
 

 

Tarefa 10 professora Vanessa 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, 3buscava-o muitas vezes com os 
olhos, para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos, metemos o nariz no livro, e continuamos a 
ler. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia, três ou quatro, que ele lia devagar, 1mastigando as ideias e as 
paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da Regência, e que era grande a 8agitação pública. 
Policarpo tinha, decerto, algum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele podia ter, para 
nós, era a palmatória. E essa lá estava, pendurada no portal da janela, à direita, 2com os seus cinco olhos do 
diabo. 

Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca. E daí, pode 
ser que, alguma vez, as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar nos uma ou outra correção. (...) 

Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo 7os bolos uns por cima dos outros, até 
completar doze, 4que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Acabou, pregou-nos outro sermão. 
Chamou-nos 5sem vergonhas, desaforados, e jurou que, se repetíssemos o negócio, apanharíamos 6tal castigo 
que nos havíamos de lembrar para todo o sempre. 

Machado de Assis. Contos de escola. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 13 e 24.  
 

01. (Unb) Considerando o texto acima, extraído de Contos de Escola, e os diversos temas por ele suscitados, 
julgue os itens a seguir. 
a) Nos segmentos “mastigando as ideias e as paixões” (ref. 1) e “com os seus cinco olhos do diabo” (ref. 

2), foi empregada a linguagem figurada, o que se coaduna com o caráter literário do texto. 
b) A oração “buscava-o muitas vezes com os olhos” (ref. 3) mantém relação com duas orações: uma que 

inicia o período e acrescenta ao trecho a noção adverbial de causa, e outra que fecha o período e tem 
noção de finalidade. 

c) Na oração “que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas” (ref. 4), caso fosse inserida a 
preposição “com” para introduzir o termo “as palmas”, não haveria prejuízo para a correção gramatical 
do período, mas haveria alteração da função sintática desse termo, bem como do pronome “me”. 

d) Os vocábulos “vermelhas” (ref. 4) e “inchadas” (ref. 4), assim como “sem-vergonhas” (ref. 5) e 
“desaforados” (ref. 5), exercem a função de predicativo, respectivamente, da expressão “as palmas” 
(ref. 4) e da forma pronominal “nos” em “Chamou-nos” (ref. 5). 

e) A expressão “tal castigo” (ref. 6) refere-se aos “os bolos uns por cima dos outros, até completar doze” 
(ref. 7). 

f) Depreende-se do texto que, na relação entre mestre e alunos, à estratégia empregada pelo mestre, no 
controle da situação, seguiu-se, tacitamente, uma estratégia defensiva dos alunos.  

  
02. (Fuvest) 

I. Desespero meu: leitura obrigatória de livro indicado... 
II. Uma surpresa: tão bom, aquele livro! 
III. Nenhum aborrecimento na leitura. 
 

a) Respeitando a sequência em que estão apresentadas as três frases acima, articule-as num único 
período. Empregue os verbos e os nexos oracionais necessários à clareza, à coesão e à coerência desse 
período. 

b) Transcreva o período abaixo, virgulando-o adequadamente: 
A obrigação de ler um livro como toda obrigação indispõe-nos contra a tarefa imposta mas pode ocorrer se 
encontrarmos prazer nessa leitura que o peso da obrigação desapareça.  

  
03. (Ufrn) Articule, coerentemente, as três orações listadas abaixo em um só período. 

 

- O professor não é a árvore da sabedoria. (oração principal) 
- O professor possui grandes conhecimentos. (oração subordinada) 
- O professor também aprende com seus alunos. (oração subordinada) 
 

Para isso, considere as seguintes orientações: 
- a oração principal e as subordinadas já estão previamente definidas, não podendo haver permuta entre 
elas; 
- a ordem em que as orações surgirão no período é livre; 
- as orações subordinadas, NECESSARIAMENTE, deverão assumir uma forma desenvolvida (não reduzida). 
 

Lembre-se de que, ao articular as orações, pode ser necessário fazer certos ajustes no que se refere à 
flexão verbal e à coesão.  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Considere os textos de Aníbal Machado e Cecília Meireles para responder às questões. 
 

TEXTO 1 
 

O grande clandestino 
(Aníbal Machado) 

 
Eu me distraio muito com a passagem do tempo. 
Chego às vezes a dormir. O tempo então aproveita e passa escondido. 
Mas com que velocidade! 
Basta ver o estado das coisas depois que desperto: quase todas fora do lugar, ou 
 [desaparecidas; outras com uma prole imensa; 
O que é preciso é nunca dormir, e ficar vigilante, para obrigá-lo ao menos a disfarçar a 
 [evidência de suas metamorfoses. 
(...) 
Contudo, não se deve ligar demasiada importância ao tempo. Ele corre de 
[qualquer maneira. 
É até possível que não exista. 
Seu propósito evidente é envelhecer o mundo. 
Mas a resposta do mundo é renascer sempre para o tempo. 
 

 
TEXTO 2 

 
O tempo e os relógios 

(Cecília Meireles) 
 
Creia-se ou não, todo mundo sente que o tempo passa. Não precisamos olhar para o espelho nem para nenhum 
relógio: o tempo está em nosso coração, e ouve-se; o tempo está em nosso pensamento, e lembra-se. "Vou 
matando o tempo, enquanto o tempo não me mata" - respondia-me na Índia um grande homem amigo meu, 
cada vez que perguntava como ia passando. 
(...) 
Em todo caso, esses são os tempos grandes. O tempo pequeno é o dos nossos relógios.  
 
04. (Ufscar) Muitos recursos linguísticos garantem ao texto a sua coesão e expressividade. 

a) No texto de Aníbal Machado, os termos "mas" (30.verso) e "contudo" (60. verso) têm a mesma função 
coesiva e expressiva? Justifique a sua resposta. 

b) No trecho do texto 2 "Não precisamos olhar para o espelho nem para nenhum relógio: o tempo está 
em nosso coração, e ouve-se...", os dois pontos poderiam ser substituídos por um conectivo para ligar 
as orações. Reescreva o trecho, explicitando esse elemento de ligação das orações.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

João, o telegrafista 
 

 João telegrafista. 
 Nunca mais que isso, 
 estaçãozinha pobre 
 havia mais árvores pássaros 
 que pessoas. 
 Só tinha coração urgente. 
 Embora sem nenhuma 
 promoção. 
 A bater a bater sua única 
 tecla. 
 
 Elíptico, como todo 
 telegrafista. 
 Cortando flores preposições 
 para encurtar palavras, 
 para ser breve na necessidade. 
 Conheceu Dalva uma Dalva 
 não alva sequer matutina 
 mas jambo, morena. 
 Que um dia fugiu – único 
 dia em que foi matutina – 
 para ir morar cidade grande 
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 cheia luzes joias. 
 História viva, urgente. 
 
 Ah, inutilidade alfabeto Morse 
 nas mãos João telegrafista 
 procurar procurar Dalva 
 todo mundo servido telégrafo. 
 Ah, quando envelhece, 
 como é dolorosa urgência! 
 João telegrafista 
 nunca mais que isso, urgente. 
 
 II 
 

 Por suas mãos passou mundo, 
 mundo que o fez urgente, 
 elíptico, apressado, cifrado. 
 Passou preço do café. 
 Passou amor Eduardo 
 VIII, hoje duque Windsor. 
 Passou calma ingleses sob 
 chuva de fogo. Passou 
 sensação primeira bomba 
 voadora. 
 Passaram gafanhotos chineses, 
 flores catástrofes. 
 Mas, entre todas as coisas, 
 passou notícia casamento Dalva 
 com outro. 
 João telegrafista 
 o de coração urgente 
 não disse palavra, apenas 
 três andorinhas pretas 
 (sem a mais mínima sensação simbólica) 
 pousaram sobre 
 seu soluço telegráfico. 
 
 Um soluço sem endereço – Dalva – e urgente.  

(RICARDO, Cassiano. Poemas Murais. São Paulo: José Olympio Editora, 1950.) 
 

Vocabulário: 
telegrafia s. f. 1 processo de telecomunicações que transmite textos escritos (telegramas) por meio de um 
código de sinais (código Morse), através de fios (...). 
telegráfico adj. 1 relativo a telégrafo ou à telegrafia 2 transmitido ou recebido pelo telégrafo 3 relativo a 
telegrama; semelhante a um telegrama 4 fig. Muito conciso, condensado, muito lacônico (...)”. (HOUAISS, 
Antônio, VILLAR, Mauro de Sales. 
Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.) 
Código Morse. Primeiro estágio das comunicações digitais; uma forma de código binário em que todos os 
caracteres estão codificados como pontos e traços.  
 
05. (Ufrj) O escritor Gustavo Bernardo afirma que “toda linguagem é simultaneamente pletórica (abundante) e 

insuficiente”. (BERNARDO, G. O livro da metaficção. Rio de Janeiro: Tinta Negra, 2010.) 
 

Relacionando a afirmativa acima à coesão e à coerência, descreva, com foco em repetições e ausências, 
como se estabelece a conectividade textual no poema de Cassiano Ricardo.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

A identidade e a diferença: o poder de definir 
 
 A identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção simbólica e discursiva. (...) A 
identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua definição - discursiva e linguística 
- está sujeita a vetores de força, a relações de poder. 
 Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Não convivem harmoniosamente, lado a lado, em 
um campo sem hierarquias; são disputadas. 
 Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da identidade e da diferença seja objeto de 
disputa entre grupos sociais simetricamente situados relativamente ao poder. Na disputa pela identidade está 
envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da 
identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente 
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situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita 
conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado 
das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes. 
 Podemos dizer que onde existe diferenciação - ou seja, identidade e diferença – aí está presente o poder. A 
diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e a diferença são produzidas. Há, entretanto, uma 
série de outros processos que traduzem essa diferenciação ou que com ela guardam uma estreita relação. São 
outras tantas marcas da presença do poder: incluir/excluir ("estes pertencem, aqueles não"); demarcar 
fronteiras ("nós" e "eles"); classificar ("bons e maus"; "puros e impuros"; "desenvolvidos e primitivos”; 
“racionais e irracionais”); normalizar (“nós somos normais; eles são anormais”). 
 A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e de 
excluir. Como vimos, dizer "o que somos" significa também dizer "o que não somos". A identidade e a diferença 
se traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está 
incluído e quem está excluído. 
 Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que 
fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte separação entre "nós" e "eles". Essa demarcação de 
fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder. 
(...)Os pronomes "nós" e "eles" não são, aqui, simples categorias gramaticais, mas evidentes indicadores de 
posições-de-sujeito fortemente marcadas por relações de poder: dividir o mundo social entre "nós" e "eles" 
significa classificar. O processo de classificação é central na vida social. 
 Ele pode ser entendido como um ato de significação pelo qual dividimos e ordenamos o mundo social em 
grupos, em classes. A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às formas pelas quais a 
sociedade produz e utiliza classificações. 
 As classificações são sempre feitas a partir do ponto de vista da identidade. Isto é, as classes nas quais o 
mundo social é dividido não são simples agrupamentos simétricos. Dividir e classificar significa, neste caso, 
também hierarquizar. Deter o privilégio de classificar significa também deter o privilégio de atribuir diferentes 
valores aos grupos assim classificados. 
 A mais importante forma de classificação é aquela que se estrutura em torno de oposições binárias, isto é, 
em torno de duas classes polarizadas. O filósofo francês Jacques Derrida analisou detalhadamente esse 
processo. Para ele, as oposições binárias não expressam uma simples divisão do mundo em duas classes 
simétricas: em uma oposição binária, um dos termos é sempre privilegiado, recebendo um valor positivo, 
enquanto o outro recebe uma carga negativa. "Nós" e "eles", por exemplo, constitui uma típica oposição 
binária: não é preciso dizer qual termo é, aqui, privilegiado. As relações de identidade e diferença ordenam-se, 
todas, em torno de oposições binárias: masculino/feminino, branco/negro, heterossexual/homossexual. 
Questionar a identidade e a diferença como relações de poder significa problematizar os binarismos em torno 
dos quais elas se organizam. 
 Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das 
identidades e das diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 
no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger - arbitrariamente - uma identidade 
específica como o parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. 
Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, em relação às quais 
as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade normal é "natural", desejável, 
única. A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente 
como a identidade. Paradoxalmente, são as outras identidades que são marcadas como tais. Numa sociedade 
em que impera a supremacia branca, por exemplo, "ser branco" não é considerado uma identidade étnica ou 
racial. Num mundo governado pela hegemonia cultural estadunidense, "étnica" é a música ou a comida dos 
outros países. É a sexualidade homossexual que é "sexualizada", não a heterossexual. A força 
homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua invisibilidade. 
 Na medida em que é uma operação de diferenciação, de produção de diferença, o anormal é inteiramente 
constitutivo do normal. Assim como a definição da identidade depende da diferença, a definição do normal 
depende da definição do anormal. Aquilo que é deixado de fora é sempre parte da definição e da constituição 
do "dentro". A definição daquilo que é considerado aceitável, desejável, natural é inteiramente dependente da 
definição daquilo que é considerado abjeto, rejeitável, antinatural. A identidade hegemônica é 
permanentemente assombrada pelo seu Outro, sem cuja existência ela não faria sentido. Como sabemos desde 
o início, a diferença é parte ativa da formação da identidade. 
 

SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu (org. e trad.). Identidade e diferença: a 
perspectiva dos estudos culturais.  
Petrópolis: Vozes, 2000. p. 73-75. 

http://ead.ucs.br/orientador/turmaA/Acervo/web_F/web_H/file.2007-09-10.5492799236.pdf  
 

06. (Ufjf) Releia o trecho: 
“A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder”. (2° parágrafo) 
 
a) Explique o trecho acima, tomando como base o termo destacado. 
b) Reescreva o trecho, substituindo o termo destacado por um outro marcador discursivo que mantenha a 

relação sintático-semântica por ele estabelecida.  
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07. (Ufjf) Leia o fragmento a seguir: 
“A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente 
como a identidade”. (penúltimo parágrafo) 
 
No trecho destacado, qual é o efeito de sentido determinado pelo uso dos artigos indefinido e definido 
acima negritados?  

  
08. (Ufu)  Os trechos a seguir são partes de um texto adaptado, retirado de American Scientific Brasil, de 

janeiro de 2016, mas estão ordenados de forma aleatória. 
(   ) Como sexo, dinheiro é um tema que a maioria das pessoas evita discutir publicamente. No entanto, 

deixamos regularmente rastros digitais de nossa situação econômica, mesmo quando nos expressamos 
nos 140  caracteres do Twitter. 

(   ) Conforme os pesquisadores descreveram na PLOS ONE, pessoas com rendimentos mais altos 
tenderam a discutir negócios, política e atividades sem fins lucrativos. Usuários em faixas de rendas 
mais baixas se ativeram principalmente a assuntos pessoais, como dicas de beleza e experiências. 

(   ) Uma análise de cerca de 10,8  milhões de tuítes postados por mais de cinco mil usuários da rede de 
mídia social on-line constatou que as sucintas mensagens fornecem informações suficientes para 
revelar a faixa de renda de uma pessoa. 

(   ) Daniel Preotiuc-Pietro, pesquisador de pós-doutorado em processamento de linguagem natural, e seus 
colegas na Universidade da Pensilvânia se basearam em profissões autodeclaradas para classificar 
90%  de suas amostras em grupos de renda correspondentes. 

(   ) "O aprendizado de máquinas só é tão poderoso quanto os dados que podemos acessar”, diz Preotiuc-
Pietro. “As pessoas devem estar cientes do quanto revelam inadvertidamente sobre elas mesmas”. 

(   ) Eles usaram um programa capaz de aprender a partir de dados e fazer previsões baseadas neles, para 
identificar características de cada grupo. Aplicado aos outros 10%  de amostras, o modelo previu com 
sucesso os meios financeiros desses usuários. 

(   ) Em estudos anteriores, Preotiuc-Pietro e seus colegas foram capazes de prever o gênero, a idade e a 
tendência política de usuários do Twitter. Eles conseguiram até detectar sinais de depressão pós-parto 
e transtorno de estresse pós-traumático. 

(   ) "Pessoas de renda mais alta usam o Twitter como meio para divulgar informações; as de rendas mais 
baixas o usam mais para comunicação social”, explica Preotiuc-Pietro. A análise também revelou que 
tuítes de usuários que ganham mais dinheiro são mais propensos a expressar temores ou indignação. 

 
Com base nos trechos, faça o que se pede.  
a) Considerando que a organização de um texto pressupõe a ordenação lógica e coerente de seus 

fragmentos, leia os trechos, numere-os de modo a formar um texto coeso e coerente.  
b) Dê um título ao texto de modo a deixar claro qual é sua temática.  
c) Discorra sobre o emprego dos termos “conforme” e “eles” (que aparecem em negrito no texto), com 

base na relação que estabelecem com os outros elementos ou trechos do texto.   
  
09. (Ebmsp)  Preconceitos fazem parte de uma vida infeliz. É verdade que eles fazem parte da vida na qual há 

preconceitos de todo tipo, sempre desproporcionais em relação às diferenças, à singularidade. Uma vida 
que se autoquestiona eticamente é aquela que tenta entender e superar preconceitos. Em geral, nessa 
superação, encontramos com a novidade da singularidade. É ela, essa condição diferente e única própria de 
cada pessoa, que devemos respeitar universalmente. Em um aspecto profundo é o autoquestionamento 
ético que, ao nos ajudar a superar preconceitos, nos leva à felicidade.  

TIBURI, Márcia. Infelicidades contemporâneas. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br>. 
Acesso em: ago. 2017.  

 
Considerando-se os aspectos coesivos que mantêm a progressão temática do texto, é correto afirmar:   
a) O conectivo “que”, em “É verdade que eles fazem parte da vida”, dá continuidade às ideias do texto, 

ao introduzir a oração que funciona como sujeito de “É verdade”.     
b) O pronome pessoal “eles”, em “É verdade que eles fazem parte da vida”, faz uma referência catafórica 

ao termo “preconceitos de todo tipo”, prenunciando uma reflexão sobre um viés temático ainda não 
apresentado e tratado a seguir.    

c) O relativo “[n]a qual”, em “fazem parte da vida na qual há preconceitos”, resgata a palavra “parte”, 
caracterizando-a a partir de um aspecto que lhe é inerente.     

d) O demonstrativo “aquela”, em “Uma vida que se autoquestiona eticamente é aquela que tenta 
entender”, retoma a expressão “vida infeliz”, a fim de caracterizá-la como uma prática incessante de 
autoconhecimento.     

e) O elemento coesivo pronominal “ela”, em “É ela, essa condição diferente e única própria de cada 
pessoa”, refere-se ao vocábulo “superação”, recuperando-o para ressaltar a única condição de uma 
existência feliz.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A CONDIÇÃO HUMANA 

A Vita Activa e a Condição Humana 
 

Com a expressão vita activa, pretendo designar três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e 
ação. Trata-se de atividades fundamentais porque a cada uma delas corresponde uma das condições básicas 
mediante as quais a vida foi dada ao homem na Terra. 

1O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos crescimento 
espontâneo, metabolismo e eventual declínio têm a ver com as necessidades vitais produzidas e introduzidas 
pelo labor no processo da vida. A condição humana do labor é a própria vida. 

O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, existência esta não 
necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e cuja mortalidade não é compensada por este último. 
O trabalho produz um mundo “artificial” de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. 2Dentro 
de suas fronteiras habita cada vida individual, embora esse mundo se destine a sobreviver e a transcender 
todas as vidas individuais. A condição humana do trabalho é a mundanidade. 

3A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou da 
matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na 
Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a política; mas esta 
pluralidade é especificamente a condição – não apenas a conditio sine qua non, mas a conditio per quam – de 
toda a vida política. Assim, o idioma dos romanos – talvez o povo mais político que conhecemos – empregava 
como sinônimas as expressões “viver” e “estar entre os homens” (inter homines esse), ou “morrer” e “deixar de 
estar entre os homens” (inter homines esse desinere). 4Mas, em sua forma mais elementar, a condição humana 
da ação está implícita até mesmo em Gênesis (macho e fêmea Ele os criou), se entendermos que esta versão 
da criação do homem diverge, em princípio, da outra segundo a qual Deus originalmente criou o Homem 
(adam) – a ele, e não a eles, de sorte que a pluralidade dos seres humanos vem a ser o resultado da 
multiplicação5. 6A ação seria um luxo desnecessário, uma caprichosa interferência com as leis gerais do 
comportamento, se os homens não passassem de repetições interminavelmente reproduzíveis do mesmo 
modelo, todas dotadas da mesma natureza e essência, tão previsíveis quanto a natureza e a essência de 
qualquer outra coisa. 7A pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, 
humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a 
existir. 

As três atividades e suas respectivas condições têm íntima relação com as condições mais gerais da 
existência humana: o nascimento e a morte, a natalidade e a mortalidade. O labor assegura não apenas a 
sobrevivência do indivíduo, mas a vida da espécie. 8O trabalho e seu produto, o artefato humano, 9emprestam 
certa permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero do corpo humano. A ação, na 
medida em que se empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, 
para a história. 10O labor e o trabalho, bem como a ação, têm também raízes na natalidade, na medida em que 
sua tarefa é produzir e preservar o mundo para 11o constante influxo de recém-chegados que vêm a este 
mundo na qualidade de estranhos, além de prevê-los e levá-los em conta. 12Não obstante, das três atividades, 
a ação é a mais intimamente relacionada com a condição humana da natalidade; o novo começo inerente a 
cada nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-chegado possui a capacidade de 
iniciar algo novo, isto é, de agir. Neste sentido de iniciativa, todas as atividades humanas possuem um 
elemento de ação e, portanto, de natalidade. 13Além disto, como a ação é a atividade política por excelência, a 
natalidade, e não a mortalidade, pode constituir a categoria central do pensamento político, em contraposição 
ao pensamento metafísico. 

A condição humana compreende algo mais que as condições nas quais a vida foi dada ao homem. Os 
homens são seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma 
condição de sua existência. O mundo no qual transcorre a vita activa consiste em coisas produzidas pelas 
atividades humanas; mas, constantemente, as coisas que devem sua existência exclusivamente aos homens 
também condicionam os seus autores humanos. Além das condições nas quais a vida é dada ao homem na 
Terra e, até certo ponto, a partir delas, os homens constantemente criam as suas próprias condições que, a 
despeito de sua variabilidade e sua origem humana, possuem a mesma força condicionante das coisas naturais. 
O que quer que toque a vida humana ou entre em duradoura relação com ela, assume imediatamente o caráter 
de condição da existência humana. É por isso que os homens, independentemente do que façam, são sempre 
seres condicionados. Tudo o que espontaneamente adentra o mundo humano, ou para ele é trazido pelo 
esforço humano, torna-se parte da condição humana. O impacto da realidade do mundo sobre a existência 
humana é sentido e recebido como força condicionante. A objetividade do mundo – o seu caráter de coisa ou 
objeto – e a condição humana complementam-se uma à outra; por ser uma existência condicionada, a 
existência humana seria impossível sem as coisas, e estas seriam um amontoado de artigos incoerentes, um 
não mundo, se esses artigos não fossem condicionantes da existência humana. 
 
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução de Roberto Raposo: Editora da Universidade de São Paulo, 1981. pp. 15-17 (texto adaptado). 
 

5Quando se analisa o pensamento político pós-clássico, muito se pode aprender verificando-se qual das 
duas versões bíblicas da criação é citada. Assim, é típico da diferença entre os ensinamentos de Jesus de 
Nazareth e de Paulo o fato de que Jesus, discutindo a relação entre marido e mulher, refere-se a Gênesis 1:27 
“Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio fê-los macho e fêmea” (Mateus 19:4), enquanto 
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Paulo, em ocasião semelhante, insiste em que a mulher foi criada “do homem” e, portanto, “para o homem”, 
embora em seguida atenue um pouco a dependência: “nem o varão é sem mulher, nem a mulher sem o varão” 
(1 Cor.11:8-12). A diferença indica muito mais que uma atitude diferente em relação ao papel da mulher. Para 
Jesus, a fé era intimamente relacionada com a ação; para Paulo, a fé relacionava-se, antes de mais nada, com 
a salvação. Especialmente interessante a este respeito é Agostinho (De civitate Dei xii.21), que não só 
desconsidera inteiramente o que é dito em Gênesis 1:27, mas vê a diferença entre o homem e o animal no fato 
de ter sido o homem criado unum ac singulum, enquanto se ordenou aos animais que “passassem a existir 
vários de uma só vez” (plura simul iussit existere). Para Agostinho, a história da criação constitui boa 
oportunidade para salientar-se o caráter de espécie da vida animal, em oposição à singularidade da existência 
humana.  
 
10. (Ime) Marque a opção, dentre os trechos a seguir retirados do texto, em que o conectivo destacado em 

negrito é um recurso coesivo sequencial, ou seja, promove progressão argumentativa.  
a) O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos crescimento 

espontâneo, metabolismo e eventual declínio têm a ver com as necessidades vitais produzidas e 
introduzidas pelo labor no processo da vida (referência 1).    

b) (…) Dentro de suas fronteiras habita cada vida individual (referência 2),     
c) (…) O labor e o trabalho, bem como a ação, têm também raízes na natalidade, na medida em que sua 

tarefa é produzir e preservar o mundo (referência 10).     
d) para o constante influxo de recém-chegados que vêm a este mundo na qualidade de estranhos, além 

de prevê-los e levá-los em conta (referência 11).    
e) Não obstante, das três atividades, a ação é a mais intimamente relacionada com a condição humana 

da natalidade (referência 12).    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto abaixo para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

Um dos maiores problemas das cidades grandes é a solidão. 1Quanto maior a cidade, 2maior o isolamento 
das 3pessoas de todas as idades, principalmente as idosas, 4cujos filhos ou parentes partiram em busca de suas 
5próprias 6vidas. Os filhos casam, os parceiros viajam antes do tempo normal, 7ocorrem divórcios e 8separações 
9pelo desgaste dos relacionamentos, e assim por diante. Percebendo ou não, sofrendo ou não, um dia 10a gente 
se surpreende morando só.  

Todos conhecem as vantagens e desvantagens da solidão. A liberdade, o direito de escolher o livro, o 
programa de televisão, o filme, o que fazer nas horas vagas, sem o inconveniente de outras pessoas exercendo 
também o mesmo direito, num mesmo ambiente, atrapalhando nosso desfrute. As desvantagens são 
incontáveis, talvez em maior número. Não ter com quem dividir os sentimentos é o mais premente.  

Uma colega de trabalho me relatou que o maior sonho de sua vida 11seria 12alugar alguns filmes e passar 
uns três dias em casa. Marido e filha não permitem. Fiz a experiência, 13ou melhor, tentei. Uma coisa é ver um 
filme no cinema, em casa não tem graça. E quando tentei a solidão experimental, permanecendo um fim de 
semana em casa, foi também a pior experiência. Caiu de vez a 14tese 15que tentava defender que a gente pode 
viver bem, sem depender de ninguém. Na verdade, a solidão é boa em algumas circunstâncias, ruim em 
outras. Num determinado momento pode ser conveniente, 16mas já me convenci de que não deve ser adotada 
como estilo de vida.  

 
TINÉ, Flávio. Solidão experimental. Disponível em: <http://blogdotine.blogspot.com.br/2014/ 12/solidao-experimental.html>. Acesso em: 25 

ago. 2015. Adaptado.  
 

 
11. (Ebmsp) Considerando-se os elementos que garantem a progressão textual, é correto afirmar:  

a) O conectivo presente em “Quanto maior a cidade” (ref. 1) introduz uma ideia de comparação, que será 
concluída no fragmento “maior o isolamento das pessoas de todas as idades.” (ref. 2).    

b) O pronome relativo “cujos”, em “cujos filhos” (ref. 4), retoma a expressão “pessoas de todas as 
idades” (ref. 3), estabelecendo uma ideia de posse.    

c) A expressão “ou melhor” (ref. 13) dá progressão temática ao texto, indicando uma justificativa do que 
foi declarado anteriormente.    

d) O elemento coesivo “que”, nas duas ocorrências, em “que tentava defender que a gente pode viver 
bem” (ref. 15), é um termo que apresenta diferentes funções, na medida em que o primeiro retoma o 
substantivo “tese” (ref. 14), e o segundo introduz um complemento verbal, permitindo concluir que as 
classes gramaticais a que um e outro pertencem são distintas.    

e) A conjunção “mas” (ref. 16) introduz uma informação contrária, rejeitando a afirmação anterior sobre 
a importância da solidão no cotidiano das pessoas que vivem na cidade grande.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto a seguir para responder à(s) questão(ões). 
 

Um leitor de La Repubblica perguntou o que podemos fazer para escapar da situação alarmante em que 
nos encontramos depois da crise do crédito e como evitar suas consequências possivelmente 1catastróficas. 

Essas são 2perguntas que nos 3fazemos todos os dias; afinal, não foi só o sistema bancário e a bolsa de 
valores que sofreram duros e sucessivos golpes – nossa confiança nas estratégias de vida, nos modos de agir, 
nos padrões de sucesso e no ideal de 4felicidade que, dia após dia, nos últimos anos, nos disseram que valia a 
pena seguir também 5foi abalada e 6perdeu parte considerável de 7sua autoridade e poder de atração. Nossos 
ídolos, 8versões líquido-modernas do bezerro de ouro bíblico, 9derreteram ao mesmo tempo que a 10confiança 
na economia! 

Pensando em 11retrospecto, os anos anteriores à crise do crédito parecem ter sido tempos tranquilos e 
alegres do tipo “aproveite agora, pague depois”; uma época em que nós agíamos com a certeza 12de que 
haveria riqueza suficiente e até maior no dia seguinte, anulando qualquer preocupação com o crescimento das 
dívidas de hoje, desde que fizéssemos 13o que se exigia para aderir aos “caras mais inteligentes da turma” e 
seguir seu exemplo. Naqueles dias que ficaram para trás, o exercício de subir montanhas cada vez mais altas e 
ter acesso a paisagens cada vez mais arrebatadoras, eclipsar as grandiosas montanhas de ontem com o perfil 
das colinas de hoje e aplainar as colinas de ontem na gentil ondulação das planícies de hoje parecia durar para 
sempre. 

Uma possível reação à crise econômica atual é o que Mark Furlong denominou de “militarização do eu”. É o 
que vão fazer, sem dúvida, os produtores e comerciantes interessados em capitalizar a catástrofe 
transformando-a em lucro acionário, 14como de hábito. A indústria farmacêutica já está em plena atividade, 
tentando invadir, conquistar e colonizar a nova “terra virgem” da depressão pós-crise a fim de vender sua 
“nova geração” de smart drugs, começando por semear, cultivar e fazer crescer as novas ilusões que tendem a 
propulsionar a demanda. Já estamos ouvindo falar de drogas fantásticas que prometem “melhorar tudo”, 
memória, humor, potência sexual e a energia de quem as ingere com regularidade, proporcionando assim total 
controle sobre a construção do próprio ego e sua preponderância sobre o ego de outros. 

15Contudo há outra possibilidade. Existe a opção de tentar chegar às raízes do problema atual e (16como 
sugeriu Furlong) “fazer o contrário do que estamos acostumados: inverter o padrão e organizar nosso 
pensamento não mais a partir daquele em que o ‘indivíduo’ está no centro, mas segundo uma ordem 
alternativa centrada em práticas éticas e estéticas que privilegiem a relação e o contexto”. 

17Trata-se, sem dúvida, de uma possibilidade remota (18inverossímil ou pretensiosa, diriam alguns), que 
exige um período prolongado, tortuoso e muitas vezes doloroso de autocrítica e reajuste. Nascemos e 
crescemos numa sociedade completamente “individualizada”, na qual a autonomia, a autossuficiência e o 
egocentrismo do 19indivíduo eram 20axiomas que não exigiam provas (nem as admitiam), e que dava pouco 
espaço, se é que dava, à discussão. Só que mudar nossa visão de mundo e assumir uma compreensão 
adequada do lugar e do papel que temos na sociedade não é fácil nem se faz de um dia para o outro. No 
entanto, essa mudança parece ser 21imperativa, na verdade, 22inevitável. 
 

BAUMAN, Zygmunt. Como escapar da crise? In: 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. Tradução Vera Pereira. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 
161-165. Tradução de: 44 Letters from the Liquid Modern World. Adaptado. 

  
12. (Uefs)  Sobre os elementos linguísticos que garantem a progressão textual, está correta a análise feita em  

a) O termo “perguntas” (ref. 2) é uma referência catafórica a questionamentos que ainda serão revelados 
pelo autor.    

b) As formas verbais “foi abalada” (ref. 5) e “perdeu” (ref. 6) apresentam como sujeito agente, o termo 
“felicidade” (ref. 4), desdobrando reflexões de como esse conceito precisou ser ressignificado 
atualmente.    

c) O pronome possessivo “sua”, em “sua autoridade” (ref. 7), remete, anaforicamente, ao termo 
“confiança” (ref. 10), fazendo referência à importância de valores que começam a ser repensados na 
contemporaneidade.    

d) A palavra “como”, em “como de hábito” (ref. 14), assim como em “como sugeriu Furlong” (ref. 16), 
expressa uma ideia de exemplificação, dando progressão ao desenvolvimento temático por meio de 
exemplos e ilustrações.    

e) O conectivo adversativo “Contudo” (ref. 15) introduz um parágrafo que irá negar todos os conceitos 
construídos no anterior.    


