
 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
 

A(s) questão(ões) tomam por base um trecho da conferência “Sobre algumas lendas do Brasil”, de Olavo 
Bilac (1865-1918), e um soneto do mesmo autor, utilizado por ele para ilustrar seus argumentos. 
 

Sendo cada homem todo o universo, tem dentro de si todos os deuses, todas as potestades superiores e 
inferiores que dirigem o universo. (Tudo, se existe objetivamente, é porque existe subjetivamente; tudo existe 
em nós, porque tudo é criado e alimentado por nós). E esta consideração nos leva ao assunto e à explanação 
do meu tema. Existem em nós todas as entidades fantásticas, que, segundo a crença popular, enchem a nossa 
terra: são sentimentos humanos, que, saindo de cada um de nós, personalizam-se, e começam a viver na vida 
exterior, como mitos da comunhão.  

Tupã, demiurgo criador, e o seu Anhangá, demiurgo destruidor. É o eterno dualismo, governando todas as 
fases religiosas, toda a história mitológica da humanidade. Já entre os persas e os iranianos, na religião de 
Zoroastro, havia um deus de bondade, Ormuz, e um deus de maldade, Ahriman. A religião de Manés, na 
Babilônia, não criou a ideia do dualismo; acentuou-a, precisou-a; a base da religião dos maniqueus era a 
oposição e o contraste da luz e da treva: o mundo visível, segundo eles, era o resultado da mistura desses dois 
elementos eternamente inimigos. Mas em todos os grandes povos, e em todas as pequenas tribos, sempre 
houve, em todos os tempos, a concepção desse conflito: e esse conflito perdura no catolicismo, fixado na 
concepção de Deus e do Diabo. Os nossos índios sempre tiveram seu Tupã e o seu Anhangá... Ora, o selvagem 
das margens do Amazonas, do São Francisco e do Paraná compreende os dois demiurgos, porque os sente 
dentro de si mesmo. E nós, os civilizados do litoral, compreendemos e contemos em nós esses dois princípios 
antagônicos, Deus e o Diabo. Cada um de vós tem uma arena íntima em que a todo o instante combatem um 
gênio do bem e um gênio do mal: 
 
Não és bom, nem és mau: és triste e humano... 
Vives ansiando em maldições e preces, 
Como se, a arder, no coração tivesses 
O tumulto e o clamor de um largo oceano. 
 
Pobre, no bem como no mal, padeces; 
E, rolando num vórtice vesano*, 
Oscilas entre a crença e o desengano, 
Entre esperanças e desinteresses. 
 
Capaz de horrores e de ações sublimes, 
Não ficas das virtudes satisfeito, 
Nem te arrependes, infeliz, dos crimes: 
 
E, no perpétuo ideal que te devora, 
Residem juntamente no teu peito 
Um demônio que ruge e um deus que chora... 
 
* Vesano: louco, demente, delirante, insensato. 
 

(Últimas conferências e discursos, 1927.)  
 

 
01. (Unesp) Indique a pessoa gramatical dos verbos empregados no soneto e identifique, no plano do 

conteúdo, a quem o eu lírico se dirige por meio dessa pessoa gramatical.  
  
02. (Unesp)  E nós, os civilizados do litoral, compreendemos e contemos em nós esses dois princípios [...]. 
 

Qual a forma infinitiva do verbo destacado e em que tempo e modo está flexionado?  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Texto para a(s) questão(ões) 
 

Os enunciados de uma obra científica e, na maioria dos casos, de notícias, reportagens, cartas, diários etc., 
constituem juízos, isto é, as objectualidades puramente intencionais pretendem corresponder, adequar-se 
exatamente aos seres reais (ou ideias, quando se trata de objetos matemáticos, valores, essências, leis etc.) 
referidos. Fala-se então de “adequatio orationis ad rem”*. Há nestes enunciados a intenção séria de verdade. 
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Precisamente por isso pode-se falar, nestes casos, de enunciados errados ou falsos e mesmo de mentira e 
fraude, quando se trata de uma notícia ou reportagem em que se pressupõe intenção séria.  
O termo “verdade”, quando usado com referência a obras de arte ou de ficção, tem significado diverso. Designa 
com frequência qualquer coisa como a genuinidade, sinceridade ou autenticidade (termos que, em geral, visam 
à atitude subjetiva do autor); ou a verossimilhança, isto é, na expressão de Aristóteles, não a adequação àquilo 
que aconteceu, mas àquilo que poderia ter acontecido; ou a coerência interna no que tange ao mundo 
imaginário das personagens e situações miméticas; ou mesmo a visão profunda - de ordem filosófica, 
psicológica ou sociológica - da realidade. Até neste último caso, porém, não se pode falar de juízos no sentido 
preciso. Seria incorreto aplicar aos enunciados fictícios critérios de veracidade cognoscitiva. [...] Os mesmos 
padrões que funcionam muito bem no mundo mágico-demoníaco do conto de fadas revelam-se falsos e 
caricatos quando aplicados à representação do universo profano da nossa sociedade atual [...]. “Falso” seria 
também um prédio com portal e átrio de mármore que encobrissem apartamentos miseráveis. É esta 
incoerência que é “falsa”. Mas ninguém pensaria em chamar de falso um autêntico conto de fadas, apesar de o 
seu mundo imaginário corresponder muito menos à realidade empírica do que o de qualquer romance de 
entretenimento.  

Anatol Rosenfeld, literatura e personagem. In: A. Candido et. al. A personagem de ficção.  
* adequatio orationis ad rem: adequação da linguagem ao assunto.   
 
03. (Fgv)  Reescreva as seguintes frases do texto, conforme a instrução entre parênteses que acompanha cada 

uma delas:  
a) “termos que, em geral, visam à atitude subjetiva do autor” (substitua o verbo “visar” por “ter como 

foco”, fazendo as alterações necessárias);   
b) “apesar de o seu mundo imaginário corresponder muito menos à realidade empírica” (substitua 

“apesar de” por “embora”, fazendo as alterações necessárias).   
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Chuva no Brejo 
(Moraes Moreira) 
 
Olha como a chuva cai 
E molha a folha aqui na telha 
Faz um som assim 
Um barulhinho bom 
 
Faz um som assim 
Um barulhinho bom 
 
Água nova 
Vida veio ver-te 
Voa passarinho 
 
No teu canto canta 
Antiga cantiga 
 
No teu canto canta 
antiga cantiga 
 

(Fonte: http://www.vagalume.com.br/moraes-moreira/chuva-no-brejo.html. Último acesso em 23 nov. 2013)  
 

 
04. (G1 - cp2)  Transcreva, do texto, uma forma verbal que está flexionada no modo imperativo.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Texto 1 
 

O material do poeta é a vida, e só a vida, com tudo o que ela tem de sórdido e sublime. Seu instrumento é 
a palavra. Sua função é a de ser expressão verbal rítmica ao mundo informe de sensações, sentimentos e 
pressentimentos dos outros com relação a tudo o que existe ou é passível de existência no mundo mágico da 
imaginação. Seu único dever é fazê-lo da maneira mais bela, simples e comunicativa possível, do contrário ele 
não será nunca um bom poeta, mas um mero lucubrador* de versos. 

(Vinícius de Moraes, Para Viver um Grande Amor, p. 101-102.) 
 
* aquele que compõe com esforço à custa de muita meditação. 
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Texto 2 
 
Não faças versos sobre acontecimentos. 
Não há criação nem morte perante a poesia. 
Diante dela, a vida é um sol estático, 
não aquece nem ilumina. 
As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. 
 
Nem me reveles teus sentimentos, 
que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. 
O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. 
 
Não recomponhas 
tua sepultada e merencória infância. 
Não osciles entre o espelho e a 
memória em dissipação. 
Que se dissipou, não era poesia. 
Que se partiu, cristal não era. 
 
Penetra surdamente no reino das palavras. 
Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 
Estão paralisados, mas não há desespero, 
há calma e frescura na superfície intata. 
 
Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 

(Carlos Drummond de Andrade, Procura da poesia)  
 

05. (Ufscar)  Leia novamente o poema de Drummond e responda: 
a) Que modo verbal caracteriza e domina a construção desse poema? Por quê? 
b) Qual é o significado da pergunta "Trouxeste a chave?", no último verso do trecho apresentado?  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

TEXTO 1 
 

Todos os retratos que tenho de minha mãe não me dão nunca a verdadeira fisionomia que eu guardo dela - 
a doce fisionomia daquele seu rosto, daquela melancólica beleza de seu olhar. Ela passava o dia inteiro comigo. 
Era pequena e tinha os cabelos pretos. Junto dela eu não sentia necessidade dos meus brinquedos. D. Clarisse, 
como lhe chamavam os criados, parecia mesmo uma figura de estampa. Falava para todos com um tom de voz 
de quem pedisse um favor, mansa e terna como uma menina de internato. Criara-se em colégio de freiras, sem 
mãe, 2pois o pai ficara viúvo quando ela ainda não falava. Filha de senhor de engenho, parecia mais, pelo que 
me contavam dos seus modos, uma dama nascida para a reclusão. 

À noite ela me fazia dormir. Adormecer nos seus braços, ouvindo a surdina daquela voz, era o meu 
requinte de sibarita pequeno. 

Ela me enchia de carícias. E quando o meu pai chegava nas suas crises, exasperado como um pé-de-vento, 
eu a via chorar e pronta a esquecer todas as intemperanças verbais do seu marido. Os criados amavam-na. Ela 
também os tratava com uma bondade que não conhecia mau humor. 

Horas inteiras eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica, com as cores que tiro da imaginação, e vejo-a 
assim, ainda tomando conta de mim, dando-me banhos e me vestindo. 1A minha memória ainda guarda 
detalhes bem vivos que o tempo não conseguiu destruir. 

RÊGO, José Lins do. Menino do engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972, p. 6. 
 

TEXTO 2 
 

É sempre assim. 1As memórias que a gente guarda da vida experimentada vão se enfraquecendo cada vez 
mais. Pra dar pra elas ilusoriamente a força da realidade nós as transpomos pro mundo das assombrações por 
meio do exagero. (...) 

É um engano isso de afirmarem que a gente pode reviver, tornar a sentir as sensações e os sentimentos do 
passado. 2As memórias são fragilíssimas, degradantes e sintéticas pra que possam nos dar a realidade que 
passou tão complexa e grandiosa. Na verdade o que a gente faz é povoar a inteligência de assombrações 
exageradas e secundariamente falsas. Esses sonhos de acordado, poderosamente revestidos de palavras, se 
projetam da inteligência pros sentidos e dos sentidos pro ambiente exterior, se alargando cada vez mais. São 
as assombrações. Diferentes 3pois das sensações, as quais do ambiente exterior pros sentidos e destes pra 
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inteligência vêm se diminuindo cada vez mais. E essas assombrações por completo diferentes de tudo quanto 
passou é que a gente chama de "passado"... 

ANDRADE, Mário de. Táxi e crônicas no Diário Nacional. São Paulo: Duas Cidades / Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, 1976, p.102.  
 

06. (Pucrj) 
a) No Texto 1, predominam verbos no pretérito imperfeito do indicativo, ao passo que, no Texto 2, é o 

presente do indicativo que é mais recorrente. Explique esses predomínios levando em conta as 
diferenças entre os dois tipos de texto. 

b) Há na passagem a seguir DOIS erros gramaticais. Reescreva o período corrigindo-os. 
 

Em celebração a passagem do cinquentenário da morte de José Lins do Rego, aconteceu, há pouco mais de 
um mês, na capital paraibana, várias atividades culturais promovidas pelo Governo do Estado: concurso de 
redação, espetáculo teatral, exibição de filme e concerto.  
  
07. (Ufc) A escolha da forma verbal denuncia a intervenção do narrador, portanto está intimamente ligada a 

sua opção por apresentar e comentar fatos, personagens, ambientações etc. Observe, na lista a seguir, 
algumas das funções exercidas pela forma verbal na narrativa. 
(1) Fazer prognóstico de um evento não concretizado. 
(2) Evocar momentos anteriores a um fato já narrado. 
(3) Fazer menção a um fato futuro que seguramente acontecerá. 
(4) Focalizar algo ou alguém tecendo um comentário, expressando um ponto de vista. 
(5) Relatar um fato ocorrido visto a partir do momento em que a história está sendo contada. 
(6) Transportar psicologicamente o leitor ao passado para que ele veja o fato como contemporâneo. 
 
Valendo-se do código apresentado, preencha os parênteses ao lado de cada forma destacada, nos trechos 
que seguem, com o número correspondente à função desta na narrativa. 
 
6.1. Certa manhã OUVI (     ) sons que se APROXIMAVAM (     ) velozes e em uma nuvem de poeira 
DESCEM (     ) de dois carros uns jovens barulhentos e afogueados pelo sol e calor. Os ventos haviam me 
dado deles a ciência, já os ESPERAVA (     ). 
6.2. O rapaz forçou a porta e conseguiu abri-la. Não ENTRARAM (     ) porque nele a escuridão era maior, 
já que das telhas que o encimavam nenhuma se QUEBRARA (     ) ou AFASTARA-SE (     ). 
6.3. A casa IRÁ (     ) para o fundo das águas. - Inundou-me ao ouvi-lo, a mesma sensação alvissareira 
quando fui tocada pela primeira chuva. SENTI (     ) que RENASCERIA (     ) submersa no mundo das 
águas.  

  
08. (Fuvest)  Leia o trecho de uma canção de Cartola, tal como registrado em gravação do autor: 
 

 (...) 
Ouça-me bem, amor, 
Preste atenção, o mundo é um moinho, 
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, 
Vai reduzir as ilusões a pó. 
 
Preste atenção, querida, 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares, estás à beira do abismo 
Abismo que cavaste com teus pés. 
 Cartola, "O mundo é um moinho". 
 
a) Na primeira estrofe, há uma metáfora que se desdobra em outras duas. Explique o sentido dessas 

metáforas. 
b) Caso o autor viesse a optar pelo uso sistemático da segunda pessoa do singular, precisaria alterar 

algumas formas verbais. Indique essas formas e as respectivas alterações.  
  
09. (Pucrj) A tarefa de desenvolver as capacidades intelectuais e morais do sujeito universal, como condição de 

aprimoramento da personalidade do indivíduo, juntamente com a inserção social e a reprodução dos 
conteúdos culturais da tradição, formam o esteio da intencionalidade educativa moderna. A escola deve 
assumir o compromisso com o desenvolvimento das estruturas mentais do sujeito para que ele seja capaz 
de operar em níveis de abstração elevada. 1Essa é uma condição necessária para que os processos de 
tomada de consciência superem a racionalidade instrumental e habilitem o sujeito frente às possibilidades 
da competência comunicativa.   

 
Cabe à escola favorecer uma aprendizagem crítica do conhecimento científico, promover a discursividade 
dos alunos e a discussão pública das formas de racionalidade subjacentes aos processos escolares. [...] A 
construção de uma razão que se descentra é condição necessária para que o sujeito reconheça outras 
razões e seja capaz de agir com competência no discurso argumentativo, fundamental para a racionalidade 
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comunicativa que opera nas bases de um pensamento refletido, tornando conscientes os seus esquemas de 
ação.  

 
Texto adaptado de LIMA, João Francisco Lopes de. A reconstrução da tarefa educativa: uma alternativa para a crise e a desesperança. 

Porto Alegre: Editora Mediação, 2003, p. 103. 
 
a) Reescreva o trecho a seguir sem a palavra que. Faça as modificações necessárias.  

“Essa é uma condição necessária para que os processos de tomada de consciência superem a 
racionalidade instrumental e habilitem o sujeito frente às possibilidades da competência comunicativa” 
(referência 1)  

b) Com relação à frase abaixo, faça o que é pedido a seguir.  
“A escola deve assumir o compromisso com o desenvolvimento das estruturas mentais do sujeito para 
que ele seja capaz de operar em níveis de abstração elevada.”  

 
i. Determine o valor semântico do verbo auxiliar dever na locução “deve assumir”.  
ii. Indique um outro verbo auxiliar que mantenha o mesmo sentido da expressão sublinhada e que forme 
uma locução verbal com o verbo operar:  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Ética 
 

A palavra “ética” vem do grego ethos, tal como “moral” vem do latim mores. Sintomaticamente, tanto 
ethos como mores significam costumes.  

De acordo com essa significação original, as normas de conduta e a definição do que era certo e do que era 
errado eram impostas aos indivíduos pela comunidade, e os indivíduos as aceitavam (tendiam a concordar com 
o castigo, quando as infringiam).  

Desse modo, podemos dizer que, num tempo muito antigo, os seres humanos já conheciam valores. E 
podemos dizer mais: esses valores, embutidos nas normas de conduta, eram inculcados nos indivíduos pelo 
grupo. A comunidade precedia a individualidade.  

Posteriormente, quando se desenvolveu a atividade mercantil, o comércio exigia a ampliação do espaço 
para a autonomia individual (o comerciante precisava de espaço para se deslocar para o lugar certo na hora 
exata em que podia comprar barato e vender caro, a fim de ser bem sucedido, por sua livre iniciativa pessoal).  

Os indivíduos mais autônomos passaram a se defrontar com situações nas quais não podiam se limitar a 
obedecer às normas pré-fixadas pela comunidade e essas normas começaram a perder o vigor. Os indivíduos 
passaram a enfrentar o desafio de decidir por conta própria o que era certo e o que era errado.  

Por mais autônomos que se tornem, entretanto, os indivíduos não podem subsistir sozinhos, precisam da 
sociedade para sobreviver ao nascer, para crescer, para assimilar uma linguagem. A dimensão social nas 
pessoas é ineliminável. 

Por isso, ao tentarem justificar suas escolhas, ao tentarem esclarecer os fundamentos de sua preferência, 
ao tentarem hierarquizar seus valores, os indivíduos são levados a formular princípios que devem valer tanto 
para eles como para os outros. Quer dizer: são levados a elaborar uma ética (uma pauta de conduta) que só 
pode ser proposta seriamente aos outros (à sociedade) se puder se basear naquilo que cada indivíduo tem de 
universal.  

Toda pessoa é um indivíduo singular, com desejos e interesses particulares, mas é também — 
potencialmente — um representante da humanidade (Kant). Coexistem dentro de cada um de nós, segundo 
Kant, o representante da humanidade e o indivíduo sempre particular. Por isso, o ser humano é “social-
insociável”. 
 

Texto modificado de KONDER, Leandro. Ética. In: YUNES, Eliana & BINGEMER, M. Clara Lucchetti. Virtudes. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São 
Paulo: Loyola, 2001. pp. 86-87.  

 
 
10. (Pucrj) 

a) Explique o sentido atribuído ao enunciado “A comunidade precedia a individualidade.” no texto. 
b) Com relação ao trecho abaixo, extraído do texto, faça o que é pedido a seguir.  

 
“Os indivíduos mais autônomos passaram a se defrontar com situações nas quais não podiam se limitar a 
obedecer às normas pré-fixadas pela comunidade e essas normas começaram a perder o vigor.” 
 
i) Indique um conectivo que apresente o mesmo valor semântico de e nesse contexto. 
ii) Observe: “Os indivíduos mais autônomos passaram a se defrontar com situações...” O emprego da 

locução verbal nessa passagem traz uma informação implícita. Diga que informação é essa.  
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Gabarito:   
 
01. No soneto, predominam os verbos na segunda pessoa do singular (tu) indicando que a mensagem é 

direcionada para o interlocutor, o leitor, e, por extensão, para todo o ser humano.   
 
02. O termo verbal “contemos” pertence ao verbo “conter” e está flexionado na primeira pessoa do plural do 

tempo presente (expressa o momento da enunciação) do modo indicativo (apresenta a ação como um fato 
real).   

 
03.  

a) “termos que, em geral, têm como foco a atitude subjetiva do autor”. 
b) “embora o seu mundo imaginário corresponda muito menos à realidade empírica”.   

 
04. A partir do pronome “teu”, na segunda pessoa do singular, pode-se perceber que o interlocutor do eu lírico 

é um “tu”. Os verbos “olha” e “voa” referem-se, portanto, a uma segunda pessoa do singular. Dessa forma, 
conclui-se que estão conjugados no imperativo, pois a forma verbal do imperativo para o “tu” para os 
verbos “olhar” e “voar” respectivamente é “olha” e “voa”.   

 
05.  

a) O modo verbal utilizado é o imperativo. Devido ao fato de o texto funcionar como uma sequência de 
instruções sobre como o poeta deve proceder na construção de um poema, o modo imperativo se 
encaixa perfeitamente. 

b) O significado do verso "Trouxeste a chave?" é o de explicitar o questionamento a que o poeta deve se 
submeter para ser capaz de penetrar "surdamente no reino das palavras" e lidar com elas de modo a 
transformá-las em poesia. A chave solicitada pode ser entendida como a sensibilidade e a preparação 
necessárias para a produção do texto poético.   

 
06.  

a) No Texto 1, há o predomínio do pretérito imperfeito do indicativo, por se tratar de uma narrativa na 
qual o narrador-personagem relembra cenas passadas, habituais. 
O Texto 2, por ser expositivo e ter um narrador que específica as características gerais da memória, 
tem o presente do indicativo como tempo predominante.  

b) Em celebração À passagem do cinquentenário da morte de José Lins do Rego, ACONTECERAM, há 
pouco mais de um mês, na capital paraibana, várias atividades promovidas pelo Governo do Estado: 
concurso de redação, espetáculo teatral, exibição de filme e concerto.   

 
07. 5 - 4 - 6 - 4 - 5 - 2 - 2 - 3 - 5 - 1.   
 
08.  

a) A metáfora "o mundo é um moinho" é desenvolvida em duas outras - "vai TRITURAR teus sonhos...", 
"vai REDUZIR as ilusões a pó". O sentido é a destruição dos sonhos. 

b) "Preste" deve ficar "presta" (duas vezes) e "ouça", "ouve".   
 
09.  

a) Essa é uma condição necessária para os processos de tomada de consciência superarem a 
racionalidade instrumental e habilitarem o sujeito frente às possibilidades da competência 
comunicativa.  

b) i. O verbo auxiliar na locução “deve assumir” apresenta valor semântico de obrigação. 
ii. O sentido da expressão verbal “seja capaz” seria mantido se o auxiliar fosse substituído por possa 
(possa operar).   

 
10.  

a) No texto, o enunciado denota a ideia de que os valores da comunidade determinavam os do indivíduo.  
b) i. por isso; logo; portanto  

ii. O emprego da locução traz ideia de mudança – de que antes os indivíduos não tinham se defrontado 
com tais situações.   

 
  
 


