
 

 

Tarefa 9 professora Vanessa 
 
01. (Ueg)   

 
Há entre o enunciado “não atacar é o melhor ataque” e o ditado futebolístico “a melhor defesa é o ataque” 
uma relação denominada de  
a) intertextualidade    
b) contextualidade    
c) prolixidade    
d) informatividade    

  
02. (Ita)   

 
 

Assinale a alternativa que exprime o teor crítico da charge.  
a) A pichação somente contribui para o aumento da poluição visual da cidade.     
b) É necessário investir efetivamente em educação para a conscientização ambiental.     
c) Há incoerência entre a proibição governamental e sua efetiva fiscalização.     
d) A pichação é uma forma ilegítima de protesto social e educacional.     
e) Os pichadores demonstram total indiferença com o meio ambiente e a lei.     
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03. (Fgv)  Leia o texto e, em seguida, atenda ao que se pede.  
 
Espigas cheias ou chochas 

Este é o momento de cair na real. Não há muita saída para o drama da hora, senão consertar o que 
está quebrado. 

A economia vive de ciclos, curtos e longos. Disso já se sabia desde José do Egito, filho de Jacó, que 
avisou o faraó de que sete anos de vacas magras e de espigas chochas sucederiam a sete anos de vacas 
gordas e espigas cheias.  

Para enfrentar caprichos do setor produtivo desse tipo é que a humanidade aprendeu a fazer estoques, 
a empilhar reservas e criar fundos de segurança, também desde José do Egito ou desde o escravo grego 
Esopo, o autor da fábula da cigarra e da formiga.  

Um dos grandes problemas da economia brasileira é o de que enfrenta agora brutal crise fiscal sem 
que administradores previdentes tenham previsto a tragédia nem se preparado para enfrentá-la.  

Celso Ming, http://economia.estadao.com.br, 04/05/2016.  
 
a) Tendo em vista o assunto desenvolvido no texto, o que existe de comum entre a fábula de Esopo e a 

história bíblica de José do Egito?  
b) Entendido em seu sentido literal, o trecho “sem que administradores previdentes tenham previsto” 

contém uma incoerência. O emprego de aspas em uma das palavras desse trecho, conferindo a ela um 
sentido especial, eliminaria a incoerência? Justifique.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Com base neste texto, responda à(s) questão(ões). 
 
Ygor não tinha muito dinheiro pra ir à casa de Marcelle, não poderia pegar duas conduções. Teria que seguir 
uma longa peregrinação, afinal a S... não disponibilizava ônibus praquelas bandas. 
[...] 
Dentro do ônibus, tentava achar um lugar onde pudesse acomodar seus pés tamanho 42 sem pisar nos alheios. 
Riu indignadamente ao ver, num ponto, um abrigo com um anúncio que dizia: 
“CIDADANIA É USAR O TRANSPORTE DE MASSA: DÊ PREFERÊNCIA AO ÔNIBUS”. 
Após um enjoativo fluxo de para e anda, para e anda que durou uma hora e quinze minutos, enfim o ônibus 
seguia sem grandes interrupções, e inclusive já se aproximava do destino de Ygor. 

DENISSON, Ari. Contos Periféricos. Maceió: Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 2016. p. 31. 
  
04. (G1 - ifal)  No segundo período do primeiro parágrafo, a palavra “afinal”, que significa “por fim, enfim, 

finalmente”, gera uma incoerência na relação de sentido entre as orações. Considerando que, entre ambas 
as orações, se estabelece uma relação de causa e consequência, assinale a única alternativa em cujo 
período a coerência textual foi restabelecida.  
a) Teria que seguir uma longa peregrinação, todavia a S... não disponibilizava ônibus praquelas bandas.     
b) Teria que seguir uma longa peregrinação, no entanto a S... não disponibilizava ônibus praquelas 

bandas.     
c) Teria que seguir uma longa peregrinação, uma vez que a S... não disponibilizava ônibus praquelas 

bandas.     
d) Teria que seguir uma longa peregrinação, porém a S... não disponibilizava ônibus praquelas bandas.    
e) Teria que seguir uma longa peregrinação, sempre que a S... não disponibilizava ônibus praquelas 

bandas.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto abaixo para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Português no topo das línguas mais importantes 
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A língua portuguesa é a segunda língua mais importante no mundo dos negócios, pelo menos para quem 
tem o inglês como língua materna. Quem o diz é Ofer Shoshan, um colaborador da revista norte-americana 
Entrepeneur, num artigo divulgado esta semana. 

Espanhol, português e chinês são, na opinião do autor do artigo, as línguas que “todos os diretores 
executivos de empresas globais devem aprender”. A lista refere um total de 6 línguas, incluindo o russo, o 
árabe e o alemão. 

“A língua portuguesa já é a quarta língua mais traduzida, na nossa empresa, o que reflete o seu 
crescimento nos últimos anos”, diz Ofer, que é o diretor executivo da empresa de traduções One Hour 
Translations. 

O autor admite, contudo, que este aumento da ‘procura’ da língua portuguesa está ligado ao Brasil e não a 
Portugal, já que “a economia brasileira está a deixar de ser emergente para passar a ser uma das mais ricas do 
mundo, com uma população gigantesca, vastos recursos naturais e uma forte comunidade tecnológica”. 

Ofer Shoshan recorda que o próprio Bill Gates assumiu, recentemente, um dos seus maiores 
arrependimentos: não falar uma segunda língua para além do inglês. 

Por outro lado, o autor refere o momento em que o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, “mostrou um 
impressionante domínio da língua chinesa, durante uma visita, em outubro passado, a uma universidade de 
Pequim”. 

“Ao aprender chinês, Zuckerberg demonstrou que dominar a língua local é fundamental para aprofundar 
relações de negócio e conquistar a alma e o coração dos mercados”, diz Ofer Shoshan. 

Disponível em: https://iilp.wordpress.com/2015/05/06/portugues-no-topo-das-linguas-mais-importantes 
Acesso em:23/05/2015. Adaptado.  

 
05. (Upe-ssa 1)  Como em todo texto, o autor utiliza diversos recursos coesivos, que colaboram para a 

coerência textual. Acerca desses recursos, é CORRETO afirmar que  
a) no trecho: “Quem o diz é Ofer Shoshan” (1º parágrafo), o termo destacado faz referência ao 

substantivo próprio que vem logo em seguida (Ofer Shoshan).    
b) o trecho: “Espanhol, português e chinês são, na opinião do autor do artigo,” (2º parágrafo) apresenta 

certa incoerência, já que o leitor não tem como relacionar o segmento destacado a outras partes do 
texto.    

c) no trecho: “A língua portuguesa já é a quarta língua mais traduzida, na nossa empresa” (3º 
parágrafo), a forma plural destacada foi utilizada porque o autor do texto é, também, dono da 
empresa mencionada.    

d) no trecho: “O autor admite, contudo,” (4º parágrafo), o segmento destacado faz referência ao 
fundador do Facebook, Mark Zuckerberg.    

e) no trecho: “Ofer Shoshan recorda que o próprio Bill Gates assumiu, recentemente, um dos seus 
maiores arrependimentos” (5º parágrafo), a forma pronominal destacada tem como referente “Bill 
Gates”.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Não passa de asneira a recorrente ideia de que a corrupção é monopólio do governo, e a sociedade, sua 
vítima. A corrupção é, em larga medida, resultado de uma sociedade que não fiscaliza e, pior, em que alguns 
setores de elite são coniventes com as mais diferentes modalidades de mazelas, que vão de sonegar impostos 
até subornar o guarda. Estamos inventando até mesmo a fraude com doutorado. 

A Folha divulgou detalhes do mercado da venda de dissertações de mestrado e de doutorado, por valores 
altos. Podem-se encontrar os vendedores abertamente na internet, todos eles, claro, titulados. Mas a verdade é 
que, junto com seus clientes, eles participam de uma fraude. 

(Gilberto Dimenstein. Folha Online, 08/11/2005. Adaptado.)  
 
06. (Ufpe)  Incoerências, em um texto, podem ser causadas por diversos fatores, como transgressões de 

natureza sintática, relações semânticas impróprias entre orações, escolhas lexicais inadequadas, dentre 
vários outros. A tentativa de compreensão do texto de Dimenstein levou certo leitor a formular a seguinte 
conclusão: 
“Segundo Dimenstein, a prática da corrupção implica a não fiscalização da sociedade e a 
conivência de alguns setores de elite.” 
a) Essa conclusão é coerente? Justifique seu ponto de vista. 
b) Como você formularia sua própria conclusão?  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Texto I 
 
DA UTILIDADE DOS ANIMAIS 
 
 Terceiro dia de aula. A professora é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os 
feitios. É preciso querer bem a eles, diz a professora, com um sorriso que envolve toda a fauna, protegendo-a. 
Eles têm direito à vida, como nós, e além disso são muito úteis. Quem não sabe que o cachorro é o maior 
amigo da gente? Cachorro faz muita falta. Mas não é só ele não. A galinha, o peixe, a vaca... Todos ajudam. 
 - Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? 
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 - Aquele? É o iaque, um boi da Ásia Central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. Do pelo se 
fazem perucas bacaninhas. E a carne, dizem que é gostosa. 
 - Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? 
 - Bem, primeiro serve para uma coisa, depois para outra. Vamos adiante. Este é o texugo. Se vocês 
quiserem pintar a parede do quarto, escolham pincel de texugo. Parece que é ótimo. 
 - Ele faz pincel, professora? 
 - Quem, o texugo? Não, só fornece o pelo. Para pincel de barba também, que o Arturzinho vai usar quando 
crescer. 
 Arturzinho objetou que pretende usar barbeador elétrico. Além do mais, não gostaria de pelar o texugo, 
uma vez que devemos gostar dele, mas a professora já explicava a utilidade do canguru: 
 - Bolsas, malas, maletas, tudo isso o couro do canguru dá pra gente. Não falando na carne. Canguru é 
utilíssimo. 
 - Vivo, fessora? 
 - A vicunha, que vocês estão vendo aí, produz... produz é maneira de dizer, ela fornece, ou por outra, com 
o pelo dela preparamos ponchos, mantos, cobertores, etc. 
 - Depois a gente come a vicunha, né fessora? 
 - Daniel, não é preciso comer todos os animais. Basta retirar a lã da vicunha, que torna a crescer... 
 - E a gente torna a cortar? Ela não tem sossego, tadinha. 
 - Vejam agora como a zebra é camarada. Trabalha no circo, e seu couro listrado serve para forro de 
cadeira, de almofada e para tapete. Também se aproveita a carne, sabem? 
 - A carne também é listrada? - pergunta que desencadeia riso geral. 
 - Não riam da Betty, ela é uma garota que quer saber direito as coisas. Querida, eu nunca vi carne de 
zebra no açougue, mas posso garantir que não é listrada. Se fosse, não deixaria de ser comestível por causa 
disso. Ah, o pinguim? Este vocês já conhecem da praia do Leblon, onde costuma aparecer, trazido pela 
correnteza. Pensam que só serve para brincar? Estão enganados. Vocês devem respeitar o bichinho. O 
excremento - não sabem o que é? O cocô do pinguim é um adubo maravilhoso: guano, rico em nitrato. O óleo 
feito com a gordura do pinguim... 
 - A senhora disse que a gente deve respeitar. 
 - Claro. Mas o óleo é bom. 
 - Do javali, professora, duvido que a gente lucre alguma coisa. 
 - Pois lucra. O pelo dá escovas de ótima qualidade. 
 - E o castor? 
 - Pois quando voltar a moda do chapéu para homens, o castor vai prestar muito serviço. Aliás, já presta, 
com a pele usada para agasalhos. É o que se pode chamar um bom exemplo. 
 - Eu, hem? 
 - Dos chifres do rinoceronte, Belá, você pode encomendar um vaso raro para o living de sua casa. Do couro 
da girafa, Luís Gabriel pode tirar um escudo de verdade, deixando os pelos da cauda para Teresa fazer um 
bracelete genial. A tartaruga-marinha, meu Deus, é de uma utilidade que vocês não calculam. Comem-se os 
ovos e toma-se a sopa: uma de-lí-cia. O casco serve para fabricar pentes, cigarreiras, tanta coisa... O biguá é 
engraçado. 
 - Engraçado, como? 
 - Apanha peixe pra gente. 
 - Apanha e entrega, professora? 
 - Não é bem assim. Você bota um anel no pescoço dele, e o biguá pega o peixe, mas não pode engolir. 
Então você tira o peixe da goela do biguá. 
 - Bobo que ele é. 
 - Não. É útil. Ai de nós se não fossem os animais que nos ajudam de todas as maneiras. Por isso que eu 
digo: devemos amar os animais, e não maltratá-los de jeito nenhum. Entendeu, Ricardo? 
 - Entendi. A gente deve amar, respeitar, pelar e comer os animais, e aproveitar bem o pelo, o couro e os 
ossos. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Da utilidade dos animais. In: Para gostar de ler. 4 ed. São Paulo: Ática, 1979. v.4, p. 17-20) 
 
Vocabulário: 
texugo - mamífero de corpo atarracado, cauda curta e pelos rijos que vive em grandes tocas cavadas no solo. 
vicunha - mamífero da família dos camelídeos encontrado nos Andes do Peru, Bolívia, Argentina e Chile. 
nitrato - elemento químico usado em fertilizantes 
living - sala de estar 
biguá - ave aquática 
bacaninhas (gíria) - bonitinhas, elegantes, simpáticas 
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Texto II 
 
PASSAREDO 
(Francis Hime e Chico Buarque) 
 
Ei, pintassilgo 
Oi, pintaroxo 
Melro, uirapuru 
Ai, chega-e-vira 
Engole-vento 
Saíra, inhambu 
Foge, asa-branca 
Vai, patativa 
Tordo, tuju, tuim 
Xô, tié-sangue 
Xô, tié-fogo 
Xô, rouxinol sem fim 
Some, coleiro 
Anda, trigueiro 
Te esconde, colibri 
Voa, macuco 
Voa, viúva 
Utiariti 
Bico calado 
Toma cuidado 
Que o homem vem aí 
O homem vem aí 
O homem vem aí 
 
Ei, quero-quero 
Oi, tico-tico 
Anum, pardal, chapim 
Xô, cotovia 
Xô, ave-fria 
Xô, pescador-martim 
Some, rolinha 
Anda, andorinha 
Te esconde, bem-te-vi 
Voa, bicudo 
Voa, sanhaço 
Vai, juriti 
Bico calado 
Muito cuidado 
Que o homem vem aí 
O homem vem aí 
O homem vem aí 
 
Vocabulário: 
passaredo - passarada; o conjunto de pássaros 
 
Texto III 
 
ANEDOTA BÚLGARA 
 
Era uma vez um czar naturalista 
que caçava homens. 
Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, 
ficou muito espantado 
e achou uma barbaridade. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião. Rio de Janeiro: José Olympio Editor, 1973. p.21) 
 
Vocabulário: 
búlgara - oriunda, proveniente da Bulgária, país europeu 
czar - título que se dava aos antigos soberanos búlgaros 
naturalista - 1. seguidor do naturalismo como doutrina que recomenda a volta à natureza e à simplicidade 
primitiva, quer nas instituições sociais, quer na maneira de viver. 2. especialista em História Natural. 
anedota - conto, episódio, historieta, piada; narrativa breve de um fato engraçado.  
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07. (G1 - cp2)  Algumas falas dos alunos do texto I mostram que a professora é incoerente. Transcreva uma 
delas.  

  
08. (Unicamp)  Quando o treinador Leão foi escolhido para dirigir a seleção brasileira de futebol, o jornal 

"Correio Popular" publicou um texto com muitas imprecisões, do qual consta a seguinte passagem: 
 

"Durante sua carreira de goleiro, iniciada no Comercial de Ribeirão Preto, sua terra natal, Leão, de 51 anos, 
sempre impôs seu estilo ao mesmo tempo arredio e disciplinado. Por outro lado, costumava ficar horas 
aprimorando seus defeitos após os treinos. Ao chegar à seleção brasileira em 1970, quando fez parte do 
grupo que conquistou o tricampeonato mundial, Leão não dava um passo em falso. Cada atitude e cada 
declaração eram pensadas com um racionalismo típico de sua família, já que seus outros dois irmãos, 
Edmílson, 53 anos, e Édson, 58, são médicos." 

("Correio Popular", Campinas, 20/10/2000.) 
 
a) O que aconteceria com Leão se ele, efetivamente, ficasse "aprimorando seus defeitos"? Reescreva o 

trecho de maneira a eliminar o equívoco. 
b) A expressão "por outro lado", no início do segundo período, contribui para tornar o trecho incoerente. 

Por quê? 
c) Por que o emprego da palavra "racionalismo" é inadequado nessa passagem?  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

 
 
09. (Ueg)  Considerando o tema "meio ambiente", que incoerência prejudica a complementação dos sentidos 

produzidos pela linguagem não verbal (foto) e pela linguagem verbal (legenda abaixo da foto) na 
reportagem?  

  
10. (Unicamp)  O Partido X dedica-se a essa atividade mais do que nunca. Ocorre que ainda está longe do 

desejado, seja por falta de vontade, de vocação ou de incapacidade do partido. Entre outras razões, é por 
esse motivo que o dólar sobe. (Fernando Rodrigues, "Folha de S. Paulo", 25/09/2002 - parcialmente 
adaptado) 
a) Na primeira oração ocorre uma palavra (um pronome) que permite concluir que o trecho acima não é o 

início do texto de Fernando Rodrigues. Qual é a palavra e por que sua ocorrência permite tal 
conclusão? 

b) O final da sequência "seja por falta de vontade, de vocação ou de incapacidade..." apresenta um 
problema de coerência, que pode ser eliminado de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? 

c) Destaque uma passagem que indica que o texto é pessimista (ou crítico) em relação ao Partido.  
  
11. (Unesp)  As duas frases a seguir apresentam incoerências: 

Nós não temos censura. O que temos é uma limitação do que os jornais podem publicar. 
(Louis Net, ex-vice-ministro da Informação da África do Sul.) 
Um homem não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a menos que ele seja uma ave. 
(Sir Boy Roche, deputado do Parlamento Britânico.) 
a) Explique a razão da incoerência da primeira frase. 
b) Explique a razão da incoerência da segunda frase.  


