
 

 

Tarefa 12 professora Vanessa 
 
Gabarito:   
 
01. José Maria contempla a natureza e percebe-a de duas formas distintas, o que é evidente nas seguintes 

passagens: “Pela primeira vez fartava a vista no cenário de águas e montanhas que a bruma fundia” e “As 
colinas se transformavam em seios de Duília”. Enquanto que na primeira a natureza é apresentada no seu 
aspecto físico ou geográfico, na segunda, a percepção da natureza é influenciada pelo desejo e pelo sonho 
do personagem.   

 
02. Expressões como “aranha de metal”, “instrumento de música”, “o telefone” ou “aparelho” e “aquela fria 

coisa” ou “a máquina” configuram metáfora visual, avaliação positiva, ponto de vista neutro e julgamento 
pejorativo, respectivamente.   

 
03. Trata-se de tempo cronológico, pois o trecho citado apresenta relato de ações marcado pela ordem natural 

dos acontecimentos, ou seja, delimitado pelos anos, dias e horas, desencadeando uma sequência linear dos 
fatos. No entanto, existem outras passagens do texto que evidenciam o tempo psicológico, voltado para os 
elementos de ordem sentimental do personagem, revelado pelas emoções, pela imaginação e pelas 
lembranças do passado: “Atirou-se de bruços na cama. E sonhou. Sonhou que conversava ao telefone e 
era a voz da mulher de há quinze anos... Foi andando para o passado... (...) Aí parou”, “Toda vez que 
pensava nela, o longo e inexpressivo interregno do Ministério que chegava a confundir-se com a duração 
definitiva de sua própria vida apagava-se-lhe de repente da memória. O tempo contraía-se”, “Reviu-se na 
cidade natal com apenas dezesseis anos de idade, a acompanhar a procissão que ela seguia cantando”.   

 
04. No primeiro parágrafo, o uso predominante do pretérito imperfeito do indicativo (“A lua estava enorme, 

“das ruas de terra batida, subia poeira fina”, “os galhos nus gemiam, nas encostas a relva “tremia”) 
assinala a subjetividade da descrição do ambiente em que decorre a narrativa, como se o tempo passado 
estivesse ainda presente na memória do narrador, expressando a melancolia que tal lembrança lhe 
provoca. No segundo parágrafo, o pretérito perfeito expressa a sequência de ações e fatos decorridos na 
noite da tragédia (“o vento soprou forte”, “águas furiosas entraram no barco, que se abriu, afundou, 
foi a pique”).   

 
05. Foco em terceira pessoa 

Recursos: 
• uso de palavras no diminutivo 
• uso da palavra Tio antes do nome próprio Terêz 
• fala simples, desordenada, própria da criança   

 
06. Movimento para dentro 

Uma das possibilidades: 
• O menino sofria por dentro. 
• O menino não dava sinais aparentes do seu sofrimento. 
• O menino não queria demonstrar à mãe seu sofrimento.   

 
07.  

a) Texto I - dá importância aos fatos 
Texto II - dá importância à opinião do autor (tese) 

 
 


