
 

 

01. (Unicamp 2002) Considere a tira a seguir: 

 
Nessa tira, a crítica ao "estrategista militar" não é explícita. Para compreender a tira, o leitor deve 
reconhecer uma alusão a um fato histórico e uma hipótese sobre transmissão genética. 
a) Qual é o fato histórico ao qual a tira faz alusão? 
b) Qual é a explicação para as qualidades profissionais do estrategista? 
c) Explicite o raciocínio da personagem que critica o estrategista.  

  
02. (Unesp 2003)  A questão seguinte toma por base uma ilustração do cartunista brasileiro Jaguar (Sérgio de 

Magalhães Gomes Jaguaribe, 1932) ao livro "A completa Lei de Murphy". 
 

 
Um atalho é a distância mais longa entre dois pontos. 

Arthur Bloch, A completa Lei de Murphy. Traduzido e transubstanciado por Millôr Fernandes. 
Tomando por base que a ilustração de Jaguar se refere à chamada "Lei de Murphy", cujo enunciado 
fundamental é "Se alguma coisa pode dar errado, dará", 
a) estabeleça uma relação entre a "Lei de Murphy", a legenda da ilustração e o princípio matemático que 

essa legenda parodia; 
b) demonstre em que medida os elementos visuais da ilustração reafirmam o conteúdo da legenda.  

  
03. (Uff 2007)  E DA PALAVRA À POESIA VAI UM LONGO PASSO QUE SABEM DAR: 

Carlos Drummond de Andrade 
Augusto dos Anjos 
Vinicius de Moraes 
Camões 
Olavo Bilac 
Casimiro de Abreu 
Garcia Lorca 
João Cabral 
Manoel Bandeira 
Aos quais agradeço a colaboração 
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Ziraldo, em seu texto, se apropria criativamente de textos literários de autores conhecidos, compondo 
conjuntos de linguagem verbal e não-verbal. 
Escolha um dentre os conjuntos numerados e explique a criação de um sentido novo que a relação entre as 
duas linguagens produz. 
Conjunto de linguagem verbal e não-verbal: número  

  
04. (Uff 2007)   

 
"Esta ilustração que fiz para os versos do Carlos Drummond de Andrade quase provocou a prisão do poeta. 
Tive um trabalho danado para convencer o general de Censura que publiquei o desenho sem pedir 
autorização do poeta." 
(Jaguar) 
Estabeleça a relação entre a linguagem não-verbal e o fragmento do poema "E agora, José?" de Carlos 
Drummond de Andrade, na construção de sentido desse novo texto de Jaguar: AVANTE SELEÇÃO.  
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05. (Uema 2015)  Leia o poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade.  
 
QUADRILHA  
 
João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.  
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história.  
 

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  
 
A tira reescreve o poema “Quadrilha”. Nela, é recontada a segunda parte do referido poema.  

 
Responda às seguintes questões: 
a) No último quadro da tira, como se pode interpretar “(...) um poema terrivelmente trágico, e que 

parece de humor”, considerando o poema.  
b) No terceiro quadro: “Raimundo morreu num desastre, depois de beber muito a fim de esquecer Maria, 

que não lhe amava”, ocorre um desvio da norma culta em relação à regência verbal. Reescreva esse 
período, adequando-o às regras da sintaxe do padrão culto.  

  
06. (Ufu 2015)   

 
 

O anúncio publicitário, produzido por uma revista para divulgar seus blogs, dialoga com outro texto. 
Considerando essa informação,  
a) indique que texto é esse e explique o processo de intertextualidade que se estabelece entre ele e o 

anúncio publicitário.  
b) explique de que maneira a linguagem não verbal do anúncio publicitário contribui com o diálogo 

estabelecido entre os dois textos.  
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07. (Ufg 2006)  Leia o texto: 
 

 
 

A tira trata de modo bem-humorado aspectos relativos à adolescência. 
a) A partir da sequência de quadros, justifique por que o adolescente utiliza um kit básico de frases para 

sobreviver. 
b) Considere a legenda na parte inferior da tira e explique como o recurso da intertextualidade ajuda a 

compor o efeito de humor do texto.  
  
08. (Ufu 2018)  Não sei – respondeu dona Carochinha – mas tenho notado que muitos dos personagens das 

minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade. 
Falam em correr mundo a fim de se meterem em novas aventuras. Aladino queixa-se de que sua lâmpada 
maravilhosa estaì enferrujando. A Bela Adormecida tem vontade de espetar o dedo noutra roca para dormir 
outros cem anos. O Gato de Botas brigou com o marquês de Carabás e quer ir para os Estados Unidos 
visitar o Gato Félix. Branca de Neve vive falando em tingir os cabelos de preto e botar rouge na cara. 
Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para contê-los. Mas o pior eì que ameaçam fugir, e o 
Pequeno Polegar já deu o exemplo.  

LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. 33. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. p. 11.  
 

a) Explique como se dá o processo de intertextualidade no texto de Monteiro Lobato.  
b) Transcreva um exemplo de sequência textual narrativa e um exemplo de sequência textual descritiva, 

retiradas do texto.   
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
TEXTO 1 
 
“Saudações” 
 
Ó ilustríssimos senhores 
de modos finos, que saco! 
Pelo amor da santa, fora 
com vossos salamaleques! 
 
Não quero louros nem busto 
e nem meu nome em via 
pública. 
Não quero as vossas vênias 
e rapapés, flores dúbias. 
Não quero ser poeta 
de que todos se orgulham. 
 
Descaradamente confesso 
a quem interessar possa: 
Quero é ser a vergonha 
da província e da república. 

(Transpaixão) 
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TEXTO 2 
 
“Lisbon revisited (1923)” 
 
Não: não quero nada. 
Já disse que não quero nada. 
 
Não me venham com conclusões! 
A única conclusão é morrer. 
 
Não me tragam estéticas! 
Não me falem em moral! 
Tirem-me daqui a metafísica! 
Não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem 
conquistas 
Das ciências (das ciências, Deus meu, das ciências!) — 
Das ciências, das artes, da civilização moderna! 
 
Que mal fiz eu aos deuses todos? 
 
Se têm a verdade, guardem-a! 
 
Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. 
Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo. 
Com todo o direito a sê-lo, ouviram? 

(Ficções do interlúdio)   
 
09. (Ufes 2010)  Considerando que intertextualidade implica a “utilização de uma multiplicidade de textos ou 

de partes de textos preexistentes de um ou mais autores, de que resulta a elaboração de um novo texto 
literário” (Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa), justifique como esse processo ocorre na 
relação entre os trechos de “Saudações”, do poeta brasileiro contemporâneo Waldo Motta, e de “Lisbon 
revisited (1923)”, do poeta português modernista Fernando Pessoa.  

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o poema “O sobrevivente”, extraído do livro Alguma poesia, de Carlos Drummond de Andrade, publicado 
em 1930. 
 

O sobrevivente 
 

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. 
Impossível escrever um poema — uma linha que seja — de verdadeira poesia. 
O último trovador morreu em 1914. 
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. 
 

Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 
Se quer fumar um charuto aperte um botão. 
Paletós abotoam-se por eletricidade. 
Amor se faz pelo sem-fio. 
Não precisa estômago para digestão. 
 

Um sábio declarou a O Jornal que ainda 
falta muito para atingirmos um nível razoável 
de cultura. Mas até lá, felizmente, 
estarei morto. 
 

Os homens não melhoraram 
e matam-se como percevejos. 
Os percevejos heroicos renascem. 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio. 
 

(Desconfio que escrevi um poema.) 
 

(Poesia 1930-1962, 2012.)  
 
10. (Unesp 2020) 

a) Qual a opinião do eu lírico sobre a “evolução da humanidade”? Justifique sua resposta com base no 
texto. 

b) É possível que o eu lírico, no verso “O último trovador morreu em 1914.”, tenha feito alusão a um 
importante evento histórico. De que evento se trata e qual é sua relação com o tema geral do poema?  
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Gabarito:   
 
01.  

a) O fato histórico é a Batalha de Waterloo, em que Napoleão foi derrotado. 
b) As qualidades profissionais do estrategista que são desastrosas. Há hipótese de algum vínculo genético 

entre o estrategista e o estrategista de Waterloo. 
c) O personagem pergunta se o estrategista teria algum grau de parentesco com outro: o de Waterloo. 

- Pressupõe pela expressão do estrategista que o erro do passado pode se confirmar no presente.   
 
02.  

a) O princípio é o de que a reta é a menor distância entre dois pontos. Um atalho deveria ser um caminho 
mais curto - e o atalho em questão é uma escada, correspondendo, portanto, a uma linha reta. Tal 
caminho, porém, é inviável para um automóvel. Daí que se possa invocar a "lei de Murphy", pois, 
embora haja atalho, ele é inútil: o que podia dar errado, deu. 

b) Os elementos visuais da ilustração indicam que o caminho desejado se situa próximo, mas separado 
por um muro do caminho em que se encontra o automobilista, sendo uma escada o atalho, ou seja, o 
meio mais curto de chegar ao caminho pretendido. Porém, como a escada é inviável para o automóvel, 
o atalho em questão torna-se inútil. Daí, contudo, não decorre a conclusão contida na legenda, 
segundo a qual "um atalho é a distância mais longa entre dois pontos".   

 
03. Em todos os conjuntos, predomina o traço do humor com a ressignificação dos versos, realizada pela 

contrapartida das ilustrações que remetem, de maneira geral, ao sentido denotativo. 
Conjunto 1: sobretudo em relação à palavra "pedra" usada no texto de Drummond com valor metafórico 
tem como contrapartida, na ilustração, um valor denotativo.Esse proedimento caracteriza uma 
ressignificação do humnor nesse "novo" texto. 
Conjunto 2: a ilustração reproduz o interesse, a falta de sinceridade, a "mentira" de certas relações sociais, 
em contrapartida ao fragmento literário que avalia as relações humanas de modo pessimista, contraditório. 
Conjunto 3: a ilustração materializa, pela denotação, uma situação presente em algumas relações 
amorosas (traíção: chegada do marido e fuga do amante); em contrapartida, o fragmento literário 
reproduz, pela conotação, a fragilidade das relações amorosas. 
Conjunto 4: a ilustração centraliza o entendimento do fragmento literário na palavra "chama", de modo 
denotativo (um abraço intenso); em contrapartida, os versos de Vinícius de Moraes traduzem, pela 
antítese, a fragilidade das relações amorosas. 
Conjunto 5: a ilustração centraliza nos versos de Carlos Drummond de Andrade o olhar do homem para o 
corpo "exuberante" da mulher; os versos de Drummond discutem, pelo humor, a dificuldade do homem em 
resolver seus grandes conflitos. 
Conjunto 6: a ilustração focaliza uma postura tradicional do luto, não enfatizando o jogo poético da 
antítese presente em: entre "tu/eu"; "repousa"/"viva"; "lá/cá"; "céu/terra".   

 
04. O texto de Jaguar discute a contradição entre a euforia pela vitória da seleção de futebol ("avante seleção") 

e a realidade política do país em 1970 (as feições de pobreza dos personagens, a posição da bandeira 
brasileira, as condições de moradia), apontando a falta de perspectiva quanto ao futuro, centrada na 
pergunta: "E agora, José?".   

 
05.  

a) Embora a afirmativa: “(...) um poema terrivelmente trágico, e que parece de humor” pareça 
paradoxal, basta parar para pensar que a vida é tragicômica para compreender que o poema retrata os 
desencontros amorosos tão comuns, só que amarrados e organizados como uma corrente, como se a 
resignada melancolia do eu lírico transformasse em um cordão elos fragmentados de vida amorosa que 
não se encontram. O autor da tirinha, por sua vez, brinca com esses desencontros e termina uma 
“história” começada por um dos poemas mais populares de Drummond. Só que o poema não se basta 
e o poeta também entra na quadrilha da vida e um de seus mais diletos poemas é ironizado em sua 
contradição por uma tirinha de jornal. Uma divertida e realista releitura de um conhecido poema de 
nossa língua. 

b) Segundo a norma culta, a oração ficará: Raimundo morreu num desastre, depois de beber muito a fim 
de esquecer Maria, que não o amava. A necessidade do oblíquo o é pelo fato dele ser complementar a 
um verbo transitivo direto: amava. Sendo assim, exclui-se a possibilidade do lhe, usado apenas como 
objeto indireto.   

 
06.  

a) O anúncio publicitário dialoga com a colocação de Lavoisier: “Na Natureza, nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”. 

b) A linguagem não verbal aponta para duas teclas do computador unidas, representando um atalho para 
o recurso de copiar dados. Ambas, unidas, são alvo de crítica, representada pelo pejorativo arremesso 
de objetos.   
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07.  
a) O adolescente utiliza o kit básico de frases para sobreviver por causa das dificuldades que tem com 

imprevistos e frustrações como em situações que exijam que ele assuma seus erros, administre as 
perdas e as emoções. 

b) O recurso da intertextualidade ajuda a compor o efeito de humor, pois frases de advertência são 
usadas pelo autor para alertar quanto ao perigo do uso excessivo do kit de sobrevivência pelo 
adolescente.   

 
08.  

a) A intertextualidade, recurso em que se estabelece relação entre um texto e outro, ocorre no texto de 
Monteiro Lobato com a referência a personagens e contextos de histórias de outras obras da literatura. 
Dona Carochinha cita Aladino, Bela Adormecida, Gato de Botas, Branca de Neve e Pequeno Polegar, 
personagens de obras clássicas da literatura infantil, que, segundo ela, andam revoltados por não 
terem oportunidade de viver novas aventuras.  

b) Enquanto que, na descrição, o autor caracteriza com palavras o que viu e observou, com 
predominância de substantivos e de adjetivos, na narração predominam verbos de ação em orações 
ligadas por conectores em sucessivas sequências de ações. Um exemplo de sequência narrativa 
presente no texto seria: "Não sei ‒ respondeu dona Carochinha ‒ mas tenho notado [...]". E como 
exemplo de sequência textual descritiva "Aladino queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa está 
enferrujando".   

 
09. Em ambos os poemas, o eu-lírico evidencia a sua revolta aos bons-modos, às regras impostas pela 

sociedade, aos critérios de comportamento e conduta que lhe são impostos: “Ó ilustríssimos senhores / de 
modos finos, que saco!”, “Não quero ser poeta / de que todos se orgulham.” e “Não me venham com 
conclusões!”, “Se têm a verdade, guardem-a!”. 
Assim, temos dois poetas de épocas distintas, cada qual com as suas peculiaridades, abordando um 
mesmo assunto e de forma parecida: Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, do Modernismo 
português, um eterno descontente em conflito com o mundo; e Waldo Motta, poeta brasileiro 
contemporâneo. 
Resumindo, podemos dizer que a revolta perante uma sociedade de aparências, com valores éticos e 
morais questionáveis para o eu-lírico de cada um dos poemas, e a linguagem exclamativa, irônica e, até 
mesmo, agressiva são os elementos que promovem o diálogo entre os textos, a intertextualidade.   

 
10.  

a) Através dos versos “os homens” que “não melhoraram / e matam-se como percevejos” e “Inabitável, o 
mundo é cada vez mais habitado”, de “O Sobrevivente, o eu lírico exprime o seu pessimismo sobre a 
evolução da humanidade, em um universo marcado por privações, irracionalidade e automatismo, 
ausência de lirismo (“O último trovador morreu em 1914”), excesso de tecnologia (“Há máquinas 
terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples”), assim como pela perda de 
sensibilidade nos gestos humanos (“E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio”).  

b) No verso “O último trovador morreu em 1914.”, o eu lírico aludiu ao momento histórico da Primeira 
Guerra Mundial, responsável pelo tom pessimista que permeia todo o poema, já que a sensibilidade 
inerente à arquitetura do poema parece tornar-se impossível perante a tragédia que se abateu naquela 
altura sobre a Humanidade.   

 
  
 


