
 

 

TM 06 - 2ª SÉRIE - ROGGER - INT. DE TEXTO 
 
01. (Ufsc 2020)  A mão no ombro 
 

Fragmento 1 
E se cheguei até aqui é porque vou morrer. Já?, horrorizou-se olhando para os lados mas evitando 

olhar para trás. A vertigem o fez fechar de novo os olhos. Equilibrou-se tentando se agarrar ao banco, Não 
quero!, gritou. Agora não, meu Deus, espera um pouco, ainda não estou preparado! Calou-se, ouvindo os 
passos que desciam tranquilamente a escada. Mais tênue que a brisa, um sopro pareceu reavivar a 
alameda. Agora está nas minhas costas, ele pensou, e sentiu o braço se estender na direção do seu ombro. 
Sentiu a mão ir baixando numa crispação de quem (familiar e contudo cerimonioso) dá um sinal, Sou eu. O 
toque manso. Preciso acordar, ordenou se contraindo inteiro, isso é apenas um sonho! Preciso acordar!, 
acordar. Acordar, ficou repetindo e abriu os olhos. (p. 149) 

 
Fragmento 2 

Cumpriu a rotina da manhã com uma curiosidade comovida, atento aos menores gestos que sempre 
repetiu automaticamente e que agora analisava, fragmentando-os em câmara lenta, como se fosse a 
primeira vez que abria uma torneira. Podia também ser a última. Fechou-a, mas que sentimento era esse? 
(p. 150-151) 

 
Fragmento 3 

A alegria era quase insuportável: da primeira vez, escapei acordando. Agora vou escapar dormindo. 
Não era simples? Recostou a cabeça no espaldar do banco, mas não era sutil? Enganar assim essa morte 
saindo pela porta do sono. Preciso dormir, murmurou fechando os olhos. Por entre a sonolência verde-
cinza, viu que retomava o sonho no ponto exato em que fora interrompido. A escada. Os passos. Sentiu o 
ombro tocado de leve. Voltou-se. (p. 153) 

TELLES, Lygia Fagundes. A mão no ombro. In: TELLES, Lygia Fagundes. Melhores contos de Lygia Fagundes Telles. Seleção de Eduardo 
Portella. 13. ed. São Paulo: Global, 2015. [Fragmentos]. 

 
Com base na leitura de três fragmentos do conto “A mão no ombro”, da coletânea Melhores contos de 
Lygia Fagundes Telles, originalmente publicada em 1983, no contexto sócio-histórico e literário da obra e, 
ainda, de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que:  
01) o conto evidencia três passagens: o momento em que o protagonista sonha com a morte; o instante 

em que ele retoma a rotina da vida imbuído da reflexão sobre o sonho; e o momento derradeiro em 
que ele se depara novamente com a morte.    

02) o título do conto expressa o gesto produzido pela mão que desperta o protagonista do sonho e salva-o 
da morte.     

04) o conto constrói-se em torno de uma reflexão sobre a vida diante da iminência da morte.     
08) as ocorrências sublinhadas do termo “se”, no Fragmento 1, integram o verbo que o segue ou o 

antecede, denotando atitudes próprias do sujeito.     
16) as ocorrências sublinhadas da palavra “agora”, nos Fragmentos 1 e 3, indicam circunstância de tempo 

e referem-se ao momento em que o protagonista estava sonhando.     
32) no Fragmento 2, a coesão do parágrafo é estabelecida pela manutenção do verbo na primeira pessoa 

do singular com sujeito oculto.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A oposição passado/presente é essencial na aquisição da consciência do tempo. Não é um dado 
natural, mas sim uma construção. Com efeito, o interesse do passado está em esclarecer o presente. O 
processo da memória no homem faz intervir não só na ordenação de vestígios, mas também na releitura 
desses vestígios.  

(Jacques Le Goff) 
 

Colecionar fotos é colecionar o mundo. As fotos são, de fato, experiência capturada, e 1a câmera é o 
braço ideal da consciência, 2em sua disposição aquisitiva. 3Imagens fotografadas não parecem 
manifestações a respeito do mundo, 4mas sim pedaços dele, miniaturas da realidade que qualquer um pode 
fazer ou adquirir. 

Fotos, que enfeixam o mundo, parecem solicitar que as enfeixemos também. São afixadas em álbuns, 
emolduradas e expostas em mesas, pregadas em paredes, projetadas como diapositivos. Por meio de 
fotos, 5cada família constrói uma crônica visual de si mesma — um conjunto portátil de imagens que dá 
6testemunho de sua coesão. Um álbum de fotos de família é, em geral, um álbum sobre a família ampliada 
— e, muitas vezes, o que dela resta. 
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7Assim como 8as fotos dão às pessoas a posse imaginária de um passado irreal, 9também as ajudam a 
tomar posse de um espaço 10em que se acham inseguras. 

(SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 14-5 e 19. Texto adaptado.) 
 

Vocabulário 
Diapositivo: imagem positiva, estática e translúcida, de modo geral em película, e que se pode projetar; imagem 
fotográfica. 
Enfeixar: amarrar ou prender em feixe; colocar junto; ajuntar; reunir.  

 
02.(G1 - cmrj 2020)  O uso de palavras que se referem a outras já enunciadas evita sua repetição exaustiva e 

confere fluidez ao texto. No texto de Susan Sontag, a palavra empregada com esse objetivo e o termo ao 
qual ela se refere estão corretamente associados em   
a) “em sua disposição aquisitiva.” (referência 2) — experiência.     
b) “mas sim pedaços dele,” (referência 4) — mundo.     
c) “testemunho de sua coesão.” (referência 6) — crônica.     
d) “também as ajudam” (referência 9) — fotos.     
e) “em que se acham inseguras.” (referência 10) — pessoas.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

O que liga a floresta Amazônica, o aquecimento mundial e você? 
 

Há muito tempo a floresta Amazônica é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não 
só para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além 
disso, de todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada, em 
termos de tamanho e de diversidade. 

No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento 
global é intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos 
ecológicos que levaram anos para serem construídos e refinados. 

 
 

A floresta amazônica pode curar você 
Durante milênios, os seres humanos utilizaram insetos, plantas e outros organismos da região para várias 
finalidades, entre elas a agricultura, a vestimenta e, claro, a cura para doenças. Povos indígenas e outros 
grupos que vivem na floresta amazônica aperfeiçoaram o uso de compostos químicos encontrados em 
plantas e em animais. O conhecimento sobre o uso dessas plantas geralmente fica nas mãos de um 
curandeiro que, por sua vez, repassa a tradição para um aprendiz. Esse processo se mantém ao longo de 
séculos e compõe uma parte integral da identidade desses povos. 

 
O potencial inexplorado das plantas amazônicas 
Os cientistas acreditam que menos de 0,5% das espécies da flora foram detalhadamente estudadas quanto 
ao seu potencial medicinal. Ao mesmo tempo em que o bioma Amazônia está encolhendo lentamente em 
tamanho, a riqueza da vida silvestre de suas florestas também tem se reduzido, bem como o uso 
potencial das plantas e dos animais que ainda não foram descobertos.  

 
03. (G1 - cps 2020)  Observe os elementos de coesão destacados no texto. 

Analisando seu contexto de ocorrência, assim como suas funções sintático-semânticas, afirma-se 
corretamente que  
a) “não só” é uma locução adverbial utilizada para negar a expressão “os povos indígenas e as 

comunidades locais”.    
b) “não só... mas também”; “além disso” e “bem como” são locuções conjuntivas e expressam ideia de 

adição.    
c) “No entanto”, como conjunção adversativa, pode ser substituída, sem alterar o sentido original do 

período, por “porque”.    
d) “à medida que” está empregada inadequadamente no texto, pois deveria expressar proporção; logo, o 

correto seria “na medida em que”.    
e) “mas também” exerce função de conjunção adversativa no texto, uma vez que expressa oposição em 

relação à oração anterior: “... a floresta Amazônica é reconhecida...”.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O elefante 
 

Fabrico um elefante 
de meus poucos recursos. 
Um tanto de madeira 
tirado a velhos móveis 
talvez lhe dê apoio. 



Exercícios Complementares 
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E o encho de algodão, 
de paina, de doçura. 
A cola vai fixar 
suas orelhas pensas. 
A tromba se enovela, 
é a parte mais feliz 
de sua arquitetura. 
 
Mas há também as presas, 
dessa matéria pura 
que não sei figurar. 
Tão alva essa riqueza 
a espojar-se nos circos 
sem perda ou corrupção. 
E há por fim os olhos, 
onde se deposita 
a parte do elefante 
mais fluida e permanente, 
alheia a toda fraude. 
 
Eis o meu pobre elefante 
pronto para sair 
à procura de amigos 
num mundo enfastiado 
que já não crê em bichos 
e duvida das coisas. 
Ei-lo, massa imponente 
e frágil, que se abana 
e move lentamente 
a pele costurada 
onde há flores de pano 
e nuvens, alusões 
a um mundo mais poético 
onde o amor reagrupa 
as formas naturais. 
 
Vai o meu elefante 
pela rua povoada, 
mas não o querem ver 
nem mesmo para rir 
da cauda que ameaça 
deixá-lo ir sozinho. 
 
É todo graça, embora 
as pernas não ajudem 
e seu ventre balofo 
se arrisque a desabar 
ao mais leve empurrão. 
Mostra com elegância 
sua mínima vida, 
e não há cidade 
alma que se disponha 
a recolher em si 
desse corpo sensível 
a fugitiva imagem, 
o passo desastrado 
mas faminto e tocante. 
Mas faminto de seres 
e situações patéticas, 
de encontros ao luar 
no mais profundo oceano, 
sob a raiz das árvores 
ou no seio das conchas, 
de luzes que não cegam 
e brilham através 
dos troncos mais espessos. 
Esse passo que vai 
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sem esmagar as plantas 
no campo de batalha, 
à procura de sítios, 
segredos, episódios 
não contados em livro, 
de que apenas o vento, 
as folhas, a formiga 
reconhecem o talhe, 
mas que os homens ignoram, 
pois só ousam mostrar-se 
sob a paz das cortinas 
à pálpebra cerrada. 
 
E já tarde da noite 
volta meu elefante, 
mas volta fatigado, 
as patas vacilantes 
se desmancham no pó. 
Ele não encontrou 
o de que carecia, 
o de que carecemos, 
eu e meu elefante, 
em que amo disfarçar-me. 
Exausto de pesquisa, 
caiu-lhe o vasto engenho 
como simples papel. 
A cola se dissolve 
e todo o seu conteúdo 
de perdão, de carícia, 
de pluma, de algodão, 
jorra sobre o tapete, 
qual mito desmontado. 
Amanhã recomeço. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. O ElefanteO. 9ª ed. - São Paulo: Editora Record, 1983.  
 
04. (Ime 2019)  Observe os vocábulos destacados em negrito nos versos 39 a 44 do poema, transcritos 

abaixo: 
 

“Vai o meu elefante 
pela rua povoada, 
mas não o querem ver 
nem mesmo para rir 
da cauda que ameaça 
deixá-lo ir sozinho.” 

 
Sobre esses vocábulos, de acordo com a gramática normativa, considere as seguintes afirmações: 
I. o primeiro “o” é um artigo definido e o segundo é uma forma pronominal oblíqua, assim como a forma 

“lo” em “deixá-lo”. 
II. a colocação do segundo “o” junto ao advérbio de negação aproxima-se do registro mais utilizado no 

português falado no Brasil. 
III. “o” e “lo” nos versos “mas não o querem ver” e “deixá-lo ir sozinho” são formas pronominais que 

garantem a coesão referencial anafórica. 
 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)  
a) I apenas.     
b) III apenas.    
c) I e II apenas.    
d) I e III apenas.     
e) II e III apenas.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
Passeio à Infância 

 
Primeiro vamos lá embaixo no córrego; pegaremos dois pequenos carás dourados. E como faz calor, 

veja, os lagostins saem da toca. Quer ir de batelão, na ilha, comer ingás? Ou vamos ficar bestando nessa 
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areia onde o sol dourado atravessa a água rasa? Não catemos pedrinhas redondas para atiradeira, porque 
é urgente subir no morro; os sanhaços estão bicando os cajus maduros. É janeiro, grande mês de janeiro! 

Podemos cortar folhas de pita, ir para o outro lado do morro e descer escorregando no capim até a 
beira do açude. Com dois paus de pita, faremos uma balsa, e, como o carnaval é só no mês que vem, 
vamos apanhar tabatinga para fazer formas de máscaras. Ou então vamos jogar bola-preta: do outro lado 
do jardim tem um pé de saboneteira. 

Se quiser, vamos. Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras e 
vamos passear nessa infância de uma terra longe. É verdade que jamais comeu angu de fundo de panela? 
 Bem pouca coisa eu sei: mas tudo que sei lhe ensino. Estaremos debaixo da goiabeira; eu cortarei 
uma forquilha com o canivete. Mas não consigo imaginá-la assim; talvez se na praia ainda houver 
pitangueiras... Havia pitangueiras na praia? Tenho uma ideia vaga de pitangueiras junto à praia. Iremos 
catar conchas cor-de-rosa e búzios crespos, ou armar o alçapão junto do brejo para pegar papa-capim. 
Quer? Agora devem ser três horas da tarde, as galinhas lá fora estão cacarejando de sono, você gosta de 
fruta-pão assada com manteiga? Eu lhe vou aipim ainda quente com melado. Talvez você fosse como 
aquela menina rica, de fora, que achou horrível nosso pobre doce de abóbora e coco. 
 Mas eu a levarei para a beira do ribeirão, na sombra fria do bambual; ali pescarei piaus. Há rolinhas. 
Ou então ir descendo o rio numa canoa bem devagar e de repente dar um galope na correnteza, passando 
rente às pedras, como se a canoa fosse um cavalo solto. Ou nadar mar afora até não poder mais e depois 
virar e ficar olhando as nuvens brancas. Bem pouca coisa eu sei; os outros meninos riram de mim porque 
cortei uma iba de assa-peixe. Lembro-me que vi o ladrão morrer afogado com os soldados de canoa dando 
tiros, e havia uma mulher do outro lado do rio gritando. 
 Mas como eu poderia, mulher estranha, convertê-la em menina para subir comigo pela capoeira? Uma 
vez vi uma urutu junto de um tronco queimado; e me lembro de muitas meninas. Tinha uma que para mim 
uma adoração. Ah, paixão da infância, paixão que não amarga. Assim eu queria gostar de você, mulher 
estranha que ora venho conhecer, homem maduro. Homem maduro, ido e vivido; mas quando a olhei, 
você estava distraída, meus olhos eram outra vez daquele menino feio do segundo ano primário que quase 
não tinha coragem de olhar a menina um pouco mais alta da ponta direita do banco. 
 Adoração de infância. Ao menos você conhece um passarinho chamado saíra? É um passarinho miúdo: 
imagine uma saíra grande que de súbito aparecesse a um menino que só tivesse visto coleiros e curiós, ou 
pobres cambaxirras. Imagine um arco-íris visto na mais remota infância, sobre os morros e o rio. O menino 
da roça que pela primeira vez vê as algas do mar se balançando sob a onda clara, junto da pedra. 
 Ardente da mais pura paixão de beleza é a adoração da infância. Na minha adolescência você seria 
uma tortura. Quero levá-la para a meninice. Bem pouca coisa eu sei; uma vez na fazenda rira: ele não 
sabe nem passar um barbicacho! Mas o que sei lhe ensino; são pequenas coisas do mato e da água, são 
humildes coisas, e você é tão bela e estranha! Inutilmente tento convertê-la em menina de pernas magras, 
o joelho ralado, um pouco de lama seca do brejo no meio dos dedos dos pés. 
 Linda como a areia que a onda ondeou. Saíra grande! Na adolescência e torturaria; mas sou um 
homem maduro. Ainda assim às vezes é como um bando de sanhaços bicando os cajus de meu cajueiro, 
um cardume de peixes dourados avançando, saltando ao sol, na piracema; um bambual com sombra fria, 
onde ouvi um silvo de cobra, e eu quisera tanto dormir. Tanto dormir! Preciso de um sossego de beira de 
rio, com remanso, com cigarras. Mas você é como se houvesse demasiadas cigarras cantando numa pobre 
tarde de homem. 

Julho, 1945 
Crônica extraída do livro 200 crônicas escolhidas, de Rubem Braga 

 
05. (Efomm 2019) Existem mecanismos de coesão que servem para retomar o termo anterior como referência 

e outros que possibilitam a conexão estabelecendo a coesão sequencial. 
Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como elemento de conexão.  
a) (...) e, como o carnaval é no mês que vem, vamos apanhar tabatinga para fazer formas de máscaras.     
b) É verdade que jamais comeu angu de fundo de panela?     
c) Talvez você fosse como aquela menina rica, de fora, que achou horrível nosso pobre doce de abóbora e 

coco.     
d) (...) daquele menino feio do segundo ano primário que quase não tinha coragem de olhar a menina um 

pouco mais alta da ponta direita do banco.     
 
 
 
 
 
 


