
 

 

Tarefa Mínima 05 – 2ª Série – Interpretação de Texto 

Prof. Rogger 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

O poema a seguir foi extraído da obra “Alguma Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade, em que o autor 
põe em evidência a desconstrução da imagem de um ícone natalino. Leia-o para responder às questões 
propostas.  

 
PAPAI NOEL ÀS AVESSAS  

 
A Afonso Arinos (sobrinho)  
 
Papai Noel entrou pela porta dos fundos.  

(no Brasil as chaminés não são praticáveis),  
entrou cauteloso que nem marido depois da farra.  
Tateando na escuridão torceu o comutador  
e a eletricidade bateu nas coisas resignadas,  
coisas que continuavam coisas no mistério do Natal.  
Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos,  
achou um queijo e comeu.  

Depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender.  
Teve medo, talvez de pegar fogo nas barbas postiças  
(no Brasil os Papais-noéis são todos de cara raspada)  
e avançou pelo corredor branco de luar.  

Aquele quarto é o das crianças.  
Papai entrou compenetrado.  
Os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos  

mas os sapatos deles estavam cheinhos de brinquedos  
soldados mulheres elefantes navios  
e um presidente de república de celuloide.  
Papai Noel agachou-se e recolheu tudo  
no interminável lenço vermelho de alcobaça.  
Fez a trouxa e deu o nó, mas apertou tanto  

que lá dentro mulheres elefantes soldados presidente brigavam por  
causa do aperto.  
Os pequenos continuavam dormindo.  
Longe um galo comunicou o nascimento de Cristo.  
Papai Noel voltou de manso para a cozinha,  
apagou a luz, saiu pela porta dos fundos.  

Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes.  
 

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  

 
01. (Uema 2015)  Leia os versos a seguir, extraídos do poema “Papai Noel às Avessas”, de Carlos Drummond 

de Andrade.  
 

“Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos,  
achou um queijo e comeu.  
Depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender.  
Teve medo, talvez de pegar fogo nas barbas postiças”  
 

A coesão sintático-semântico no texto, garante a compreensão das ideias nele apresentadas. Considerando 
as relações de sentido no poema, identifique o termo retomado pelo pronome que. Explique sua resposta, 
com base na leitura e na compreensão dos versos.  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Texto 1 
 

Rita Baiana 
 

Zezé Motta 
 

Olha meu nego quero te dizer 
O que me faz viver 

O que quase me mata de emoção 
É uma coisa que me deixa louca 
Que me enche a boca 
Que me atormenta o coração 
Quem sabe um bruxo 
Me fez um despacho 
Porque eu não posso sossegar o 

facho 
É sempre assim 
Ai essa coisa que me desatina 
Me enlouquece, me domina 
Me tortura e me alucina 
Olha meu nego 
Isso não dá sossego 

E se não tem chamego 
Eu me devoro toda de paixão 
Acho que é o clima feiticeiro 
O Rio de Janeiro que me atormenta 
O coração 
Eu nem consigo nem pensar direito 

Com essa aflição dentro do meu peito 
Ai essa coisa que me desatina 

Me enlouquece, me domina 
Me tortura e me alucina 
E me dá 
Uma vontade e uma gana dá 
Uma saudade da cama dá 

Quando a danada me chama 
Maldita de Rita Baiana 

Num outro dia o português lá da Gamboa 
O Epitácio da Pessoa 

Assim à toa se engraçou e disse: 
“Oh Rita rapariga eu te daria 100 miréis por teu 
amor” 
Eu disse: 
Vê se te enxerga seu galego de uma figa 
Se eu quisesse vida fácil 
Punha casa no Estácio 

Pra Barão e Senador 
Mas não vendo o meu amor 
Ah, ah, isso é que não! 
Olha meu nego quero te dizer 
Não sei o que fazer 
Pra me livrar da minha escravidão 
Até parece que é literatura 

Que é mentira pura 
Essa paixão cruel de perdição 
Mas não me diga que lá vem de novo 
A sensação 
Olha meu nego assim eu me comovo 
Agora não 

Ai essa coisa que me desatina 
Me enlouquece, me domina 

Me tortura e me alucina 
E me dá 
Uma vontade e uma gana dá 
Uma saudade da cama dá 
Quando a danada me chama 

Maldita de Rita Baiana 

 

Disponível em: <www.letras.mus.br/zeze-motta/240340/>. Acesso em: 3 out. 2012. 

 

Texto 2 
 

 
 



Exercícios Complementares 
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Texto 3 

 
Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui: ela era 

a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e 
das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a 
nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha 
do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a 

muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, 
acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do 
sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma 
larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa 
fosforescência afrodisíaca. 
 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Rio de Janeiro: Otto Pierre, 1979. p. 110-111.  

 
02. (Ufg 2013)  No estabelecimento da coesão textual da letra de canção, a referência ao sentimento que 

move Rita é feita de maneira peculiar. Nesse sentido, responda: 
a) Que sentimento é esse?  

b) Considerando-se a progressão das ideias no texto, como a referenciação é promovida? 
c) Que efeito de sentido o modo de progressão das ideias provoca em quem lê a canção?  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
TEXTO I 
 

Eu estava deitado num velho sofá amplo. 3Lá fora, a chuva caía com redobrado rigor e ventava fortemente. 
A nossa casa frágil parecia que, de um momento para outro, ia ser arrasada. 1Minha mãe ia e vinha de um 
quarto próximo; removia baús, arcas; cosia, futicava. Eu devaneava e ia-lhe vendo o perfil esquálido, o corpo 
magro, premido de trabalhos, as faces cavadas com os malares salientes, tendo pela pele parda manchas 
escuras, como se fossem de fumaça entranhada. 4De quando em quando, ela lançava-me os seus olhos 
aveludados, redondos, passivamente bons, onde havia raias de temor ao encarar-me. Supus que adivinhava os 

perigos que eu tinha de passar; sofrimentos e dores que a educação e inteligência, qualidades a mais na minha 
frágil consistência social, haviam de atrair fatalmente. 2Não sei que de raro, excepcional e delicado, e ao 
mesmo tempo perigoso, ela via em mim, para me deitar aqueles olhares de amor e espanto, de piedade e 
orgulho. 

LIMA BARRETO. Recordações do escrivão Isaías Caminha. Rio de Janeiro; Belo Horizonte: Livraria Garnier, 1989. p.26-27. 

 
TEXTO II 
 
TEIA de aranha, galho seco da roseira, 

quem sou? 
Luz calçada em alpargatas de prata 
rapta as flores da fronha, 
quem sou? 
Pássaro que mora na neblina 
destila seu canto de água limpa 

– longe, sozinho – 

me diga quem sou. 
ROQUETTE-PINTO, Claudia. Corola. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. p. 67.  

 
 
03. (Uff 2012)  No texto I, vários recursos gramaticais são usados para garantir a progressão, a coesão e a 

coerência. 
Observe no texto o uso das expressões “Lá fora” (ref. 3) e “De quando em quando” (ref. 4). Em seguida: 
a) Identifique a função sintática exercida por cada uma; 

b) Explique a importância dessas expressões para a progressão textual.   
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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 
 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.) 

 



Exercícios Complementares 
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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.  
 
04. (Ufrj 2011)  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 A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
TEXTO 1 

 
Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em 
busca do dono, e amanheceu morto na rua, três dias depois. 
(Quincas Borba) 
 
TEXTO 2 
 

Aquela nota verde, gordurosa, graxenta, está sendo roída... roída... roída... Esse fato está se passando agora... 
é contemporâneo dele!... Os ratos estão roendo ali na cozinha... na mesa... são dois... são três... andam daqui 
para lá... giram... dançam... infatigáveis... afanosos... infatigáveis... 
(Os ratos) 

 
TEXTO 3 
 

Minha mãe é meio branca. Meu pai é preto. Retinto. Nariz de barraca. A filha do seu Polovsky acharia meu pai 
feio. Ele era bonito. Eu sou bonito. Não sou mulato. Mulato é filho de mula. Eu sou preto. Negro. 
(“Identidade para os gatos pardos”)  
 
05. (Ufes 2010)  Considere os TEXTOS 1, 2 e 3 para fazer o que se pede. 

a) Indique a que ou a quem se referem os itens lexicais “aqui” (Texto 1), “fato” (Texto 2), “Ele” (Texto 

3) e explique, em termos de coesão textual, que diferença esses itens apresentam. 
b) As reticências podem omitir “alguma coisa que não se quer revelar, emoção demasiada, insinuação, 

etc.” (Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa). Com base nessa informação, no Texto 2 
elas estão indicando o quê?  

 
 


