
 

 

Lista 01 – 2º ano 
 
Relembrando alguns aspectos do texto 

 
Texto é um conjunto de partes articuladas e organizadas entre si.  
 
Contexto é a situação em que a comunicação está inserida. 

 

 
 

Texto e conhecimento de mundo: o significado do texto, muitas vezes, depende do conhecimento de 
mundo, das situações vivenciadas pelo leitor.  
 
Texto e progressão temporal: há uma articulação entre os parágrafos, uma organização dos períodos, 
um encadeamento das partes, das ideias; portanto, há uma progressão lógica que organiza o texto. 
 
Texto e significados explícitos e implícitos: há significados que são extraídos da superfície do texto – 
explícitos – e outros que são depreendidos nas suas entrelinhas – implícitos. Quando um implícito não é 
captado pelo receptor, o diálogo torna-se problemático, pode haver ambiguidade. 

 
EXERCÍCIOS 
01.  

P E R I G O Árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência 
 

Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da rua Tonon Martins, no Jardim 
Independência. Uma árvore, com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, 
ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida, no final de novembro do ano passado, por um raio e, 
desde este dia, apodreceu e morreu, a árvore, de grande porte, é do tipo Cambuí e está muito próxima à 
rede de iluminação pública e das residências. “O perigo são as crianças que brincam no local”, diz Sérgio 
Marcatti, presidente da associação do bairro. 

(Juliana Vieira, Jornal Integração, 16 a 31 de agosto de 1996). 
 

a) O que pretendia afirmar o presidente da associação? 
b) O que afirma, literalmente? 
c) Na placa abaixo, podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração de Sérgio 

Marcatti. O que tornaria divertida a leitura da placa? 
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CUIDADO ESCOLA! 

 
02.  

A casa das ilusões perdidas 
MOACYR SCLIAR 

 
Quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado, logo seguida de 

franca irritação. Que coisa, disse, você não podia tomar cuidado, engravidar logo agora que estou 
desempregado, numa pior, você não tem cabeça mesmo, não sei o que vi em você, já deveria ter trocado 
de mulher havia muito tempo. Ela, naturalmente, chorou, chorou muito. Disse que ele tinha razão, que 
aquilo fora uma irresponsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre sonhara com isso, com a 
maternidade -e agora que o sonho estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse. 

— Por favor, suplicou. -Eu faço tudo que você quiser, eu dou um jeito de arranjar trabalho, eu sustento 
o nenê, mas, por favor, me deixe ser mãe. 

Ele disse que ia pensar. Ao fim de três dias daria a resposta. E sumiu. 
Voltou, não ao cabo de três dias, mas de três meses. Àquela altura ela já estava com uma barriga 

avantajada que tornava impossível o aborto; ao vê-lo, esqueceu a desconsideração, esqueceu tudo - 
estava certo de que ele vinha com a mensagem que tanto esperava, você pode ter o nenê, eu ajudo você a 
criá-lo. 

Estava errada. Ele vinha, sim, dizer-lhe que podia dar à luz a criança; mas não para ficar com ela. Já 
tinha feito o negócio: trocariam o recém-nascido por uma casa. A casa que não tinham e que agora seria o 
lar deles, o lar onde -agora ele prometia -ficariam para sempre. 

Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos, de novo implorou. Ele se mostrou irredutível. E ela, 
como sempre, cedeu. 

Entregue a criança, foram visitar a casa. Era uma modesta construção num bairro popular. Mas era o 
lar prometido e ela ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez uma declaração: 
— Nós vamos encher esta casa de crianças. Quatro ou cinco, no mínimo. 
Ele não disse nada, mas ficou pensando. Quatro ou cinco casas, aquilo era um bom começo. 

 
a) O que as duas frases finais do texto deixam evidente sobre ter mais filhos? 
b) O casal age de modo contrário aos sentimentos comuns de justiça e dignidade. No contexto da 

narrativa, como se explicam tais comportamentos? 
c) No texto, a que diz respeito a ideia de ilusões perdidas? 

 
03.  

 
a) Da leitura dos dois primeiros quadros, depreende-se uma opinião geral do garoto Calvin sobre 

proibições. Que opinião é essa? 
b) Observe o que faz Calvin no último quadro da tira e explique o que essa ação significa no contexto da 

história. 
c) Suponha a seguinte situação: numa auto-estrada de alta velocidade, uma placa de sinalização diz "Não 

pare na pista". Bem à vista da placa, um motorista trafega em marcha ré, no acostamento. Pela lógica 
de Calvin este motorista está errado? 
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04. Você entra no bate-papo, conversa, troca e-mail, faz amizade. Passa horas navegando com um bando de 
estranhos. E nunca sabe ao certo com quem está falando. O anonimato pode ser uma das vantagens da 
rede, mas também uma armadilha. 
Para tentar evitar possíveis decepções na hora da verdade, a Internet vai sofisticando recursos, unindo 
psicologia, tecnologia e diversão e tentando melhorar o que podemos chamar de relacionamento em rede. 

 
As novidades são boas para quem aposta no virtual como alternativa na hora de conhecer novas pessoas e 
para quem não quer levar para a vida real um gato no lugar de uma lebre, com o devido respeito aos 
bichinhos. (...) 

(Viviane Zandonadi. VOCÊ SABE QUEM ESTÁ FALANDO? FOLHA DE S. PAULO, Caderno Informática, 4/8/1999.) 
 

a) Escreva duas palavras ou expressões do texto que ganharam novos sentidos na área da informática. 
b) Em se tratando de relacionamentos amorosos, levar "gato" (ou "gata") no lugar de "lebre" poderá ser 

um bom negócio. Explique por que é possível essa interpretação. 
 
05. Parte ll - Pressuposto e subentendido 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 01 
   

 
QUINO 

updateordie.com 
 
01. (UERJ)  

No primeiro quadrinho, a declaração feita pela personagem indica um pressuposto acerca do universo 
escolar. 
Esse pressuposto pode ser associado, na escola, à seguinte prática: 
a) negação do patriotismo 
b) intolerância à diversidade 
c) desestímulo às indagações 
d) reprovação de brincadeiras 
 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 02 
   

 
Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/disco virtual/galerias/imagem/00000 00447/0000003347.jpg>. Acesso em: 22 

set. 2015. 
 
02. (IFPE) No último balão da tirinha de Maurício de Sousa, o autor escreveu “mais” em vez de “mas” na 

tentativa de representar, na escrita, a forma como a personagem Chico Bento, supostamente, pronunciaria 
a conjunção adversativa. Existem diversas formas e níveis de variação linguística, justamente, porque 
somos influenciados por diversos fatores, tais como: região, escolaridade, faixa etária, contexto 
comunicativo, papel social etc. Com base nesses pressupostos, assinale a alternativa que representa uma 
variante linguística característica do falar popular mineiro. 
a) “Aquele fi duma égua só me deixou aperreado”. 
b) “Protesto, meritíssimo! A testemunha não havia falado da agressão.” 
c) “Capaz, guri! Só tava de bobeira contigo, bagual!” 
d) “Uai? Cê já chegô, sô? Peraí, que eu já tô saíno!” 
e) “Aquela mina é firmeza, mano!” 
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03. (ENEM)  
O acervo do Museu da Língua Portuguesa é o nosso idioma, um “patrimônio imaterial” que não pode 

ser, por isso, guardado e exposto em uma redoma de vidro. Assim, o museu, dedicado à valorização e 
difusão da língua portuguesa, reconhecidamente importante para a preservação de nossa identidade 
cultural, apresenta uma forma expositiva diferenciada das demais instituições museológicas do país e do 
mundo, usando tecnologia de ponta e recursos interativos para a apresentação de seus conteúdos. 

Disponível em: www.museulinguaportuguesa.org.br. Acesso em: 16 ago. 2012 (adaptado). 
 

De acordo com o texto, embora a língua portuguesa seja um “patrimônio imaterial”, pode ser exposta em 
um museu. A relevância desse tipo de iniciativa está pautada no pressuposto de que 
a) a língua é um importante instrumento de constituição social de seus usuários. 
b) o modo de falar o português padrão deve ser divulgado ao grande público. 
c) a escola precisa de parceiros na tarefa de valorização da língua portuguesa. 
d) o contato do público com a norma-padrão solicita o uso de tecnologia de última geração. 
e) as atividades lúdicas dos falantes com sua própria língua melhoram com o uso de recursos 

tecnológicos. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 04 
   

Você conseguiria ficar 99 dias sem o Facebook? 
 

Uma organização não governamental holandesa está propondo um desafio que muitos poderão 
considerar impossível: ficar 99 dias sem dar nem uma “olhadinha” no Facebook. O objetivo é medir o grau 
de felicidade dos usuários longe da rede social. 

O projeto também é uma resposta aos experimentos psicológicos realizados pelo próprio Facebook. A 
diferença neste caso é que o teste é completamente voluntário. Ironicamente, para poder participar, o 
usuário deve trocar a foto do perfil no Facebook e postar um contador na rede social. 

Os pesquisadores irão avaliar o grau de satisfação e felicidade dos participantes no 33.º dia, no 66.º e 
no último dia da abstinência. 

Os responsáveis apontam que os usuários do Facebook gastam em média 17 minutos por dia na rede 
social. Em 99 dias sem acesso, a soma média seria equivalente a mais de 28 horas, que poderiam ser 
utilizadas em “atividades emocionalmente mais realizadoras”. 

(http://codigofonte.uol.com.br. Adaptado.) 
 
04. (UNIFESP SP) De acordo com os pressupostos da campanha holandesa, o usuário do Facebook 

a) supera as suas barreiras emocionais na rede social e garante uma existência com mais felicidade. 
b) vivencia experiências únicas na rede social e a tem como forma de ser mais equilibrado 

emocionalmente. 
c) gasta tempo na rede social e deixa de se dedicar a momentos mais significativos em sua vida. 
d) emprega o seu tempo na rede social para trabalhar a emoção e entender melhor suas questões de 

vida. 
e) dedica um tempo exíguo à rede social e tem pouca motivação para atividades mais realizadoras. 

 
05. (UNIFOR CE)  

O tempo passou. Novas máquinas foram inventadas. Dentre elas, as mais maravilhosas: 
computadores. Diferentes de todas as outras. As máquinas não têm alma. Os computadores têm uma alma 
delicada que não se faz com matéria: ela se faz com uma coisa etérea, sem substância: símbolos. Lembra-
te do que está escrito no evangelho antigo, “O Verbo se fez carne”? Pois do computador se pode dizer: “O 
Verbo se fez máquina”. 

(ALVES, Rubens. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 20.ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009) 
 

A intertextualidade é um dos recursos de linguagem utilizados na produção e interpretação de textos. Trata 
da relação que um texto mantém com outros textos de forma explícita, pressuposta ou subentendida. 
Rubens Alves, ao se reportar ao poder da comunicação encontrada no computador faz referência à 
passagem bíblica encontrada em Gênesis por meio de 
a) citação. 
b) paráfrase. 
c) paródia. 
d) epígrafe. 
e) pastiche. 
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06. (UEG GO)  
   

BRASIL CONTINUA SENDO BOA OPÇÃO PARA INVESTIR, DIZEM ESPECIALISTAS 
 

São Paulo – InfoMoney – O Brasil continua sendo uma boa opção para investir, embora o ritmo de 
crescimento econômico esteja mais lento, avaliaram especialistas durante evento realizado pela Bloomberg 
LINK, no Rio de Janeiro. 

Eles estão confiantes sobre as medidas adotadas pelo Governo, como a redução de impostos, para 
estimular o consumo, e o aumento de tarifas sobre importações, para proteger a indústria local. Além 
disso, bilhões de dólares estão sendo injetados em obras de infraestrutura. 

INFOMONEY. São Paulo. Disponível em: <http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2012/08/15/>. Acesso em: 11 set. 2012. 
(Adaptado). 

 
a) Há, no título do texto, um pressuposto em relação ao Brasil. Explicite esse pressuposto em uma frase.  
b) Transcreva uma frase na qual o autor expõe uma ideia oposta àquela que ele defende no decorrer do 

texto.  
 
07. (UEG GO)  
   

 
O legítimo paraguaio. Folha de S. Paulo, 5 maio 2013, p. B10. (Recortado). 

 
O título da reportagem, “O legítimo paraguaio”, é construído a partir de um trocadilho que faz referência  
a) ao pressuposto de que todos os bens industriais produzidos no Paraguai são originais.  
b) ao estereótipo segundo o qual produtos provenientes do Paraguai são falsificados.  
c) à ideia de que a indústria paraguaia é sustentada pela produção de carros famosos.  
d) à dependência que a indústria paraguaia tem da energia de Itaipu.  

 
08. (Faculdade SÃ£o Francisco de Barreiras BA)  
   

 
SANTOS, Fabiano dos. Charge. Disponível em: <https://cantinholiterariososriosdobrasil.files.wordpress. com>. Acesso em: 12 nov. 2016  

 
Da relação entre a linguagem verbal e a não verbal, é correto afirmar:  
a) A presença indígena no cenário urbano pressupõe sua vontade de entender a razão dos conflitos 

existentes entre os índios e o poder público sobre a demarcação de terras.  
b) O efeito de humor passado pelo contexto é proveniente da pergunta maliciosa do garoto em face da 

paisagem observada e do constrangimento do pai, expresso em sua fisionomia.  
c) O questionamento do menino demonstra surpresa e, ao mesmo tempo, decepção e tristeza diante do 

visto, pois o conceito de civilização que lhe foi passado é bem diferente.  
d) O fato de o índio, ao ver a poluição, associar progresso à destruição ambiental deixa subentendido 

para o leitor que o processo civilizatório em nada contribuiu para o crescimento humano.  
e) O principal objetivo do chargista é contrapor o campo à cidade, satirizando os efeitos das ações 

antrópicas na natureza. 



Português – Avaliação Produtiva 

 

 
6

TEXTO: 4 - Comum à questão: 09 
   

 
O Estado de S. Paulo, 13/04/2016. 

 
09. (FGV) A visão crítica, marcadamente cética, dos diferentes sistemas de governo, que se pode subentender 

na tirinha, só NÃO está presente na seguinte citação: 
a) Como verdadeiro democrata, nunca nego a ninguém o direito de concordar inteiramente comigo. 
b) A diferença entre democracia e comunismo é que, na democracia, o governo se proclama povo e, no 

comunismo, o povo se proclama governo. 
c) Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. 
d) As democracias, embora respeitem a vontade da maioria, protegem escrupulosamente os direitos 

fundamentais dos indivíduos e das minorias. 
e) A diferença entre uma democracia e uma ditadura consiste em que, numa democracia, se pode votar 

antes de obedecer às ordens. 
 
10. (UEFS BA)  
   

 
CAULOS. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L&PM, 2001. p. 56. 

 
Considerando-se a análise dos pressupostos e subentendidos relacionados com os elementos verbais e não 
verbais desse cartum de Caulos, é correto afirmar que nele está presente um recurso estilístico 
denominado de 
a) comparação, cotejando os valores e o lugar dos sujeitos em uma sociedade excludente. 
b) paradoxo, sugerindo uma incompatibilidade ideológica referente aos que representam a força e a 

fraqueza. 
c) oxímoro, explicitando, através de conceitos contrários, elementos que se complementam no contexto 

público. 
d) antítese, denunciando, por meio de figuras e vocábulos antagônicos, a desigualdade, a opressão e a 

exploração social. 
e) metonímia, substituindo os indivíduos e suas classes sociais por nomes que apresentam entre si ideias 

contraditórias. 
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TEXTO Comum à questão: 11 
   

O MENINO QUE TINHA MEDO DE POESIA 
(Pedro Gabriel – Março de 2014) 

 
– Mãe, acho que tem um poema debaixo da minha cama! 
Quando menino, a poesia me assustava. Parecia ter dentes afiados, pernas desajeitadas, mãos 

opressoras. E nem as mãos da professora mais dócil conseguiam me acalmar. Não compreendia uma 
palavra, uma metáfora, uma rima pobre, rica ou rara. Não entendia nada. Tentava adivinhar o que o poeta 
queria dizer com aquela frase entupida de imagens e sentidos subjetivos. Achava-me incapaz de pertencer 
àquilo. Não conseguia mergulhar naquele mundo. Eu, sem saber nadar em versos, afogava-me na 
incompreensão de um soneto; ela – a tão sagrada poesia – não me afagava e me deixava morrer na praia, 
entre um alexandrino e um heptassílabo. 

Toda vez que eu era obrigado a decorar poesia, sentia vontade de sumir, de virar um móvel e ficar 
imóvel até tudo se acabar. Por dentro, sentia azia, taquicardia, asma espontânea, tremelique e gagueira 
repentina. Por fora, fingia que estava tudo bem. Eu sempre escolhia o poema mais curto da lista que a 
escola sugeria. Naquele dia, sobrou Pneumotórax, de Manuel Bandeira, e eu queria ser aquele paciente 
para não precisar declamá-lo. Eu queria tossir, repetir sem parar: trinta e três… Trinta e três… Ter uma 
doença pequena, uma desculpa qualquer, um atestado médico assinado pelo meu avô que me deixasse em 
casa – não a semana toda, mas só o tempo da aula. 

Depois, para a prova de francês, não tive escolha: fui obrigado a decorar Le dormeur du Val, de 
Rimbaud. Eu lembro que, antes de ficar em pé de frente para o meu professor, eu queria que alguém me 
desse dois tiros no peito. Queria ser esse soldado e dormir, tranquilo, na paz celestial daquele vale até que 
a turma toda esquecesse a minha existência. Ou que a guerra fosse declarada finda. Ou que eu fosse 
declamado culpado. A Primeira Guerra Mundial parecia durar menos do que aqueles 15 minutos de exame. 
Minha boca está seca até hoje. Minhas mãos estão molhadas até agora. Só eu sei o que suei por você, 
querida Poesia. 

Aos 17, a poesia ainda me apavorava. Podia ser o verso mais delicado do mundo, eu tinha medo. Podia 
ser o poeta mais simpático da face da Terra, eu desconfiava. Desconversava, lia outra coisa. Ou não lia 
nada. Talvez por não querer entendê-la. Talvez por achar não merecê-la. E assim ficava à mercê da minha 
rebeldia. Não queria aprender a contar sílabas, queria ser verso livre. Tolo! Até a liberdade exige teoria! 

Se hoje eu pudesse falar com aquele menino, diria-lhe que a poesia não é nenhum decassílabo de sete 
cabeças. Que se ela o assusta é porque ela o deseja. Que se ele sente medo é porque ele precisa dela. Não 
há mais monstro debaixo da sua cama. O monstro agora está em você. 

– Filho, acho que tem um poema por dentro de quem você ama… 
Disponível em: <www.intrinseca.com.br/site/2014/.../o-menino-que-tinha-medo-de-poesia>. (texto adaptado) Acesso em: 29 Abr 2014 

 
11. (IME RJ) Observe os fragmentos em destaque: 
 

“_ Mãe, acho que tem um poema debaixo da minha cama!” (texto1; 1º parágrafo) 
“_ Filho, acho que tem um poema por dentro de quem você ama…” (texto1; 7º parágrafo) 

 
O jogo de ideias criado em forma de diálogo pode ser interpretado como: 
a) a resposta da mãe aos questionamentos do seu filho, o protagonista, a cerca do medo da poesia. 
b) ideia subentendida sobre real mudança positiva na relação entre o protagonista e a poesia. 
c) apenas uma forma estilística de introduzir e concluir o texto, sem grande significado. 
d) constatação de que o medo de poema do protagonista se transformou em medo de amar. 
e) evidência de que o medo de poesia do protagonista nunca existiu. 

 
12. (ESPM SP) Sobre a frase "A imprensa publica o que ouve e não o que houve.", atribuída ao poeta e 

escritor modernista Oswald de Andrade, assinale a afirmação incorreta:  
a) critica a falta de comprovação dos fatos por parte da imprensa.  
b) subentende que a verdade da imprensa não corresponde aos fatos.  
c) estabelece um jogo de palavras com vocábulos homófonos.  
d) recorre também a vocábulos parônimos.  
e) faz um trocadilho constituindo a figura de linguagem chamada paronomásia. 

 
 


