
 

 

Tarefa 8 professora Vanessa 
 
01. (Unicamp 2002)  Considere a tira a seguir: 

 
Nessa tira, a crítica ao "estrategista militar" não é explícita. Para compreender a tira, o leitor deve 
reconhecer uma alusão a um fato histórico e uma hipótese sobre transmissão genética. 
a) Qual é o fato histórico ao qual a tira faz alusão? 
b) Qual é a explicação para as qualidades profissionais do estrategista? 
c) Explicite o raciocínio da personagem que critica o estrategista.  

 
02. (Unesp 2003)  A questão seguinte toma por base uma ilustração do cartunista brasileiro Jaguar (Sérgio de 

Magalhães Gomes Jaguaribe, 1932) ao livro "A completa Lei de Murphy". 
 

 
 
Um atalho é a distância mais longa entre dois pontos. 

Arthur Bloch, A completa Lei de Murphy. Traduzido e transubstanciado por Millôr Fernandes. 
 

Tomando por base que a ilustração de Jaguar se refere à chamada "Lei de Murphy", cujo enunciado 
fundamental é "Se alguma coisa pode dar errado, dará", 
a) estabeleça uma relação entre a "Lei de Murphy", a legenda da ilustração e o princípio matemático que 

essa legenda parodia; 
b) demonstre em que medida os elementos visuais da ilustração reafirmam o conteúdo da legenda.  

  
03. (Uff 2007)  E DA PALAVRA À POESIA VAI UM LONGO PASSO QUE SABEM DAR: 

Carlos Drummond de Andrade 
Augusto dos Anjos 
Vinicius de Moraes 
Camões 
Olavo Bilac 
Casimiro de Abreu 
Garcia Lorca 
João Cabral 
Manoel Bandeira 
Aos quais agradeço a colaboração 
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Ziraldo, em seu texto, se apropria criativamente de textos literários de autores conhecidos, compondo 
conjuntos de linguagem verbal e não-verbal. 
Escolha um dentre os conjuntos numerados e explique a criação de um sentido novo que a relação entre as 
duas linguagens produz. 
Conjunto de linguagem verbal e não-verbal: número  

  
04. (Uff 2007)   

 
"Esta ilustração que fiz para os versos do Carlos Drummond de Andrade quase provocou a prisão do poeta. 
Tive um trabalho danado para convencer o general de Censura que publiquei o desenho sem pedir 
autorização do poeta." 
(Jaguar) 
Estabeleça a relação entre a linguagem não-verbal e o fragmento do poema "E agora, José?" de Carlos 
Drummond de Andrade, na construção de sentido desse novo texto de Jaguar: AVANTE SELEÇÃO.  
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05. (Uema 2015)  Leia o poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade.  
 

QUADRILHA  
 
João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.  
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história.  
 

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  
 
A tira reescreve o poema “Quadrilha”. Nela, é recontada a segunda parte do referido poema.  
 

 
 

Responda às seguintes questões: 
a) No último quadro da tira, como se pode interpretar “(...) um poema terrivelmente trágico, e que 

parece de humor”, considerando o poema.  
b) No terceiro quadro: “Raimundo morreu num desastre, depois de beber muito a fim de esquecer Maria, 

que não lhe amava”, ocorre um desvio da norma culta em relação à regência verbal. Reescreva esse 
período, adequando-o às regras da sintaxe do padrão culto.  

  
06. (Ufu 2015)   

 
 

O anúncio publicitário, produzido por uma revista para divulgar seus blogs, dialoga com outro texto. 
Considerando essa informação,  
a) indique que texto é esse e explique o processo de intertextualidade que se estabelece entre ele e o 

anúncio publicitário.  
b) explique de que maneira a linguagem não verbal do anúncio publicitário contribui com o diálogo 

estabelecido entre os dois textos.  
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07. (Ufg 2006)  Leia o texto: 
 

 
 

A tira trata de modo bem-humorado aspectos relativos à adolescência. 
a) A partir da sequência de quadros, justifique por que o adolescente utiliza um kit básico de frases para 

sobreviver. 
b) Considere a legenda na parte inferior da tira e explique como o recurso da intertextualidade ajuda a 

compor o efeito de humor do texto.  
  
08. (Ufu 2018)  Não sei – respondeu dona Carochinha – mas tenho notado que muitos dos personagens das 

minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade. 
Falam em correr mundo a fim de se meterem em novas aventuras. Aladino queixa-se de que sua lâmpada 
maravilhosa estaì enferrujando. A Bela Adormecida tem vontade de espetar o dedo noutra roca para dormir 
outros cem anos. O Gato de Botas brigou com o marquês de Carabás e quer ir para os Estados Unidos 
visitar o Gato Félix. Branca de Neve vive falando em tingir os cabelos de preto e botar rouge na cara. 
Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para contê-los. Mas o pior eì que ameaçam fugir, e o 
Pequeno Polegar já deu o exemplo.  

 
LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. 33. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. p. 11.  

 
a) Explique como se dá o processo de intertextualidade no texto de Monteiro Lobato.  
b) Transcreva um exemplo de sequência textual narrativa e um exemplo de sequência textual descritiva, 

retiradas do texto.   
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
TEXTO 1 
 
“Saudações” 
 

Ó ilustríssimos senhores 
de modos finos, que saco! 
Pelo amor da santa, fora 
com vossos salamaleques! 
 

Não quero louros nem busto 
e nem meu nome em via 
pública. 
Não quero as vossas vênias 
e rapapés, flores dúbias. 
Não quero ser poeta 
de que todos se orgulham. 
 

Descaradamente confesso 
a quem interessar possa: 
Quero é ser a vergonha 
da província e da república. 
 

(Transpaixão) 
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TEXTO 2 
 
“Lisbon revisited (1923)” 
 

Não: não quero nada. 
Já disse que não quero nada. 
 

Não me venham com conclusões! 
A única conclusão é morrer. 
 

Não me tragam estéticas! 
Não me falem em moral! 
Tirem-me daqui a metafísica! 
Não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem 
conquistas 
Das ciências (das ciências, Deus meu, das ciências!) — 
Das ciências, das artes, da civilização moderna! 
 

Que mal fiz eu aos deuses todos? 
 

Se têm a verdade, guardem-a! 
 

Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. 
Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo. 
Com todo o direito a sê-lo, ouviram? 
 

(Ficções do interlúdio)   
 
09. (Ufes 2010)  Considerando que intertextualidade implica a “utilização de uma multiplicidade de textos ou 

de partes de textos preexistentes de um ou mais autores, de que resulta a elaboração de um novo texto 
literário” (Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa), justifique como esse processo ocorre na 
relação entre os trechos de “Saudações”, do poeta brasileiro contemporâneo Waldo Motta, e de “Lisbon 
revisited (1923)”, do poeta português modernista Fernando Pessoa.  

  
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.)  
 

 

10. (Unesp 2020) 
a) Qual a opinião do eu lírico sobre a “evolução da humanidade”? Justifique sua resposta com base no 

texto. 
b) É possível que o eu lírico, no verso “O último trovador morreu em 1914.”, tenha feito alusão a um 

importante evento histórico. De que evento se trata e qual é sua relação com o tema geral do poema?  


