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Futebol: “A rebeldia é que muda o mundo”

Conheça a história de Afonsinho, o primeiro jogador do futebol

brasileiro a derrotar a cartolagem e a conquistar o Passe Livre,

há exatos 40 anos

Pelé estava se aposentando pra valer pela primeira vez, então com a camisa do Santos (porque

depois voltaria a atuar pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos), em 1972, quando foi

questionado se, finalmente, sentia-se um homem livre. O Rei do futebol respondeu sem titubear:

— Homem livre no futebol só conheço um: o Afonsinho. Este sim pode dizer, usando as suas

palavras, que deu o grito de independência ou morte. Ninguém mais. O resto é conversa.

Apesar de suas declarações serem motivo de chacota por parte da mídia futebolística e até dos

torcedores brasileiros, o Atleta do Século acertou. E provavelmente acertaria novamente hoje.

Pela admiração por um de seus colegas de clube daquele ano. Pelo

reconhecimento do caráter e personalidade de um dos jogadores mais

contestadores do futebol nacional. E principalmente em razão da história de luta —

e vitória — de Afonsinho sobre os cartolas.



a) “Há exatos 40 anos”.

b) “Pelo reconhecimento do caráter [...] de um dos jogadores mais 
contestadores do futebol nacional”.

c) “E provavelmente acertaria novamente hoje.”  

d) “Pelé estava se aposentando pra valer pela primeira vez [...]”.  

e) “Pela admiração por um de seus colegas de clube daquele ano.”  

O autor utiliza marcas linguísticas que dão 
ao texto um caráter informal. Uma dessas 
marcas é identificada em: 



a) Pelé, que é o maior jogador de futebol de todos os tempos, completou 80
anos.
b) Ainda falando sobre a competição, que é realizada de 4 em 4 anos, o Rei do
Futebol foi o único jogador a vencer três títulos da Copa do Mundo.
c) Muita gente já sabe que Pelé já fez mais de mil gols em sua carreira.
d) O tenente autorizou a liberação transitória na ponte que ligava as duas
cidades na região de conflito para que todos pudessem assistir à partida
e) Há uns poucos nomes que são conhecidos no mundo todo.

No trecho “Este sim pode dizer, usando as suas
palavras, que deu o grito de independência ou
morte”, o termo em negrito exerce a mesma
função que a expressão destacada em:



a) Antonomásia.

b) Prosopopeia.

c) Polissíndeto.

d) Antítese.

e) Apóstrofe.

A figura de linguagem identificada no trecho
“O Rei do futebol respondeu sem titubear” é:



a) oposição.

b) conformidade.

c) condição.

d) consequência.

e) acréscimo.

A expressão em destaque no trecho “Apesar
de suas declarações serem motivo
de chacota por parte da mídia futebolística”
possui a função semântica de



a) Constatar.

b) Julgar.

c) Hesitar.

d) Decidir.

e) Determinar.

Em “O Rei do futebol respondeu sem titubear”,
a palavra “titubear” pode ser substituída no
texto – sem alteração de sentido – por

Em “O Rei do futebol respondeu sem titubear”,
a palavra “titubear” pode ser substituída no
texto – sem alteração de sentido – por





As diferentes esferas sociais de uso da língua
obrigam o falante a adaptá-la as variadas
situações de comunicação. Uma das marcas
linguísticas que configuram a linguagem oral
informal usada entre avô e neto neste texto é

a) a opção pelo emprego da forma verbal “era” em
lugar de “foi”.

b) a ausência de artigo antes da palavra “árvore”.

c) o emprego da redução “tá” em lugar da forma
verbal “está”.

d) o uso da contração “desse” em lugar da
expressão “de esse”.

e) a utilização do pronome “que” em início de frase
exclamativa.





a) "Tá legal, espertinho! Onde é que você esteve?!"

b) E lembre-se: se você disser uma mentira, os seus chifres cairão!"

c) "Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua..."

d) "... e ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro"

e) "mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão..."

Assinale o trecho do diálogo que
apresenta um registro informal, ou
coloquial, da linguagem.

Assinale o trecho do diálogo que
apresenta um registro informal, ou
coloquial, da linguagem.




