
 

 

Tarefa 12 professora Vanessa 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     

 
 
Leia: 
 

(...)Esta casa do Engenho Novo, conquanto reproduza a de Mata-cavalos, apenas me lembra aquela, e 
mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. Já disse isto mesmo. 

Hão de perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha, na mesma rua antiga, não impedi que a 
demolissem e vim reproduzi-la nesta. A pergunta devia ser feita a princípio, mas aqui vai a resposta. A razão é 
que, logo que minha mãe morreu, querendo ir para lá, fiz primeiro uma longa visita de inspeção por alguns 
dias, e toda a casa me desconheceu. No quintal a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o 
lavadouro, nada sabia de mim. A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de 
reto, como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação; naturalmente pasmava do intruso. (...) 

Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa, e, mais tarde, quando vim para o 
Engenho Novo, lembrou-me fazer esta reprodução por explicações que dei ao arquiteto, segundo contei em 
tempo. 

(Machado de Assis, Dom Casmurro, Capítulo CXLIV) 
 
01. (ESPM SP/2020) No trecho: Esta casa do Engenho Novo, conquanto reproduza a de Mata-cavalos, 

apenas me lembra aquela..., o termo em destaque pode ser substituído sem prejuízo semântico por: 
a) porquanto (relação de causa). 
b) entretanto (relação de oposição de ideias que se anulam). 
c) embora (relação de oposição de ideias que coexistem). 
d) uma vez que (relação de causa). 
e) à medida que (relação de proporcionalidade). 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 2     

1 E Sofia? interroga impaciente a leitora, tal qual Orgon: Et 2 Tartufe? Ai, amiga minha, a resposta é 
naturalmente a 3 mesma, – também ela comia bem, dormia largo e fofo, – 4 coisas que, aliás, não impedem 
que uma pessoa ame, quando 5 quer amar. Se esta última reflexão é o motivo secreto da vossa 6 pergunta, 
deixai que vos diga que sois muito indiscreta, e que 7 eu não me quero senão com dissimulados. 

8 Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegara ao fim da 9 comissão das Alagoas, com elogios da 
imprensa; a Atalaia 10 chamou‐lhe “o anjo da consolação”. E não se pense que este 11 nome a alegrou, posto 
que a lisonjeasse; ao contrário, 12 resumindo em Sofia toda a ação da caridade, podia mortificar 13 as novas 
amigas, e fazer‐lhe perder em um dia o trabalho de 14 longos meses. Assim se explica o artigo que a mesma 
folha 15 trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e 16 glorificando as outras comissárias – 
“estrelas de primeira 17 grandeza”. 

Machado de Assis, Quincas Borba. 
 
02. (FUVEST SP/2020) Considerando o contexto, o trecho “E não se pense que este nome a alegrou, posto 

que a lisonjeasse” (Refs. 10‐11) pode ser reescrito, sem prejuízo de sentido, da seguinte maneira: E não se 
pense que este nome a alegrou, 
a) apesar de lisonjeá‐la. 
b) antes a lisonjeou. 
c) porque a lisonjeava. 
d) a fim de lisonjeá‐la. 
e) tanto quanto a lisonjeava. 
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TEXTO: 3 - Comum à questão: 3     
 

O leitor encontra, neste belo número da Revista Katálysis, um panorama rico, denso e qualificado do que 
vem ocorrendo no mundo do trabalho hoje, com seus traços de “continuidade” e “descontinuidade”, num 
período em que o capitalismo aprofundou ainda mais as penalizações que está impondo ao universo laborativo, 
onde o “novo” e o “velho” se (re)configuram a partir da nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT), que se 
reestruturou nas últimas décadas. 
 

[...] 
 

Se a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, legou-nos um enorme processo de 
“desantropomorfização do trabalho” (Lukács); se o século XX pode ser caracterizado pelo que Braverman 
definiu como sendo a “era da degradação do trabalho”, as últimas décadas do século passado e os inícios do 
atual vêm presenciando a generalização de “outras formas e modalidades de precarização”, [...] aquela 
responsável pela geração do cybertariado (Ursula Huws), uma nova força de trabalho global que mescla 
intensamente “informatização” com “informalização”.[...] 
  

As consequências são fortes: nesta fase de desmanche, estamos presenciando o derretimento dos poucos 
laços de sociabilidade, [...] sem presenciarmos uma ampliação da vida dotada de sentido, nem “dentro” e nem 
“fora” do trabalho. A vida se consolida, cada vez mais, como sendo desprovida de sentido no trabalho e, por 
outro lado, estranhada e fetichizada* também “fora” do trabalho, exaurindo-se no mundo sublimado do 
consumo (virtual ou real), ou na labuta incansável pelas qualificações de todo tipo, que são incentivadas como 
antídoto [...] para não perder o emprego daqueles que o têm. 
 

É por isso que estamos presenciando uma desconstrução sem precedentes do trabalho em toda a era 
moderna, ampliando os diversos modos de ser da precarização e do desemprego estrutural. Resta para a 
“classe-que-vive-do-trabalho” oscilar, ao modo dos pêndulos, entre a busca de qualquer “labor” e a vivência do 
desemprego. 
 

Este número especial da Revista Katálysis, dedicado às novas configurações do trabalho na sociedade 
capitalista, é uma contribuição efetiva para a linhagem crítica, atualizada e original, tanto pelos temas 
selecionados, quanto pela qualidade e competência dos colaboradores presentes, ajudando a descortinar tantos 
elementos que configuram a “nova morfologia do trabalho”, seus dilemas e desafios. 

Ricardo Antunes, Editorial da Revista Katálysis, n.2, 2009. 
<https://tinyurl.com/y6nchqmr> Acesso em: 19.10.2019. Adaptado. 

 
* fetichizar: ação de admirar exageradamente, irrestritamente, incondicionalmente uma pessoa ou coisa. 
 
03. (FATEC SP/2020) Dentre as propostas de reescrita dos diferentes trechos retirados do texto, assinale a 

única que mantém o sentido original e que respeita as normas da variedade culta da língua portuguesa. 
a) Texto original: “É por isso que estamos presenciando uma desconstrução do trabalho sem 

precedentes...” 
Texto reescrito: É por isso que uma desconstrução inédita do trabalho está sendo presenciada por 
nós... 

b) Texto original: “A vida se consolida, cada vez mais, como sendo desprovida de sentido no trabalho...” 
Texto reescrito: Consolidam a vida, ininterruptamente, tirando do trabalho o sentido... 

c) Texto original: “...o capitalismo aprofundou ainda mais as penalizações que está impondo ao universo 
laborativo...” 
Texto reescrito: As penalizações impostas ao universo laborativo aprofundaram ainda mais o 
capitalismo... 

d) Texto original: “...as últimas décadas do século passado e os inícios do atual vêm presenciando a 
generalização de ‘outras formas e modalidades de precarização’ ...” 
Texto reescrito: ... entre meados do século XIX e início do século XXI, a difusão de “outras formas e 
modalidades de precarização” foi presenciada... 

e) Texto original: “Este número especial da Revista Katálysis... é uma contribuição efetiva para a 
linhagem crítica, atualizada e original, tanto pelos temas selecionados, quanto pela qualidade e 
competência dos colaboradores presentes...” 
Texto reescrito: Uma contribuição efetiva pela linguagem crítica moderna e clássica foi feita pelo 
número especial da Revista Katálysis, devido aos temas abordados e à qualidade dos colaboradores... 
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TEXTO: 4 - Comum à questão: 4     
 
CONSIDERE O LIVRO HORA DE ALIMENTAR SERPENTES, DE MARINA COLASANTI. 
 

PESCANDO NA MARGEM DO RIO 
 

1 Era um homem muito velho, que cada manhã acordava certo de que aquela seria a última. E porque 2 
seria a última, pegava o caniço, a latinha de iscas, e ia pescar na beira do rio. As poucas pessoas 3 que ainda se 
ocupavam dele reclamaram, a princípio. Que aquilo era perigoso, que ficava muito só, 4 que poderia ter um mal 
súbito. Depois, considerando que um mal súbito seria solução para vários 5 problemas, deixaram que fosse, e 
logo deixaram de reparar quando ia. O velho entrou, assim, na 6 categoria dos ausentes. 
 

7 Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo. 
 

8 Ia ao rio com a alma fresca como a manhã. Demorava um pouco a chegar porque seus passos eram 9 
lentos, mas, não tendo pressa alguma, o caminho lhe era só prazer. Não havia nada ali que não 10 conhecesse, 
as pedras, as poças, as árvores, e até o sapo que saltava na poça e as aves que cantavam 11 nos galhos, tudo 
lhe era familiar. E embora a natureza não se curvasse para cumprimentá-lo, sabia-se 12 bem-vindo. 
 

13 O dia escorria mais lento que a água. Quando algum peixe tinha a delicadeza de morder o seu 14 anzol, 
ele o limpava ali mesmo, cuidadoso, e o assava sobre um fogo de gravetos. Quando nenhuma 15 presença 
esticava a linha do caniço, comia o pão que havia trazido, molhado no rio para não ferir 16 as gengivas 
desguarnecidas. 
 

17 À noite, em casa, ninguém lhe perguntava como havia sido o seu dia. 
 

18 Fazia-se mais fraco, porém. 
 

19 E chegou a manhã em que, debruçando-se sobre a água antes mesmo de prender a isca na barbela 20 
afiada, viu faiscar um brilho novo. Apertou as pálpebras para ver melhor, não era um peixe. Movido 21 pela 
correnteza, um anzol bem maior do que o seu agitava-se, sem isca. Por mais que se esforçasse, 22 não 
conseguiu ver a linha, enxergava cada vez menos. Nem havia qualquer pescador por perto. 
 

23 O velho não descalçou as sandálias, as pedras da margem eram ásperas. 
 

24 Entrou na água devagar, evitando escorregar. Não chegou a perceber o frio, o tempo das percepções 25 
havia acabado. Alongou-se na água, mordeu o anzol que havia vindo por ele, e deixou-se levar. 
 
04. (UERJ/2020) Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo. (l. 7) Uma 

reformulação que mantém sentido equivalente ao da frase acima é:  
a) Continuava docemente presente para si mesmo, porque ausente para os outros.  
b) Continuava docemente presente para si mesmo, quando ausente para os outros.  
c) Continuava docemente presente para si mesmo, embora ausente para os outros.  
d) Continuava docemente presente para si mesmo, portanto ausente para os outros. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 5     
 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato. 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1973. 
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05. (UNIRG TO/2020) A coesão é o processo que “costura” as palavras de um texto, conferindo-lhe unidade. 
Nesse sentido, na penúltima estrofe do poema de Bandeira, o processo coesivo responsável pela ligação 
dos dois últimos versos ao primeiro é a 
a) retomada do advérbio “não”, que confere paralelismo aos três versos da estrofe. 
b) referência aos bichos, que expressa a unidade temática da estrofe em questão. 
c) elipse da palavra “bicho”, explícita no primeiro verso e subentendida nos dois seguintes. 
d) repetição da forma verbal “era”, que mantém a unidade de tempo e modo verbais ao conjunto de 

versos. 
 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 6     

O “Divino Bachô” 
 

Há três séculos — exatamente entre 1644 e 1694 — vivia no Japão o grande poeta Bachô, considerado por 
muitos o mais admirável representante da poesia no seu país, tanto pela perfeição de seus poemas como pela 
pureza de sua vida. Chamam esse poeta de “divino Bachô”, resumindo nessa expressão sua glória de homem e 
de artista. Tendo abandonado suas atividades de muito jovem funcionário, tornou-se monge budista, levando 
existência errante. Mais tarde, teria passado a habitar uma cabana, à sombra de uma bananeira, de onde lhe 
veio o nome de Bachô, que é pseudônimo literário. 

Embora tenha sido também fino prosador, Bachô é mais conhecido no Ocidente pelos seus breves poemas 
de dezessete sílabas que, no Japão, se chamam hái-kái ou hái-ku, tipo de composição a que ele e os da sua 
escola imprimiram brilho e dignidade excepcionais. 

O hái-kái tem sido tentado por muitos poetas ocidentais, seduzidos pela sua extrema concisão de forma. 
Os elementos que nele se dispõem e são diretamente perceptíveis pelos sentidos, evocam, para os japoneses, 
sugestões que o Ocidente em geral não pode captar, por aludirem a circunstâncias, pessoas, acontecimentos 
inerentes ao Japão e ao seu povo. Às vezes, a poesia decorre de jogos de palavras, intraduzíveis em outros 
idiomas. 

Há um hái-kái de Bachô que se tornou famoso no Ocidente. E nesse, embora, pelo lado plástico nos ofereça 
uma inesquecível imagem, o conteúdo moral se torna transparente, de modo que o pequeno poema vale 
duplamente, pela forma e pelo sentido. Na verdade, ele fora composto por Kikaku, um dos discípulos favoritos 
de Bachô. E dizia: 
  

“Uma libélula rubra. 
Tirai-lhe as asas: 
uma pimenta.” 

 
Bachô, diante da imagem cruel, corrigiu o poema de seu discípulo, com uma simples modificação dos 

termos: 
 

“Uma pimenta. 
Colocai-lhe asas: 

uma libélula rubra.” 
 
E ste pequeno exemplo de compaixão, conservado num breve poema japonês de trezentos anos, emociona e 
confunde estes nossos grandiosos tempos bárbaros. Mas sua luz não se apaga, até se vê melhor — porque 
vastas e assustadoras são as trevas dos nossos dias. 

(Cecília Meireles. “O ‘Divino Bachô’”. 
Escolha o seu sonho, s/d. Adaptado.) 

 
06. (UNIVAG MT/2020) Sem prejuízo de sentido ao texto e em conformidade com a norma-padrão, as 

passagens do primeiro parágrafo “Chamam esse poeta de ‘divino Bachô’” e “Tendo abandonado suas 
atividades de muito jovem funcionário, tornou-se monge budista, levando existência errante” admitem, 
respectivamente, as reescritas: 
a) Chamam a ele ‘divino Bachô’ / Mas teve de abandonar suas atividades de muito jovem funcionário, 

passou a monge budista, levando existência de regalias. 
b) Chamam-no de ‘divino Bachô’ / Depois de ter abandonado suas atividades de muito jovem funcionário, 

transformou- se em monge budista, levando existência nômade. 
c) Chamam o poeta de ‘divino Bachô’ / Ainda que tenha abandonado suas atividades de muito jovem 

funcionário, converteu-se monge budista, levando existência conturbada. 
d) Chamam-lhe de ‘divino Bachô’ / Quando teve de abandonar suas atividades de muito jovem 

funcionário, transfigurou- se em monge budista, levando existência de vagabundo. 
e) Chamam-o ‘divino Bachô’ / Para abandonar suas atividades de muito jovem funcionário, optou-se em 

ser monge budista, levando existência contraditória. 
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TEXTO: 7 - Comum à questão: 7     
DISTÂNCIA TEM CURA 

 
Em quase trinta anos atendendo doentes em cadeias, jamais ouvi um desaforo, uma palavra áspera, uma 

reivindicação mal-educada. Às vezes, fica difícil acreditar que pessoas tão respeitosas com o médico tenham 
cometido os crimes que constam de seus prontuários. Profissão caprichosa a medicina, capaz de criar empatia 
mútua entre dois estranhos em questão de minutos.  

A tendência natural é a de nos aproximarmos de pessoas da mesma classe social, com gostos, ideias, 
posições políticas e estilos de vida semelhantes aos nossos. Embora esse formato de convivência nos traga 
conforto, não abre espaço para o contraditório nem dá acesso a modos de pensar e de viver radicalmente 
diferentes. Impossível imaginar como eu chegaria aos 73 anos se não fosse a experiência nos presídios, mas sei 
que saberia menos medicina e desconheceria aspectos da alma humana aos quais só tive acesso porque me 
dispus a chegar perto daqueles que a sociedade tranca atrás de grades.  

O fascínio infantil pelo mundo marginal que me conduziu ao Carandiru ainda persiste. Não faço esse 
trabalho voluntário que me toma um período da semana há tantos anos por motivações religiosas ou 
engajamento ideológico de qualquer natureza — sou avesso a religiões e ideologias —, mas porque posso 
dispor desse tempo e manter aceso o interesse pela complexidade das interações humanas, sem o qual viver 
perde o encanto.  

(VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2017, ed. Ebook.) 

 
07. (FCM MG/2020) A alteração realizada no trecho destacado compromete a estrutura sintática da frase em:  

a) “... desconheceria aspectos da alma humana aos quais só tive acesso...” - ... desconheceria aspectos 
da alma humana aonde só tive acesso...  

b) “... mundo marginal que me conduziu ao Carandiru ainda persiste.” - ... mundo marginal que me 
conduziu ao Carandiru até então persiste.  

c) “Embora esse formato de convivência nos traga conforto...” – Mesmo que esse formato de 
convivência nos traga conforto...  

d) “Em quase trinta anos atendendo doentes em cadeias...” – Há quase trinta anos atendendo doentes 
em cadeias... 

 
08. (Fac. Santo Agostinho BA/2020) Coesão textual é a articulação harmoniosa entre as partes de um 

texto, de modo a manter uma relação de significância. Leia os trechos abaixo, adaptados do jornal “O 
Tempo”, e numere-os do 1º ao 4º, de modo a organizá-los formando um texto coerente e coeso. 
(   ) Os para-atletas conquistaram 31 medalhas, com 15 ouros, 10 pratas e 6 bronzes, obtendo os melhores 

resultados da modalidade em Parapans e atingindo a meta de títulos estabelecida antes da 
competição. 

(   ) O tênis de mesa do Brasil encerrou a sua participação nos Jogos Parapans-Americanos de Toronto, no 
Canadá, ontem, fazendo história. 

(   ) Antes disso, os atletas dispunham de muito pouco apoio e ainda estavam buscando visibilidade no 
esporte. Subir ao pódio 27 vezes foi um estímulo fundamental para atletas e treinadores e essas 
vitórias abriram caminhos para as conquistas atuais. 

(   ) Esse índice supera o Parapan de 2003, quando a equipe brasileira conquistou 27 medalhas. 
 

A numeração obtida foi: 
a) 2, 1, 3, 4.  
b) 3, 1, 2, 4.  
c) 1, 2, 4, 3.  
d) 1, 2, 3, 4.  
e) 2, 1, 4, 3.  

 
TEXTO: 8 - Comum à questão: 9     
 

Políticos podem violar regras do Facebook, inclusive com mentiras e insultos 
 

O Globo 
  

WASHINGTON — Com a aproximação das eleições presidenciais americanas, a preocupação sobre o 
funcionamento da maior rede social do mundo aumenta, mas o Facebook se diz preparado para evitar 
interferências no pleito, como aconteceu em 2016. Nesta terça-feira, Nick Clegg, ex-vice-primeiro-ministro 
britânico e responsável pelas Relações Globais e Comunicações da companhia, fez um balanço sobre as ações 
tomadas nos últimos três anos e anunciou que discursos de políticos (sem especificar essa classificação) estão 
livres para descumprir os padrões de comunidade e não serão alvo de checadores de fatos.  

— Eu sei que alguns vão dizer que deveríamos ser mais duros. Que estamos errados em permitir que 
políticos usem nossa plataforma para dizer coisas desagradáveis ou declarações falsas. Mas imagine o contrário 
— ponderou Clegg, durante palestra no Atlantic Festival, em Washington. — Seria aceitável para a sociedade 
em geral que uma companhia privada se autonomeasse um árbitro para tudo o que os políticos dizem? Eu 
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acredito que não. Em democracias abertas, os eleitores acreditam com razão que, como regra geral, eles 
devem ser capazes de julgar por eles mesmos o que os políticos dizem. 

Os padrões de comunidade do Facebook definem os conteúdos que devem ser removidos da rede social. É 
proibido, por exemplo, divulgar “conteúdo cruel e insensível”, como zombar da morte de outras pessoas; 
promover bullying e assédio; ou promover atos criminosos. Tudo isso está liberado para “políticos”, que passam 
a ser considerados pessoas de notoriedade. Isso significa que eles podem fazer comentários ou compartilhar 
publicações que violem os padrões de comunidade sem que os conteúdos sejam removidos.  

— No Facebook, nosso papel é garantir o padrão do campo de jogo, não ser um participante da política. 
Para usar o tênis como analogia, nosso trabalho é garantir que a quadra esteja pronta, com a superfície plana, 
as linhas pintadas e a rede na altura correta. Mas nós não pegamos a raquete para jogar. Como os jogadores 
jogam depende deles, não de nós — afirmou o executivo.  

— É por isso que quero ser bem claro hoje: nós não encaminhamos discursos de políticos para nossos 
checadores de fatos independentes, e nós geralmente permitimos que eles fiquem na plataforma, mesmo 
quando violam nossas regras de conteúdo. 

Porém, existem duas exceções. Conteúdos com potencial de incitar a violência podem ser removidos, pois 
os riscos podem não compensar o interesse público. Os políticos também não poderão violar as regras de 
conduta em anúncios na plataforma, que devem seguir os padrões de comunidade e as normas para 
anunciantes. Em casos de compartilhamento de links, fotos e vídeos já desacreditados, a publicação será 
acompanhada de informações de checadores de fatos e sua divulgação será rebaixada. 

[Adaptado.]  
Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/politicos-podem-violar-regras-do-facebook-inclusive-com-mentiras-insultos-

23973345. Acesso em: 13 out. 2019. 
 

09. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP/2020) Assinale quais relações de sentido os elementos de 
coesão evidenciados no texto estabelecem, de acordo com a ordem em que são empregados.  
a) Associação; condição; finalidade; conclusão.  
b) Afirmação; explicação; contraste; explicitação.  
c) Exemplificação; finalidade; inclusão; contraste.  
d) Comparação; dedução; admissão; reiteração. 

 
TEXTO: 9 - Comum à questão: 10     

A Saga das vacinas 
A vacina é um daqueles heróis com um passado obscuro. Por ano, ela previne 3 milhões de morte ao redor 

do mundo, segundo a OMS, e oferece proteção para mais de 30 doenças. Poucos investimentos trouxeram um 
custo-benefício tão bom ao logo da história da humanidade: controle de epidemias, redução da mortalidade 
infantil, uma economia brutal para os serviços de saúde.  

Acima de tudo, porém, a ciência da vacina chama a atenção pela elegância. Se há uma novidade na 
microbiologia, existe alguém pensando em como usá-la para criar uma vacina melhor – seja para doenças 
novas, inéditas na carteira de vacinação, ou para aquelas cuja imunização poderia ter sido mais eficiente. Por 
essas, a vacina costuma ser o creme de la creme das ciências da saúde. Mas nem sempre foi assim.  

A ideia da vacina existe há mais de mil anos. Mas, nos seus primórdios, a vacinação era indubitavelmente 
bruta. E arriscada. Eram meios desesperados para situações desesperadas.  

A história da vacina começa com a varíola, uma doença viral (hoje, erradicada), cujas epidemias 
aterrorizaram gerações. As primeiras tentativas de provocar, de propósito, versões mais brandas da doença, 
para proteger indivíduos saudáveis, teriam ocorrido ainda no século X, na Índia e na China. Já os métodos que 
eles utilizavam... Bem, eram engenhosos, por um lado, e bizarros, por outro.  

[...]  
Ou seja, elas, as vacinas, tiveram um início gosmento. Depois, salvaram o mundo. E agora contam com a 

engenharia genética da ciência moderna para dar seu próximo salto.  
(Revista Super Interessante. 

Edição 408, outubro, 2019. Adaptado). 
 
10. (FPS PE/2020) A coesão do texto costuma depender de certos recursos lexicais e gramaticais expostos 

na superfície do texto. No caso do texto, entre tais recursos, podemos incluir:  
1. a estrita correção linguística, conforme os padrões cultos da língua portuguesa.  
2. o uso de formas pronominais que retomam referências anteriores, como em: “Por ano, ela previne...”  
3. o própria repetição da palavra ‘vacina’, o que sinaliza a continuidade temática pretendida.  
4. a contiguidade de sentido entre palavras como doença, epidemia, vacina, mortalidade etc.  
5. o uso de preposições e conjunções entre unidades sintáticas de significação.  
 

Estão corretamente referidos os recursos em:  
a) 1, 2 e 4, apenas.  
b) 1, 2, 3, 4 e 5.  
c) 1, 3 e 4, apenas.  
d) 2, 3, 4 e 5, apenas.  
e) 1, 3 e 5, apenas. 

 



Exercícios Complementares 
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TEXTO: 10 - Comum à questão: 11     
 

Crítica: ‘O crime do Cais do Valongo’ é literatura da melhor qualidade 
 
Segundo romance de Eliana Alves Cruz reafirma autora como voz poderosa e contundente 
 

1 O início de “O crime do Cais do Valongo”, 2 segundo romance de Eliana Alves Cruz, autora do 3 premiado 
“Água de barrela”, é um clássico das tramas 4 policiais. Nos tempos de Dom João VI, o corpo de um 5 próspero 
negociante da região do Valongo é achado 6 em uma ruela carioca. A partir daí, a história se 7 desenvolve, 
pistas vão sendo deixadas e a narrativa, 8 habilmente construída, circula naquela encruzilhada 9 entre a História 
e a ficção que pode nos fazer cair 10 na tentação de enquadrar o livro como um romance 11 histórico-policial. 
Acontece que “O crime do Cais do 12 Valongo” é muito mais do que isso. 

13 Narrado a partir das vozes de dois personagens, 14 o livreiro mestiço Nuno Alcântara Moutinho e a 15 
moçambicana escravizada Muana Lomué, o romance 16 apresenta um relato poderoso, cheio de sutilezas. 17 É o 
cotidiano de um Rio marcado pelo horror da 18 escravidão e, ao mesmo tempo, pela potência da 19 cultura das 
ruas e da incessante reconstrução de 20 sociabilidades produzidas pelas descendentes de 21 africanas e africanos 
sequestrados do lado de lá do 22 Atlântico. 

23 Há quem possa ver no romance influência do 24 realismo fantástico. Parece-me limitado ler o livro a 25 
partir dessa referência. O que a autora faz é dominar 26 com maestria os códigos de percepção de mundo 27 dos 
subalternizados, entendendo a ancestralidade, 28 o corpo mítico como modelador de condutas e os  29 
procedimentos de ligação entre o visível e o invisível, 30 expressos em toda a sorte de mandingas, como 31 
componentes da sofisticada cosmogonia e dos 32 modos de invenção da vida dos povos saídos das 33 Áfricas. A 
tragédia da diáspora, afinal, também é um 34 empreendimento inventivo de rara potência. 

35 Outro mérito poderoso do livro reside na 36 apresentação de uma África pouquíssimo vista nas 37 nossas 
letras: aquela da parte oriental do continente. 38 A unidade portuguesa já é uma ficção. Minhotos, 39 
trasmontanos, beirões, alentejanos, algarvios, 40 estremenhos, ribatejanos, açorianos e madeirenses 41 — que 
normalmente não se encontrariam nem 42 em Portugal — aqui se encontram e redefinem 43 dinamicamente 
suas culturas, entre violências tantas 44 e afetos vários, no contato conflituoso e/ou negociado 45 com negros 
que não se viam como africanos, mas 46 como membros de sua aldeia: mandingas, bijagós, 47 fantes, achantis, 
gãs, jalofos, fons, guns, baribas, 48 gurúnsis, quetos, ondos, ijebus, oiós, ibadãs, benins, 49 hauçás ibos, ijós, 
calabaris, teques, bamuns, ijexás, 50 anzicos, congos, andongos, songos, pendes, lenjes, 51 ovimbundos, nupês, 
ovambos, macuas, mangajas, e 52 outros tantos. 

53 Não se imagine, todavia, que o livro caia no 54 didatismo rasteiro que prende a narrativa com âncoras 55 
pesadas. A história é fluente, extremamente bem 56 contada, mescla figuras reais — como o Intendente 57 
Geral e a cantora lírica Joaquina Lapinha — com 58 inventadas, mergulha nas notícias da “Gazeta do Rio 59 de 
Janeiro” e transforma a cidade em personagem 60 fundamental da trama. 

61 A cidade cindida pela Pedra do Sal, que tentou 62 afastar da Corte o horror do comércio negreiro feito 63 
pelas bandas do Valongo, é também a cidade cerzida 64 por aqueles que tiveram a sua humanidade negada 65 
pela coisificação e o sequestro. 

66 Um livro escrito por uma autora negra, com 67 protagonistas negros e contado a partir dos saberes 68 
afro-cariocas, já seria importante em um país em que 69 o mercado editorial reproduz nossa desigualdade 70 
gritante. Além disso, “O crime do Cais do Valongo” 71 é literatura da melhor qualidade e firma Eliana 72 Alves 
Cruz como uma voz poderosa e contundente 73 da literatura brasileira. Como diz em certo trecho a 74 
protagonista Muana, “uma mulher do meu povoado 75 jamais poderia deixar seus antepassados de lado”. A 76 
literatura de Eliana faz exatamente isso. 

SIMAS, L.A. Crítica: ‘O crime do Cais do Valongo’ é literatura da melhor qualidade. O Globo, Rio de Janeiro, 2 jun. 2018. Disponível em: 
<https://oglobo.com/cultura/livros/critica-crime-do- -cais-do-valongo-literatura-da-melhor-qualidade-22739683>. Acesso em: 23 jul. 2018. 
Adaptado. 
 


