
 

 

Tarefa 8 professora Vanessa 
 
Resolução 
 
01.  

a) O fato histórico é a Batalha de Waterloo, em que Napoleão foi derrotado. 
b) As qualidades profissionais do estrategista que são desastrosas. Há hipótese de algum vínculo genético 

entre o estrategista e o estrategista de Waterloo. 
c) - O personagem pergunta se o estrategista teria algum grau de parentesco com outro: o de Waterloo. 

- Pressupõe pela expressão do estrategista que o erro do passado pode se confirmar no presente.   
 
02.  

a) O princípio é o de que a reta é a menor distância entre dois pontos. Um atalho deveria ser um caminho 
mais curto - e o atalho em questão é uma escada, correspondendo, portanto, a uma linha reta. Tal 
caminho, porém, é inviável para um automóvel. Daí que se possa invocar a "lei de Murphy", pois, 
embora haja atalho, ele é inútil: o que podia dar errado, deu. 

b) Os elementos visuais da ilustração indicam que o caminho desejado se situa próximo, mas separado 
por um muro do caminho em que se encontra o automobilista, sendo uma escada o atalho, ou seja, o 
meio mais curto de chegar ao caminho pretendido. Porém, como a escada é inviável para o automóvel, 
o atalho em questão torna-se inútil. Daí, contudo, não decorre a conclusão contida na legenda, 
segundo a qual "um atalho é a distância mais longa entre dois pontos".   

 
03. Em todos os conjuntos, predomina o traço do humor com a ressignificação dos versos, realizada pela 

contrapartida das ilustrações que remetem, de maneira geral, ao sentido denotativo. 
Conjunto 1: sobretudo em relação à palavra "pedra" usada no texto de Drummond com valor metafórico 
tem como contrapartida, na ilustração, um valor denotativo.Esse proedimento caracteriza uma 
ressignificação do humnor nesse "novo" texto. 
Conjunto 2: a ilustração reproduz o interesse, a falta de sinceridade, a "mentira" de certas relações sociais, 
em contrapartida ao fragmento literário que avalia as relações humanas de modo pessimista, contraditório. 
Conjunto 3: a ilustração materializa, pela denotação, uma situação presente em algumas relações 
amorosas (traíção: chegada do marido e fuga do amante); em contrapartida, o fragmento literário 
reproduz, pela conotação, a fragilidade das relações amorosas. 
Conjunto 4: a ilustração centraliza o entendimento do fragmento literário na palavra "chama", de modo 
denotativo (um abraço intenso); em contrapartida, os versos de Vinícius de Moraes traduzem, pela 
antítese, a fragilidade das relações amorosas. 
Conjunto 5: a ilustração centraliza nos versos de Carlos Drummond de Andrade o olhar do homem para o 
corpo "exuberante" da mulher; os versos de Drummond discutem, pelo humor, a dificuldade do homem em 
resolver seus grandes conflitos. 
Conjunto 6: a ilustração focaliza uma postura tradicional do luto, não enfatizando o jogo poético da 
antítese presente em: entre "tu/eu"; "repousa"/"viva"; "lá/cá"; "céu/terra".   

 
04. O texto de Jaguar discute a contradição entre a euforia pela vitória da seleção de futebol ("avante seleção") 

e a realidade política do país em 1970 (as feições de pobreza dos personagens, a posição da bandeira 
brasileira, as condições de moradia), apontando a falta de perspectiva quanto ao futuro, centrada na 
pergunta: "E agora, José?".   

 
05.  

a) Embora a afirmativa: “(...) um poema terrivelmente trágico, e que parece de humor” pareça 
paradoxal, basta parar para pensar que a vida é tragicômica para compreender que o poema retrata os 
desencontros amorosos tão comuns, só que amarrados e organizados como uma corrente, como se a 
resignada melancolia do eu lírico transformasse em um cordão elos fragmentados de vida amorosa que 
não se encontram. O autor da tirinha, por sua vez, brinca com esses desencontros e termina uma 
“história” começada por um dos poemas mais populares de Drummond. Só que o poema não se basta 
e o poeta também entra na quadrilha da vida e um de seus mais diletos poemas é ironizado em sua 
contradição por uma tirinha de jornal. Uma divertida e realista releitura de um conhecido poema de 
nossa língua. 

b) Segundo a norma culta, a oração ficará: Raimundo morreu num desastre, depois de beber muito a fim 
de esquecer Maria, que não o amava. A necessidade do oblíquo o é pelo fato dele ser complementar a 
um verbo transitivo direto: amava. Sendo assim, exclui-se a possibilidade do lhe, usado apenas como 
objeto indireto.   
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06.  
a) O anúncio publicitário dialoga com a colocação de Lavoisier: “Na Natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma”. 
b) A linguagem não verbal aponta para duas teclas do computador unidas, representando um atalho para 

o recurso de copiar dados. Ambas, unidas, são alvo de crítica, representada pelo pejorativo arremesso 
de objetos.   

 
07.  

a) O adolescente utiliza o kit básico de frases para sobreviver por causa das dificuldades que tem com 
imprevistos e frustrações como em situações que exijam que ele assuma seus erros, administre as 
perdas e as emoções. 

b) O recurso da intertextualidade ajuda a compor o efeito de humor, pois frases de advertência são 
usadas pelo autor para alertar quanto ao perigo do uso excessivo do kit de sobrevivência pelo 
adolescente.   

 
08.  

a) A intertextualidade, recurso em que se estabelece relação entre um texto e outro, ocorre no texto de 
Monteiro Lobato com a referência a personagens e contextos de histórias de outras obras da literatura. 
Dona Carochinha cita Aladino, Bela Adormecida, Gato de Botas, Branca de Neve e Pequeno Polegar, 
personagens de obras clássicas da literatura infantil, que, segundo ela, andam revoltados por não 
terem oportunidade de viver novas aventuras.  

b) Enquanto que, na descrição, o autor caracteriza com palavras o que viu e observou, com 
predominância de substantivos e de adjetivos, na narração predominam verbos de ação em orações 
ligadas por conectores em sucessivas sequências de ações. Um exemplo de sequência narrativa 
presente no texto seria: "Não sei ‒ respondeu dona Carochinha ‒ mas tenho notado [...]". E como 
exemplo de sequência textual descritiva "Aladino queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa está 
enferrujando".   

 
09. Em ambos os poemas, o eu-lírico evidencia a sua revolta aos bons-modos, às regras impostas pela 

sociedade, aos critérios de comportamento e conduta que lhe são impostos: “Ó ilustríssimos senhores / de 
modos finos, que saco!”, “Não quero ser poeta / de que todos se orgulham.” e “Não me venham com 
conclusões!”, “Se têm a verdade, guardem-a!”. 
Assim, temos dois poetas de épocas distintas, cada qual com as suas peculiaridades, abordando um 
mesmo assunto e de forma parecida: Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, do Modernismo 
português, um eterno descontente em conflito com o mundo; e Waldo Motta, poeta brasileiro 
contemporâneo. 
Resumindo, podemos dizer que a revolta perante uma sociedade de aparências, com valores éticos e 
morais questionáveis para o eu-lírico de cada um dos poemas, e a linguagem exclamativa, irônica e, até 
mesmo, agressiva são os elementos que promovem o diálogo entre os textos, a intertextualidade.   

 
10.  

a) Através dos versos “os homens” que “não melhoraram / e matam-se como percevejos” e “Inabitável, o 
mundo é cada vez mais habitado”, de “O Sobrevivente, o eu lírico exprime o seu pessimismo sobre a 
evolução da humanidade, em um universo marcado por privações, irracionalidade e automatismo, 
ausência de lirismo (“O último trovador morreu em 1914”), excesso de tecnologia (“Há máquinas 
terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples”), assim como pela perda de 
sensibilidade nos gestos humanos (“E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio”).  

b) No verso “O último trovador morreu em 1914.”, o eu lírico aludiu ao momento histórico da Primeira 
Guerra Mundial, responsável pelo tom pessimista que permeia todo o poema, já que a sensibilidade 
inerente à arquitetura do poema parece tornar-se impossível perante a tragédia que se abateu naquela 
altura sobre a Humanidade.   

 
  
 


