
 

 

Tarefa Mínima 05 – 9º Ano – Gramática 

Prof. Rogger 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Machos e fêmeas 
 

Histórias de amores frustrados, relações ruins ou trágicas, fracassos, decepções, dores e rancores se 
multiplicam.  

Chega a parecer, algumas vezes, que um amor bom, ao menos razoável, alegre, cúmplice, terno e sensual, 
que faça crescer, seja um bem tão raro quanto viver lúcido e saudável até os cem anos.  

Fico pensando nesse dilema, que pode parecer divertido a uma primeira leitura, mas na prática é demais 
complexo: se não combinamos, por que — homens e mulheres — nos queremos e nos procuramos?  

Pensando bem, homens e mulheres pouco têm em comum exceto a preservação da espécie: as almas são 
diferentes, a biologia é outra, as vontades e os interesses também. Prioridades de um e outro, nada a ver. 

Como tribos vizinhas mas inimigas: guerrinhas, escaramuças, ou guerra total.  
Muito é cultural, concordo. Mas cada vez mais acredito que somos imensamente determinados pelo que 

éramos nas cavernas.  
Homem saía pra caçar, voltava, fazia filhote, saía pra caçar e pra matar inimigo, voltava... e assim por 

diante.  
Mulher ficava na caverna pra ser fecundada, parir, alimentar a família e proteger as crias. Ah, e cuidar do 

troglodita para que ele estivesse bem nutrido e descansado ao sair em busca de comida para ela e para as 

crias, e a fecundar de novo... e assim por diante.  
Mudou o mundo, os hábitos se transformaram, incrivelmente muita coisa aconteceu — mas o homem e a 

mulher das cavernas ainda nos habitam sob a casca de algum requinte. Foi Tomás de Aquino ou Agostinho 
quem disse que o ser humano é um anjo montado num porco? Na guerra e às vezes na relação amorosa o 

animal predomina; na paz e nos momentos ternos funciona o anjo. O bom mesmo é a mistura, no ponto: nem 
de menos, nem de mais.  

Só a impenetrável natureza explica que seres tão diversos quanto machos e fêmeas se queiram tanto, se 

encantem, se façam felizes — ou se detestem, se traiam, se atormentem e, quando possível, até se destruam. 
Ou tudo isso ao mesmo tempo. O que os diferencia das peludas criaturas originais nem é, pois, a paixão, mas o 
amor: amizade com sensualidade.  

O que precisa um casal para ser um bom casal, amoroso, alegre, criando pontes sobre as diferenças e 
resolvendo com bom humor as agruras do convívio cotidiano? Penso que o bom casal é o que SE GOSTA, com 
tudo o que isso significa: cumplicidade, interesse, sensualidade boa, e o difícil compromisso da lealdade.  

Dedicação, às vezes até devoção. Para que a gente seja, além de machos e fêmeas, pessoas que se 
entendem, curtem, confortam, desejam e... tudo aquilo que nas cavernas acontecia. Só que com mais graça, 
consciência, talvez mais delicadeza.  

É aí que (re)começam os problemas. Mas macho e fêmea não desistem — nem devem.  
Pois apesar da trabalheira toda bem que a gente gosta!  

 

(LUFT, Lya. Pensar é transgredir. 2ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.)  

 
01. (G1 - cp2 2010) Transcreva, de um dos três últimos parágrafos do texto, apenas a oração com valor 

aditivo em que se identifica a opinião da autora.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

TEXTO I 
 

DESAFIO À SOBREVIVÊNCIA 
 

O crescimento predatório a qualquer custo, a exclusão e a miséria, o egoísmo e o desperdício ameaçam a 
vida no planeta. Enquanto a desertificação avança (inclusive em 14 municípios do Noroeste do Estado do Rio), 
a camada protetora de ozônio diminui, expondo os corpos às radiações cancerígenas. Enquanto a temperatura 

global aumenta devido às queimadas, aos combustíveis fósseis e ao carvão mineral, o ar puro e a água limpa 
tornam-se raros e caros. 

Chegamos à artificialização da natureza: se a água da praia está podre, vá de piscinão; se a água da 

torneira cheira mal, tome água mineral; se o ar no inverno causa doenças respiratórias, compre um cilindro de 
oxigênio; se um espigão tirou a paisagem, ponha vasos de plantas na janela; se a poluição sonora tira o sono, 
vá de vidro duplo e protetor de ouvidos.  1Os governantes juram ser ecologistas desde a mais tenra idade, mas 
aprovam leis do barulho, termelétricas a carvão (...), desviam para asfalto e estradas R$ 200 milhões dos 

royalties do petróleo, carimbados para defender rios e lagoas, demarcar parques e despoluir a Baía de 
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Sepetiba. As propostas dos ecologistas de energias alternativas, como a solar e a eólica, de eficiência 

energética e cogeração, de aproveitamento do lixo e do bagaço de cana para geração energética foram 
desprezadas pelo governo federal, e só com a crise previsível passaram a ser consideradas com um pouco mais 

de respeito. 
As propostas ambientalistas de reflorestamento de encostas, reciclagem de lixo, especialmente garrafas 

PET, instalação dos comitês de bacia hidrográfica, drenagem, dragagem e demarcação das faixas marginais de 
proteção das lagoas são cozinhadas em banho-maria e tiradas da gaveta a cada tragédia de inundações e 
desabamentos. 

Sem comitês atuando e sem recursos próprios, não há como monitorar a qualidade, arbitrar o uso múltiplo 

da água, reconstituir as matas ciliares (como os cílios que protegem os olhos), evitar aterros e lançamentos de 
lixo e esgoto. Ainda não dispomos de uma informação clara, atualizada, contínua e independente da qualidade 
da água que bebemos. 

Nossos governantes devem aprender a fórmula 2H O  para entender que na torneira a composição é outra. 

A principal causa da mortalidade infantil no Terceiro Mundo são as doenças de veiculação hídrica, como hepatite 
e diarreia. 2Água é vida, e saneamento, tratamento e prevenção são as maiores prioridades. Se falharmos aí, 
trairemos o compromisso com saúde e com a vida do planeta. 
 

MINC, Carlos. Jornal O Globo, 04 out. 2002. 

 
TEXTO II 

 
PLANETA ÁGUA 

  Guilherme Arantes 
 
 Água que nasce na fonte serena do mundo 
 E que abre um profundo grotão 
 Água que faz inocente riacho e deságua 
 Na corrente do ribeirão 
05 Águas escuras dos rios 

 Que levam a fertilidade ao sertão 
 Águas que banham aldeias 
 E matam a sede da população 

 Águas que caem das pedras 
10 No véu das cascatas, ronco de trovão 
 E depois dormem tranquilas  

 No leito dos lagos, no leito dos lagos 
 Água dos igarapés, onde Iara, mãe d'água 
 É misteriosa canção 
15 Água que o sol evapora pro céu vai embora 
 Virar nuvens de algodão 
 Gotas de água da chuva 
 Alegre arco-íris sobre a plantação 

 Gotas de água da chuva 
20 Tão tristes são lágrimas da inundação 
 Águas que movem moinhos 
 São as mesmas águas que encharcam o chão 
 E sempre voltam humildes 

 Pro fundo da terra, pro fundo da terra 
 Terra, planeta água...  

 
02. (G1 - cp2 2008)  "Os governantes juram ser ecologistas desde a mais tenra idade, mas aprovam leis do 

barulho..." (ref. 1, texto I) 
a) Há, na passagem acima, um tom de sarcasmo (ou deboche), consequência do emprego de uma figura 

de linguagem. Dê o nome dessa figura. 
b) Ainda nessa passagem, qual a relação de sentido estabelecida pela conjunção MAS ? 

c) Reescreva o fragmento acima, substituindo a conjunção MAS por um conector de valor concessivo. 
Faça somente as alterações necessárias.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

TEXTO I 
 

O PLANETA SARADO 

 
Com a aproximação do verão, a obsessão do povo desta cidade pelo corpo está beirando a loucura. Nas 

ruas, nas praias, nos escritórios, só se fala em calorias, corpo definido (tem também indefinido?), bíceps, 
tríceps. Sarados andam com sarados, barrigudinhos com barrigudinhos. As castas não se misturam. E ai de um 



Exercícios Complementares 
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não malhado que quiser se enturmar. Leva bola preta. Pedir sobremesa na frente de todo mundo no 

restaurante, nem pensar. 2É pior que tirar a roupa em público. 
Já se foi o tempo em que intelectual podia beber seu uísque em paz. Atualmente, até cronista acaba se 

sentindo pressionado a manter o corpinho. Eu mesmo confesso que passei a contar as calorias de um gomo de 
laranja. Corri, pedalei, nadei, não tomei o elevador e subi escadas correndo imaginando que aquele esforço 
equivaleria a pelo menos uma empadinha de palmito. Tudo isso para tentar fugir da discriminação. Sim, porque 
do jeito que a coisa vai muito em breve ter uns quilinhos a mais já será considerado razão para não te dirigirem 

mais a palavra, te expulsarem do emprego, te banirem da cidade e te enviarem para um campo de 
concentração (spa?) onde vão esconder os gordos. Movido por esse pânico, tento me adaptar. 

É mesmo comovente essa nova vontade de se adequar. 1Lutamos desesperadamente para ter os mesmos 
corpos, os mesmos cabelos, os mesmos carros, as mesmas roupas. Gatinhas há de dois tipos: as aloiradas e as 
futuras aloiradas. Bolsa de mulher, então, só existe uma. Quanto aos garotões, podemos listar três ou quatro 
variações do mesmo tema entre o loirinho surfista e o moreno. Já carros existem atualmente mais opções de 

marcas para escolher. O único problema ainda é o rosto. Esse, o cirurgião plástico precisa deixar nele sempre 
algum traço peculiar para que possamos reconhecer nossos parceiros e parceiras na hora de levá-los para casa. 

Ainda naquele esforço de adaptação comprei um livro maluco de dieta em que homens e mulheres no 

Tennessee, no Maine e no Texas (a maioria é sempre do Texas) declaram que mudaram completamente a vida 
depois que emagreceram. Eles eram gordos e pobres, trabalhavam em lanchonetes e estavam casados com 
outros gordos pobres que também trabalhavam em lanchonete e agora sarados ficaram ricos. É lógico: as boas 
oportunidades são imediatamente oferecidas aos sarados. Em suma, eles se livraram de seus respectivos 

gordos pobres e viveram felizes para sempre, levando a vida sexual da Madonna e aplicando seus milhões na 
Suíça. O autor do livro, um armário que aparece na capa, vai mais longe. Inspirado em Hitler (será que sabe?), 
ele chega a falar de "humanidade do futuro" e de "nova raça". Segundo ele, portanto, a nação musculosa irá 
dominar o mundo. Teremos fortões na Presidência, comandando os rumos de economia e revolucionando a 
medicina, a eletrônica, a astrofísica. 

No planeta sarado, a gordura há de ser a última atitude guerrilheira. Ser gordinho equivalerá a ter um 
corpo não globalizado, fora da ordem mundial, com relações diplomáticas rompidas com o "sistema" 

sociopolítico-corporal, uma espécie de autoclube. Obesos e gordos criarão organizações paramilitares e 
terroristas, lançarão carros-bomba contra as fábricas de adoçante e serão perseguidos pela tropa de elite mais 
que sarada. 

Como no filme de Buñuel, só será permitida a indecência de comer massas e doces se estivermos 

trancados sozinhos em banheiros especiais. Proliferarão inferninhos proibidos à moda de Chicago na época da 
lei seca. Num beco escuro, o capataz só deixa entrar pela portinha que leva ao subterrâneo quem souber a 

senha do dia. Uma vez lá dentro, aí sim, possuídos e bacantes, poderemos finalmente nos locupletar com 
quindões, churros e sundaes numa grande orgia canibal. 
 

CARNEIRO, João Emanuel. O planeta sarado. In: Veja Rio, 27 dez. 2000. 

 

TEXTO II 
 

EU, ETIQUETA 
 
 Em minha calça está grudado um nome 
 que não é meu de batismo ou de cartório, 
 um nome... estranho. 

 Meu blusão traz lembrete de bebida 
05 que jamais pus na boca, nesta vida. 

 Em minha camiseta, a marca de cigarro 
 que não fumo, até hoje não fumei. 
 Minhas meias falam de produto 
 que nunca experimentei 
10 mas são comunicados a meus pés. 

 Meu tênis é proclama colorido 
 de alguma coisa não provada 
 por este provador de longa idade. 
 Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 
15 minha gravata e cinto e escova e pente, 
 meu corpo, minha xícara, 

 minha toalha de banho e sabonete, 
 meu isso, meu aquilo, 
 desde a cabeça ao bico dos sapatos, 
20 são mensagens, 

 letras falantes, 
 gritos visuais 
 ordens de uso, abuso, reincidência; 

 costume, hábito, premência; 
25 indispensabilidade, 
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 e fazem de mim homem-anúncio itinerante, 

 escravo da matéria anunciada. 
 Estou, estou na moda. 

 É doce estar na moda, ainda que a moda 
30 seja negar minha identidade, 
 trocá-la por mil, açambarcando 
 todas as marcas registradas, 
 todos os logotipos do mercado. 
 Com que inocência demito-me de ser 

35 eu que antes era e me sabia 
 tão diverso dos outros, tão mim-mesmo, 
 ser pensante, sentinte e solidário 
 com outros seres diversos e conscientes 
 de sua humana, invencível condição. 
40 Agora sou anúncio, 
 ora vulgar ora bizarro, 

 em língua nacional ou em qualquer língua 
 (qualquer, principalmente). 
 E nisto me comprazo, tiro glória 
45 de minha anulação. 
 Não sou - vê lá - anúncio contratado. 
 Eu é que mimosamente pago 
 para anunciar, para vender 

 em bares festas praias pérgulas piscinas, 
50 e bem à vista exibo esta etiqueta 
 global no corpo que desiste 
 de ser neste e sandália de uma essência 
 tão viva, independente, 
 que moda ou suborno algum a 

55 compromete 
 Onde terei jogado fora 

 meu gosto e capacidade de escolher, 
 minhas idiossincrasias tão pessoais, 
 tão minhas que no rosto se espelhavam, 
60 e cada gesto, cada olhar, 
 cada vinco da roupa 

 resumia uma estética? 
 Hoje sou costura, sou tecido, 
 sou gravado de forma universal 
65 saio da estamparia, não de casa, 
 da vitrina me tiram, recolocam, 
 objeto pulsante mas objeto 
 que se oferece como signo de outros 

 objetos estáticos, tarifados. 
70 Por me ostentar assim tão orgulho 
 de ser não eu; mas artigo industrial; 

 peço que meu nome retifiquem. 
 Já não me convém o título de homem. 
 Meu nome novo é coisa. 

 Eu sou a coisa, coisamente. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. Rio de Janeiro: Record, 1984. 
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TEXTO III 

 

 
 
03. (G1 - cp2 2008)  Transcreva, do segundo parágrafo do texto I, apenas a sequência de orações 

coordenadas que revela a tentativa, por parte do cronista, de se enquadrar nos padrões de comportamento 

para o verão.  
  
04. (G1 - cp2 2008)  Observe os versos do texto II: 

 
"É doce estar na moda, ainda que a moda 
seja negar minha identidade..." (versos 29 e 30) 
 

a) Que valor semântico a locução conjuntiva "ainda que" estabelece entre as orações? 
b) Reescreva os versos acima, substituindo a locução conjuntiva "ainda que" por um articulador sintático 

de valor semântico adversativo, de um único termo, fazendo apenas as alterações necessárias.  
  
05. (G1 1996)  Identifique o POIS como conjunção coordenativa explicativa ou conjunção coordenativa 

conclusiva: 
a) Deitei-me cedo, POIS estava muito cansado. 

b) O político não agiu com lealdade; perdeu, POIS, na disputa pela reeleição. 
c) O aluno não estudou o suficiente; ficou, POIS, reprovado. 
d) As mulheres entendem de economia, POIS são elas as responsáveis pela organização do orçamento 

familiar.  
  
06. (G1 1996)  No período: "Paredes ficaram tortas, animais enlouqueceram e as plantas caíram", temos duas 

orações coordenadas _______________ e uma oração coordenada _______________ 
_________________.  

  
07. (G1 1996)  Todos os períodos dados a seguir são compostos por coordenação. Separe as orações de cada 

um deles e classifique-as. 
a) "Levanto-me, procuro uma vela, que a luz vai apagar-se. Não tenho sono". (Graciliano Ramos) 
b) Entre, mas não faça barulho que a patroa está dormindo. 

c) Não falte à reunião, pois quero falar com você. 
d) Vá para casa que eu tomarei conta de tudo.  

 
08. (G1 1996)  Complete: 
 

Num período composto por coordenação, as orações que não vêm introduzidas por uma conjunção 
coordenativa são chamadas de _______________ .  
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09. (G1 1996)  Nas frases: "Ser OU não ser"; "Ser E não ser"; "Ser MAS não ser", as relações estabelecidas 

pelas conjunções em maiúscula são respectivamente de ____________, ____________ e ____________ .  
  

10. (G1 1996)  As relações estabelecidas pelas conjunções coordenativas em maiúsculo a seguir, são de 
__________, __________ e __________ .  

 
1) Dê-lhe uma gorjeta, QUE ele merece. 
2) Dedicou-se muito ao estudo; merece, POIS, uma boa recompensa. 
3) A chuva foi violenta, POIS cercas foram derrubadas.  

 


