
 

 

Tarefa 29 professora Vanessa 

 
01. (Unicamp)   

era uma vez uma mulher 
e ela queria falar de gênero 
 
era uma vez outra mulher 
e ela queria falar de coletivos 
 

e outra mulher ainda 
especialista em declinações 
 
a união faz a força 
então as três se juntaram 
 
e fundaram o grupo de estudos 

celso pedro luft 
 

(Angélica Freitas, Um útero é do tamanho de um punho. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p.14.) 

 

 
 

 

Considerando o poema e a imagem, resolva as questões. 
a) Explique as ambiguidades presentes nas duas primeiras estrofes do poema. 

b) Que figura de linguagem é usada nos três últimos versos do poema? Justifique sua resposta.  
  
02. (Unicamp)  este livro 

Meu filho. Não é automatismo. Juro. É jazz do coração. É 
prosa que dá prêmio. Um tea for two total, tilintar de verdade 

que você seduz, charmeur volante, pela pista, a toda. Enfie a 
carapuça. 
E cante. 
Puro açúcar branco e blue. 

(Ana Cristina César, A teus pés. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 29.) 

 
a) No poema “este livro” usa-se um recurso poético chamado aliteração. Explique o que é aliteração e 

identifique um exemplo de aliteração presente nesse texto poético. 

b) O poema propõe uma definição do próprio livro e inclui algumas “instruções” para o provável leitor. 
Identifique dois verbos que instruem o leitor e explique a frase “Não é automatismo”, com base no 

conjunto do poema. 
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03. (Unicamp)   

Texto I 
 
“Menino do Rio” (Caetano Veloso, Cinema 
Transcendental, 1979.) 
 
Menino do Rio 
Calor que provoca arrepio 

Dragão tatuado no braço 
Calção corpo aberto no espaço 
Coração, de eterno flerte 
Adoro ver-te 
(...) 
O Havaí, seja aqui 

Tudo o que sonhares 

Todos os lugares 
As ondas dos mares 
Pois quando eu te vejo 
Eu desejo o teu desejo 

Texto II 
 
“Haiti” (Caetano Veloso e Gilberto Gil, Tropicália 2, 
1993.) 
 
(...) 
E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo 

Diante da chacina 
111 presos indefesos, mas presos são quase 
todos pretos 
Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos 
de tão pobres 
E pobres são como podres e todos sabem como 

se tratam os pretos 

(...) 
Pense no Haiti, reze pelo Haiti 
O Haiti é aqui 
O Haiti não é aqui 
 
(Disponível em http://www.caetanoveloso.com.br/. Acessado em 

12/10/2019.) 

 

- Havaí é uma ilha do Pacífico, um Estado norte-americano conhecido pelo turismo e por suas praias 
paradisíacas que atraem surfistas do mundo inteiro. 
- Haiti é uma ilha do Caribe, atualmente sob intervenção da ONU; é o país mais pobre das Américas, com 
mais de 60% da população subnutrida. 
a) O verso “O Havaí, seja aqui” (texto I), de Caetano Veloso, e o verso “O Haiti é aqui” (texto II), de 

Caetano e Gilberto Gil, refletem diferentes posições em relação aos lugares a que se referem. Explique 
como o uso do verbo “ser” define cada uma dessas posições. 

b) Explicite as duas visões dos compositores ao dizerem: “O Haiti é aqui” / “O Haiti não é aqui” (texto 

II).  
  
04. (Unicamp)  Voltou à moda o velho “faça você mesmo” ou bricolagem. A ideia de que às vezes é melhor 

trabalhar com a mão na massa, engajando os cidadãos, se tornou uma metáfora para práticas 
pedagógicas, ações políticas, retórica empreendedora. Mas poucos usam, no Brasil, o termo que melhor 
representa essa potência criativa de que as pessoas são capazes: gambiarra. Palavra menos nobre, 

gambiarra existe, no Brasil e em outros países de língua portuguesa, quase sempre como um termo 
popular, dialetal ou depreciativo. Porque é um faça-você-mesmo rebelde que recombina peças já 
existentes, no interior de regras dadas, para inventar novas funções e afirmar novas regras. Escolhi cinco 
livros que mostram as gambiarras em ação, entre eles, A invenção do cotidiano: Artes de fazer, de Michel 
de Certeau. Nesse livro, o historiador e teólogo francês apresenta um estudo analítico e um elogio político 
da criatividade do “cidadão comum”. Ao traçar uma distinção entre estratégias (as regras do jogo 

formuladas pelos que têm o poder de estabelecer regras) e táticas (os gestos, ações, invenções dos 
subjugados, que tentam lidar com as regras, mas também achar um jeitinho de driblá-las), Certeau revela 
as gambiarras que fazem com que o cotidiano se invente e reinvente. 

 

(Adaptado de Yurij Castelfranchi, Livros para imaginar, apreciar e fazer gambiarras. Disponível em 

https://www.nexojornal.com.br/estante/favoritos/2019/5-livros-para-imaginar-apreciar-e-fazer-gambiarras. Acessado em 10/08/2019.) 

 
a) Explique por que a gambiarra é, ao mesmo tempo, indisciplinada e criativa. 
b) Segundo Castelfranchi, como Michel de Certeau associa a ideia de gambiarra às ações políticas do 

cidadão comum? Responda com base em dois exemplos citados no texto.  
  



Exercícios Complementares 

 
 

 
 

3 

05. (Fuvest) A reinvenção da vírgula 

 
No começo de 1902, Machado de Assis ficou desesperado por causa de um erro de revisão no prefácio da 
segunda edição de suas Poesias completas. Dizem que chegou a se ajoelhar aos pés do Garnier implorando 
para que o editor tirasse o livro de circulação. O aristocrático e impoluto Machado, quem diria. Mas a gralha 
era mesmo feia. O tipógrafo trocou o E por A na palavra cegara, o revisor deixou passar, e vocês imaginam 
no que deu. 
No nosso caso, o erro não foi nada de mais, nem erro foi para falar a verdade, apenas um acréscimo besta 

de pontuação, talvez dispensável, ainda que de modo algum incorreto. Vai o revisor, fiel à ortodoxia da 
gramática normativa, e espeta duas vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado, coisa de pouca 
monta, diria alguém, mas suficiente para o autor sair bradando aos quatro ventos que lhe roubaram o 
ritmo da sentença. Um editor experiente traria um cafezinho bem doce, a conter o ímpeto dramático do 
autor de primeira viagem, talvez caçoando, “deixa de onda”, a lembra-lo – valha-me Deus! – que ele não é 
nenhum Bruxo do Cosme Velho*. E assim lhe cortando as asas antes do voo. 

 

* Referente a Machado de Assis. 
Disponível em https://jornal.usp.br/artigos/a_reinvencao_da_virgula/. Adaptado. 

 
a) Qual o sentido da palavra “espeta”, destacada no texto, e qual o efeito que ela produz? 
b) Explique o significado, no texto, da expressão “cortando as asas antes do voo”.  

  
06. (Fuvest) Adaptados a esse idioma que se transforma conforme a plataforma, os memes e textões 

dominaram a rotina desta década como modos de a gente rir, repercutir notícias, dividir 

descontentamentos, colocar o dedo em feridas, relatar injustiças e até se informar. Entraram logo no 
vocabulário para além da internet: "virar meme", "dar textão". Suas características também interferiram 
no jeito de compreender o mundo e expressar o que acontece à nossa volta. Viktor Chagas, professor e 
pesquisador da Universidade Federal Fluminense (UFF), os vê como manifestações culturais de grande 
relevância para entender o período e, também, como "extravasadores de afetos”. [...] 
 

Por mais que o textão seja "ão", assim como o meme ele é uma expressão sintética típica de hoje, explica 
Viktor Chagas. Mesmo o textão mais longo na verdade é um textinho: faz parte da lógica do espaço em 

que circula. 
TAB UOL, “Vim pelo meme e era textão”. Disponível em https://tab.uol.com.br/. Adaptado. 

 
a) Retire do texto dois argumentos que justifiquem a caracterização de “memes e textões” como 

“extravasadores de afetos”. 
b) Em que sentido pode se afirmar que não há uma contradição no trecho “Mesmo o textão mais longo na 

verdade é um textinho”?   

 
 


