
 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Uma música que seja... 

 
...como os mais belos harmônicos da natureza. Uma música que seja como o som do vento na cordoalha dos 
navios, aumentando gradativamente de tom até atingir aquele em que se cria uma reta ascendente para o 
infinito. Uma música que seja como o som do vento numa enorme harpa plantada no deserto. Uma música que 
seja como a nota lancinante deixada no ar por um pássaro que morre. Uma música que seja como o som dos 
altos ramos das grandes árvores vergadas pelos temporais. Uma música que seja como o ponto de reunião de 
muitas vozes em busca de uma harmonia nova. Uma música que seja como o voo de uma gaivota numa aurora 
de novos sons. 

(Moraes, Vinícius de. Poesia completa e prosa: volume único/ Organização Eucanaã Ferraz._ Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2004. Pág. 623) 
 
Vocabulário: 
Cordoalha – conjunto de cordas de várias espécies, geralmente usado em navios. 
Lancinante – pungente; que aflige, que atormenta.  
 
01. (G1 - cp2 2014)  No texto, o eu lírico relaciona a música à natureza por meio de qual figura de linguagem?  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
Italiano capta sons da natureza para criar músicas 

 
Se a quantidade de instrumentos musicais tocados por Diego Stocco não é infinita, com certeza é 

incontável. Para ele fazer música com uma coisa, basta que ela exista. Galhos, folhas, frutas, areia, casca de 
tronco de árvore, sementes, até uma abelha que passeava entre as flores participam da gravação do músico. 
Nas mãos do italiano, qualquer jardim vira uma orquestra. Para fazer suas composições em parceria com a 
natureza, vários métodos de captação são utilizados. Quase sempre, os objetos acabam se transformando em 
elementos de percussão.  

Ele posiciona microfones perto de uma árvore, por exemplo, e, após um breve teste para descobrir qual o 
som provocado pelos movimentos, começa a chacoalhar os galhos e batucar no tronco, como se fosse um 
bongô. Às vezes, pequenos microfones são acoplados aos seus dedos, fazendo com que qualquer impacto seja 
ampliado na hora. Mas o método mais curioso, com certeza, é o estetoscópio. Diego pluga o aparelho em um 
microfone e o encosta na casca da árvore. Assim que ele bate no tronco, o que se ouve é um som grave, saído 
diretamente das entranhas daquela planta.  

Quando ele termina de experimentar as sonoridades do jardim, é tudo uma questão de edição.  
Apesar de ter virado notícia, a ideia de utilizar elementos naturais para criar uma canção não é exatamente 

nova. Desde os tempos em que o homem morava em cavernas, ele já fazia músicas com os elementos ao seu 
redor. 

(...) 
Hermeto Pascoal, um dos músicos mais inventivos que o Brasil já viu, fazia coisa parecida desde os tempos 

de criança, em 1940. Ele transformava cano de mamona de jerimum em pífano (tipo de flauta) e adorava fazer 
música com os barulhos da lagoa perto de sua casa. 

(...) 
(Fonte:http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI30817917770,0ITALIANO+CAPTA+SONS+DA+NATUREZA

+PARA+CRIAR+MUSICAS.html. Ùltimo acesso em 23 nov. 2013)  
 

 
02. (G1 - cp2 2014) Que palavra do 5º parágrafo do texto aproxima o músico Hermeto Pascoal do músico 

Diego Stocco?  
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
A(s) questão(ões) a seguir toma(m) por base uma passagem de uma palestra de Amadeu Amaral (1875-1929) 
proferida em São Paulo, em 1914, e uma charge de Dum. 

 
Árvores e poetas 

 
Para o botânico, a árvore é um vegetal de grande altura, composto de raiz, tronco e fronde, subdividindo-

se cada uma dessas partes numa certa quantidade de elementos: – reduz-se tudo a um esquema. O botânico 
estuda-lhe o nascimento, o crescimento, a reprodução, a nutrição, a morte; descreve-a; classifica-a. Não lhe 
liga, porém, maior importância do que aquela que empresta ao mais microscópico dos fungos ou ao mais 
desinteressante dos cogumelos. O carvalho, com toda a sua corpulência e toda a sua beleza, vale tanto como a 
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relva que lhe cresce à sombra ou a trepadeira desprezível e teimosa que lhe enrosca os sarmentos1 colubrinos2 
pelas rugosidades do caule. Por via de regra vale até menos, porque as grandes espécies já dificilmente 
deparam qualquer novidade. Para o jurista, a árvore é um bem de raiz, um objeto de compra e venda e de 
outras relações de direito, assim como a paisagem que a enquadra – são propriedades particulares, ou terras 
devolutas. E há muita gente a quem a vista de uma grande árvore sugere apenas este grito de alma: – “Quanta 
lenha!...” 

O poeta é mais completo. Ele vê a árvore sob os aspectos da beleza e sob o ângulo antropomórfico3: 
encara-a de pontos de vista comuns à humanidade de todos os tempos. Vê-a na sua graça, na sua força, na 
sua formosura, no seu colorido; sente tudo quanto ela lembra, tudo quanto ela sugere, tudo quanto ela evoca, 
desde as impressões mais espontâneas até as mais remotas, mais vagas e mais indefiníveis. Dá-nos, assim, 
uma noção “humana”, direta e viva da árvore, – pelo menos tão verdadeira quanto qualquer outra. 

(Letras floridas, 1976.) 
 
1sarmento: ramo delgado, flexível. 
2colubrino: com forma de cobra, sinuoso. 
3antropomórfico: descrito ou concebido sob forma humana ou com atributos humanos. 
 

 
 
03. (Unesp 2016)  De acordo com a concepção de Amadeu Amaral, qual seria a diferença fundamental entre o 

ponto de vista do botânico e o do poeta? Justifique sua resposta.  
  
04. (Unesp 2016)  Qual a intenção da personagem da charge ao se valer do argumento de que a floresta 

invadiu suas terras? Analise tal argumento sob os pontos de vista lógico e ético.  
  
05. (Unesp 2016)  “Ele vê a árvore sob os aspectos da beleza e sob o ângulo antropomórfico” 
 

A quem o autor do texto atribui tal perspectiva? Identifique os dois pontos de vista inerentes a esta 
perspectiva, explicando-os.  

  
06. (Unesp 2016)  “O botânico estuda-lhe o nascimento, o crescimento, a reprodução, a nutrição, a morte” 
 

Do ponto de vista sintático, que relação os termos sublinhados estabelecem com o verbo? Do ponto de 
vista semântico, a organização dos substantivos sublinhados aparenta seguir um determinado critério; um 
desses substantivos, contudo, romperia tal organização. Identifique qual seria esse critério e o substantivo 
que romperia sua organização.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

O yuan cai – na nossa cabeça 
 

Assim que a China anunciou, no dia 11 [11.08.2015], que permitira uma queda de 1,9%  no valor de sua 
moeda, o yuan, Bolsas e moedas de outros países desabaram. Foi a maior desvalorização cambial na China 
desde 1994. Ao baratear sua moeda e, como consequência, seus salários e seus produtos, os chineses 
impulsionaram suas exportações. Mas dificultam a vida da concorrência e a recuperação econômica em outros 
países. Entre esses sofredores, está o Brasil. 

O Brasil já vinha sentindo um baque duplo: a China em desaceleração consome menos de nossa soja e de 
nosso minério de ferro, e os preços desses produtos no mercado internacional estão em baixa. O Brasil 
normalmente vende para a China mais do que compra. 

(Época, 17.08.2015)  
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07. (Fgv 2016)  Analisando o título do texto, explique 
a) os sentidos que o verbo “cair” assume no título, associando-os a informações textuais; 
b) a vantagem que a queda do yuan representa para a China, interna e externamente.  

  
08. (Uema 2015)  Considere o poema O Parto, extraído do livro Campo sem base, de Nauro Machado. 
 

O Parto 
 
Meu corpo está completo, o homem – não o poeta.  
Mas eu quero e é necessário  
que me sofra e me solidifique em poeta,  
que me destrua desde já o supérfluo e o ilusório  
e me alucine na essência de mim e das coisas,  
para depois, feliz e sofrido, mas verdadeiro,  
trazer-me à tona do poeta  
com um grito de alarma e de alarde:  
ser poeta é duro e dura  
e consome toda  
uma existência. 

Fonte: MACHADO, Nauro. Campo sem base. São Luís, 1958.  
 

a) No poema, o eu lírico estabelece a diferença entre a construção do homem e a construção do poeta. 
Retire do texto duas palavras ou expressões que exemplifiquem, respectivamente, essas 
caracterizações ��do homem e do poeta.  

b) No verso “ser poeta é duro e dura”, há uma figura de palavra denominada paronomásia (aproximação 
de palavras com recursos fonéticos e fonológicos semelhantes, mas de diferentes classes gramaticais). 
Identifique as palavras envolvidas nesse recurso e relacione-as a suas respectivas categorias 
morfológicas.  

  
09. (Fuvest 2015)  Leia a seguinte mensagem publicitária de uma empresa da área de logística: 

 

A gente anda na linha para levar sua empresa mais longe  
Mudamos o jeito de transportar contêineres no Brasil e Mercosul. Através do modal ferroviário, oferecemos 
soluções logísticas econômicas, seguras e sustentáveis.  
 

a) Visando a obter maior expressividade, recorre-se, no título da mensagem, ao emprego de expressão 
com duplo sentido. Indique essa expressão e explique sucintamente.  

b) Segundo o anúncio, uma das vantagens do produto (transporte ferroviário) nele oferecido é o fato de 
esse produto ser “sustentável”. Cite um motivo que justifique tal afirmação.   

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Leia o poema “O sobrevivente”, extraído do livro Alguma poesia, de Carlos Drummond de Andrade, publicado 
em 1930. 
 

O sobrevivente 
 

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. 
Impossível escrever um poema — uma linha que seja — de verdadeira poesia. 
O último trovador morreu em 1914. 
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. 
 

Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 
Se quer fumar um charuto aperte um botão. 
Paletós abotoam-se por eletricidade. 
Amor se faz pelo sem-fio. 
Não precisa estômago para digestão. 
 

Um sábio declarou a O Jornal que ainda 
falta muito para atingirmos um nível razoável 
de cultura. Mas até lá, felizmente, 
estarei morto. 

 

Os homens não melhoraram 
e matam-se como percevejos. 
Os percevejos heroicos renascem. 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio. 
 

(Desconfio que escrevi um poema.) 
(Poesia 1930-1962, 2012.)  
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10. (Unesp 2020) 
a) Explicite a antítese contida em “Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais 

simples.” (2ª estrofe). 
b) Identifique o pressuposto contido no trecho “E se os olhos reaprendessem a chorar” (4ª estrofe), 

relacionando-o com o tema geral do poema.  
 

Gabarito:   
 

01. A palavra “como” é típica da figura de linguagem da comparação. No texto, observa-se que o eu lírico está, 
a todo momento, comparando a música à natureza a partir dessa palavra, como visto, por exemplo, no 
trecho “Uma música que seja como o som do vento numa enorme harpa plantada no deserto.”   

 

02. O texto descreve uma atitude de Diego Stocco perante a música, que pode ser vista como bastante 
inventiva: Diego consegue produzir músicas até com elementos simples da natureza. No entanto, como 
coloca o texto, ele não é o único a tentar isso. No quinto parágrafo, vê-se que “Hermeto Pascoal, um dos 
músicos mais inventivos que o Brasil já viu, fazia coisa parecida desde os tempos de criança, em 1940.” 
Assim, tanto Hermeto Pascoal, quanto Diego Stocco são considerados inventivos por valerem-se de 
elementos da natureza para produzir canções, sendo esse adjetivo uma palavra que aproxima os dois.   

 

03. O botânico observa a árvore objetivamente, do ponto de vista científico, limitando-se, assim, ao uso da 
linguagem denotativa. O poeta apresentaria uma visão mais completa por concebê-la também estética 
(“Vê-a na sua graça, na sua força, na sua formosura, no seu colorido”) e subjetivamente (“sente tudo 
quanto ela lembra, tudo quanto ela sugere, tudo quanto ela evoca, desde as impressões mais espontâneas 
até as mais remotas, mais vagas e mais indefiníveis”), fazendo uso da linguagem conotativa.   

 

04. Ao afirmar que a floresta invadiu suas terras, a intenção da personagem da charge é defender a expansão 
do agronegócio mesmo às custas da destruição da natureza. A personagem coloca-se como vítima e a 
floresta, como destruidora. Trata-se de uma inversão do que, de fato, acontece, uma lógica absurda; mas 
que serve aos interesses do grupo ruralista. Tal visão desrespeita a ética da sociedade, pois interesses 
coletivos, a preservação ambiental, são substituídos por interesses privados, e a expansão do agronegócio.   

 
05. Tal perspectiva é atribuída ao poeta, que vê a árvore sob dois pontos de vista: o estético, ou seja, a beleza 

da árvore (“Vê-a na sua graça, na sua força, na sua formosura, no seu colorido...”) e o antropomórfico, isto 
é, ele a humaniza, concebe-a sob forma humana ou com atributos humanos.   

 
06. Os termos sublinhados estabelecem com o verbo a relação de objetos diretos. Do ponto de vista 

semântico, a organização dos substantivos sublinhados segue o critério de sequenciar as etapas da vida: 
nascer (“o nascimento”), crescer (“o crescimento”), reproduzir-se (“a reprodução”) e morrer (“a morte”). O 
único vocábulo que rompe com essa sequenciação da vida é “nutrição”.   

 

07.  
a) Há duas possibilidades de leitura do verbo “cair” em “O yuan cai – na nossa cabeça”: “ir ao chão” e 

“ser desvalorizado”. 
b) Segundo o texto, a vantagem interna é favorecer as próprias exportações, e a vantagem externa é 

prejudicar os países concorrentes.    
 

08.  
a) Para homem a palavra é completo. Para poeta é essência.  
b) A paranomásia ocorre porque a palavra duro é um adjetivo que significa rijo, sólido. Já a palavra dura, 

neste contexto, está na terceira pessoa do presente do indicativo do verbo durar. Ou seja, a 
paranomásia ocorre entre duas palavras com grafias semelhantes, mas com classes gramaticais 
diferentes: um adjetivo e um verbo.   

 

09.  
a) Para maior expressividade a palavra linha traz uma ambiguidade bastante pertinente, mencionando a 

expressão andar na linha que quer dizer fazer tudo de maneira correta e a ideia de linha de trem, já 
que a empresa oferece transportes em containers via férrea. 

b) Hoje sustentável ganhou um significado a mais, quer dizer de toda forma de trabalho que não 
prejudica o meio ambiente, o que acontece com os trens, eles não poluem o ar como outros meios de 
transporte e também são mais baratos.   

 

10.  
a) No trecho “Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples.”, a 

aproximação de palavras com sentidos opostos configura uma antítese, já que não existe coerência na 
fabricação de máquinas muito complicadas para satisfazer necessidades simples.  

b) Na quarta estrofe, o eu lírico alude à sensibilidade com que o ser humano foi dotado em outros 
momentos da História, para analisar e se emocionar com o mundo e os seres que o habitavam, o que 
parece não acontecer no momento em que se deflagra uma guerra mundial de consequências trágicas 
para a Humanidade. Ao estabelecer paralelo com o episódio bíblico do dilúvio (“E se os olhos 
reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio”), o eu lírico enfatiza o tamanho do desastre e o seu 
lamento pela desvalorização do ser humano perante um mundo dominado pelo capital, na ânsia de 
tecnologia e disputa de mercados. 


