 

de um lado este carnaval 
do outro a fome total 

e a novidade que seria um sonho 
milagre risonho da sereia 

virava um pesadelo tão medonho 
ali naquela praia, ali na areia 

a novidade era a guerra 
entre o feliz poeta e o esfomeado 
estraçalhando uma sereia bonita 

despedaçando o sonho pra cada lado 
Gilberto Gil – A Novidade 

 
01. A linguagem do texto é predominantemente conotativa ou denotativa? Justifique. 
 
02. Gilberto Gil em seu poema usa um procedimento de construção textual que consiste em agrupar ideias de 

sentidos contrários ou contraditórios numa mesma unidade de significação. A figura de linguagem acima 
caracterizada é: 
a) Metonímia. 
b) Paradoxo. 
c) Hipérbole. 
d) Sinestesia. 
e) Sinédoque. 

 
03. Assinale a alternativa que ilustre a Figura de Linguagem descrita na questão anterior: 

a) A novidade veio dar à praia/na qualidade rara de sereia 
b) A novidade que seria um sonho/o milagre risonho da sereia/virava um pesadelo tão medonho 
c) A novidade era a guerra/entre o feliz poeta e o esfomeado 
d) Metade o busto de uma deusa maia/metade um grande rabo de baleia 
e) A novidade era o máximo/do paradoxo estendido na areia 

 
04. Identifique e explique a metáfora nos fragmentos 
 

Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, certo sobrepuja a travessa Moreninha, princesadaquela 
festa. 

A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo 
 

Se desmorono ou se edifico,/se permaneço ou me desfaço,/- não sei, não sei./Não sei se fico/ou passo. 
Se desmorono ou se edifico,/se permaneço ou me desfaço,/- não sei, não sei./Não sei se fico/ou passo. 

Cecília Meireles – Motivo 
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Texto para as questões 05 e 06 
 

Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo! 

E ai, Deus!, se verrá cedo! 
 

Ondas do mar levado, 
se vistes meu amado! 

E ai Deus!, se verrá cedo! 
 

Se vistes meu amigo, 
o por que eu sospiro! 

E ai Deus!, se verrá cedo! 
 

Se vistes meu amado, 
por que hei gran cuidado! 
E ai Deus!, se verrá cedo! 

Martim Codax 
 

PARÁFRASE DA CANTIGA 
 

Ondas do mar de Vigo 
acaso vistes meu Amigo ? 
Queira Deus que ele venha cedo! 
 
Ondas do mar agitado, 
acaso vistes meu amado? 
Queira Deus que ele venha cedo! 
 
Acaso vistes meu amigo, 
aquele por quem suspiro? 
Queira Deus que ele venha cedo! 
 
Acaso vistes meu amado, 
por quem tenho grande cuidado ? 
Queira Deus que ele venha cedo! 

 
05. O poema se associa ao gênero épico ou ao gênero lírico? Justifique. 
 
06. Identifique na cantiga o paralelismo e o refrão. 
 

Texto para as questões 07 e 08 
 

Ah, É? – ministórias – Dalton Trevisan 
 

Rataplã é o gato siamês. Olho todo azul. Magro de tão libidinoso.  Pior que um piá de mão no bolso. 
Vive no colo, se esfrega e ronrona. 

— Você não acredita. Se eu ralho, sai lágrima azul daquele olho. 
Hora de sua volta do colégio, ele trepa na cadeira e salta na janela.  Ali à espera, batendo o rabinho na 

vidraça. 
Doente incurável. O veterinário propõe sacrificá-lo. A moça deita-o no colo. Ela mesma enfia a agulha 

na patinha. E ficam se olhando até o último suspiro nos seus braços. Nem quando o pai se foi ela sentiu 
tanto. 

http://www.releituras.com/daltontrevisan_ahe.asp 
 
07. Por que o texto se configura como conto? 
 
08. Identifique o tempo da narrativa, o tempo histórico e o espaço em que se desenvolve o conflito do conto. 
 


