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Exercícios de Revisão - 2 
   
1. Cândido Portinari (1903-1962), um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, 
tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. 
 

 
 
Sobre a temática dos "Retirantes", Portinari também escreveu o seguinte-poema: 
 
(...) 
Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos 
Vêm das terras secas e escuras; pedregulhos 
Doloridos como fagulhas de carvão aceso 
Corpos disformes, uns panos sujos, 
Rasgados e sem cor, dependurados 
Homens de enorme ventre bojudo 
Mulheres com trouxas caídas para o lado 
Pançudas, carregando ao colo um garoto 
Choramingando, remelento 
(...) 

 (Cândido Portinari. Poemas. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1964.) 
 
Das quatro obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é tema do 
poema.  

a) 1 e 2    
b) 1 e 3    
c) 2 e 3    
d) 3 e 4    
e) 2 e 4    
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2. O termo (ou expressão) destacado que está empregado em seu sentido próprio, denotativo 
ocorre em  

a) "(...) 
É de laço e de nó 
De gibeira o jiló 
Dessa vida, CUMPRIDA A SOL (...)" 

(Renato Teixeira. "Romaria". Kuarup Discos. setembro de 1992).    
b) "Protegendo os inocentes  

é que Deus, sábio demais, 
põe CENÁRIOS diferentes 
nas impressões digitais." 

(Maria N. S. Carvalho. "Evangelho da Trova". /s.n.b.)    
c) "O DICIONÁRIO-PADRÃO da língua e os dicionários unilíngues são os tipos mais comuns 

de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para 
as nações civilizadas e desenvolvidas." 

Maria T. Camargo Biderman. O dicionário-padrão da língua. Alta (28), 2743, 1974 
Supl.)    

d)     
e) "Humorismo é a arte de FAZER CÓCEGAS NO RACIOCÍNIO dos outros. Há duas 

espécies de humorismo: o trágico e o cômico. O trágico é o que não consegue fazer rir; o 
cômico é o que é verdadeiramente trágico para se fazer." 

Leon Eliachar. "www.mercadolivre.com.br". acessado em julho de 2005.)    
    
 
3. Leia o texto e examine a ilustração: 
 
Óbito do autor 
 
(....) expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela 
chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía 
cerca de trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! 
Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma chuvinha 
miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a 
intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova: -"Vós, que o 
conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a 
perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar 
sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, 
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tudo isto é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um 
sublime louvor ao nosso ilustre finado." (....) 
  

(Adaptado. Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. Ilustrado por Cândido 
Portinari. Rio de Janeiro: Cem Bibliófilos do Brasil, 1943. p.1.) 

 

 
 
Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. 
É correto afirmar que a ilustração do pintor: 

a) apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal.    
b) retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis.    
c) distorce a cena descrita no romance.    
d) expressa um sentimento inadequado à situação.    
e) contraria o que descreve Machado de Assis.    

  
 
4.  Leia o texto abaixo e responda à questão. 
 
O filme "Cazuza - O tempo não para" me deixou numa espécie de felicidade pensativa. Tento 
explicar por quê. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a morte parecem ter-se 
vingado de sua paixão exagerada de viver. É impossível sair da sala de cinema sem se perguntar 
mais uma vez: o que vale mais, a preservação de nossas forças, que garantiria uma vida mais 
longa, ou a livre procura da máxima intensidade e variedade de experiências? 
Digo que a pergunta se apresenta "mais uma vez" porque a questão é hoje trivial e, ao mesmo 
tempo, persecutória. (...) 
Obedecemos a uma proliferação de regras que são ditadas pelos progressos da prevenção. 
Ninguém imagina que comer banha, fumar, tomar pinga, transar sem camisinha e combinar, sei 
lá, nitratos com Viagra seja uma boa ideia. De fato não é. À primeira vista, parece lógico que 
concordemos sem hesitação sobre o seguinte: não há ou não deveria haver prazeres que valham 
um risco de vida ou, simplesmente, que valham o risco de encurtar a vida. De que adiantaria um 
prazer que, por assim dizer, cortasse o galho sobre o qual estou sentado? 
Os jovens têm uma razão básica para desconfiar de uma moral prudente e um pouco avara que 
sugere que escolhamos sempre os tempos suplementares. É que a morte lhes parece distante, 
uma coisa com a qual a gente se preocupará mais tarde, muito mais tarde. Mas sua vontade de 
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caminhar na corda bamba e sem rede não é apenas a inconsciência de quem pode esquecer que 
"o tempo não para". É também (e talvez sobretudo) um questionamento que nos desafia: para 
disciplinar a experiência, será que temos outras razões que não sejam só a decisão de durar um 
pouco mais? 

(Contardo Calligaris, Folha de S. Paulo) 
 
Embora predomine no texto a linguagem formal, é possível identificar nele marcas de 
coloquialidade, como as expressões destacadas em:  

a) "MORDEU a vida" e "moral prudente e um pouco AVARA".    
b) "sem se perguntar MAIS UMA VEZ" e "não DEVERIA HAVER prazeres".    
c) "parece LÓGICO" e "QUE NÃO SEJAM só a decisão".    
d) "e combinar, SEI LÁ, nitratos" e "A GENTE se preocupa".    
e) "que valham UM RISCO DE VIDA" e "(e talvez SOBRETUDO) um questionamento".    

   
 
5. Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita culta é:  

a) Confira as receitas incríveis preparadas para você. Clica aqui!    
b) Mostra que você tem bom coração. Contribua para a campanha do agasalho!    
c) Cura-te a ti mesmo e seja feliz!    
d) Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência.    
e) Em caso de acidente, não siga viagem. Pede o apoio de um policial.    

  
 
6. Leia o trecho abaixo e responda à questão. 
 
Se, pela pronúncia, você está desconfiado de que a nossa palavra "xará" surgiu de alguma 
expressão indígena, acertou. "Ela tem origem em 'sa rara', um derivado de 'se rera', que significa 
aquele que tem o mesmo nome, em tupi", diz o etimologista Cláudio Moreno. No sul do Brasil, 
usa-se também a palavra "tocaio" com o mesmo significado. Vem do espanhol "tocayo" que, por 
sua vez, tem origem na frase ritual latina que a noiva dizia ao noivo quando a comitiva nupcial 
vinha buscá-la em casa: "Ubi'tu Caius, ibi ego Caia" (Onde fores chamado Caio, ali eu serei Caia). 
Por transmitir a ideia de que a noiva, ao se casar, passava a ter o mesmo nome do noivo, a 
palavra passou a ser usada como sinônimo de xará. 

Adaptado de Rodrigo Cavalcante 
  
Sobre o trecho "Se, pela pronúncia, você está desconfiado de que a nossa palavra xará surgiu de 
alguma expressão indígena, acertou", é correto afirmar que:  

a) corresponde a um trecho de diálogo real travado entre o redator do texto e os especialistas 
em língua portuguesa.    

b) explora a função referencial da linguagem, que impõe certa distância entre o texto e o 
leitor.    

c) exemplifica o que chamamos de discurso direto livre, já que reproduz uma pergunta do 
leitor, tal como foi elaborada.    

d) corresponde a um trecho de diálogo entre o redator do texto e o leitor Cláudio Moreno.    
e) explora o recurso de simular um diálogo entre o redator e o leitor do texto, a fim de motivar 

a leitura. 
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Leia as notícias abaixo para responder às questões 7 e 8. 
  
I. "Mais de 800 milhões de pessoas, muitas delas crianças, estão 'desnutridas e privadas da 
oportunidade de viver uma vida plena' em todo o mundo, denunciou a FAO (Fundo das Nações 
Unidas para a Alimentação) em um informe apresentado na semana passada ao Comitê sobre a 
Segurança Alimentar Mundial, em Roma."  
(Folha de Londrina, 4 jun. 2001.) 
 
II. "O mundo vai terminar o ano mais pobre. Na semana que passou, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), que é uma organização financeira com participação de praticamente todos os 
países industrializados, anunciou que a economia mundial deverá crescer apenas 2,6% em 2001, 
e não mais os 3,2% projetados em abril. No início do ano, o Fundo previa expansão de 4,5% para 
a economia global este ano. Mas, a cada trimestre que passa, os números encolhem e mostram 
que o planeta está empobrecendo. O Brasil não deverá ser exceção."  
(Folha de Londrina, 24 set. 2001.) 
 
III. "As políticas públicas para combater a fome foram tema de um encontro entre representantes 
de 17 municípios do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, na semana passada. O objetivo 
principal da reunião foi estimular a troca de experiências. Segundo Maya Takagi, coordenadora 
técnica do programa Fome Zero, desde 1994 o Brasil não tem políticas nacionais de combate à 
fome e à miséria."  
(Folha de Londrina, 10 dez. 2001.) 
 
7. Como se sabe, uma das principais características da notícia de jornal é tentar criar a impressão 
de objetividade e neutralidade. Isso ocorre nos textos acima por meio de:  

a) apresentação de posicionamentos contraditórios.    
b) discordância com as informações extraídas de outras fontes.    
c) emprego abusivo de adjetivos.    
d) apelos constantes à ironia.    
e) referência a dados estatísticos.    

   
 
8. Um dos principais recursos presentes nos textos é a citação. Em relação a esse procedimento 
de linguagem, constatamos que:  

a) Nos textos I, II e III, respectivamente, "denunciou", "anunciou" e "segundo" têm a função de 
introduzir as informações retiradas das fontes citadas pelos jornalistas.    

b) No texto I, usa-se o discurso indireto livre para fazer referência a informações tiradas de 
outras fontes.    

c) No texto II e III, as informações retiradas das fontes são reproduzidas fielmente, 
exatamente com a mesma redação como foram produzidas.    

d) Nos textos I, II e III, respectivamente, as vírgulas, os parênteses e as aspas têm a função 
de marcar as informações retiradas das fontes citadas pelos jornalistas.    

e) No texto III, usa-se o discurso indireto em função de a fonte ser uma pessoa, a 
coordenadora Maya Takagi, e não uma instituição, tal como ocorre nos textos I e II.    
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9.    

 
O problema enfrentado pelo migrante e o sentido da expressão "sustança" expressos nos 
quadrinhos, podem ser, respectivamente, relacionados a: 

a) rejeição / alimentos básicos.    
b) discriminação / força de trabalho.    
c) falta de compreensão / matérias-primas.    
d) preconceito / vestuário.    
e) legitimidade / sobrevivência. 

   
 
10. "Que pode uma criatura senão, 
entre criaturas, amar? 
Amar e esquecer, 
Amar e malamar, 
Amar, desamar, amar? 
Sempre e até de olhos vidrados, amar?" 
 
A palavra ATÉ, no texto de Carlos Drummond de Andrade, tem o mesmo valor semântico que em:  

a) O marinheiro chegou ATÉ o porto ao amanhecer.    
b) A polícia, ATÉ agora, não conseguiu capturar os fugitivos.    
c) As apurações estaduais foram suspensas ATÉ segunda ordem.    
d) Saveiro Geração III. Resiste a tudo, ATÉ a você.    
e) 12 ATÉ 18 dias sem juros no cheque especial. Tarifas que podem chegar a zero. 

  
 
11. Com base na passagem a seguir, responda à questão. 
Interrogações 
 

Certa vez estranhei a ausência de espelhos nos sonhos.  
Talvez porque neles não nos podemos ver, como no velho conto do homem que perdeu a 

sombra. 
Pelo contrário, seremos tão nós mesmos a ponto de dispensar o testemunho dos reflexos? 
Ou será tão outra a nossa verdadeira imagem - e aqui começa um arrepio de medo - que 

seríamos incapazes de a reconhecer naquilo que de repente nos olhasse do fundo de um 
espelho? 

 Em todo caso, lá deve ter suas razões o misterioso cenarista dos sonhos..." 
(Mario Quintana) 

"... seremos tão nós mesmos a ponto de dispensar o testemunho dos reflexos?" (par. 3) 
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A passagem anterior apresenta, predominantemente, as funções:  
a) conativa e emotiva.    
b) emotiva e poética.    
c) referencial e apelativa.    
d) fática e metalinguística.    
e) metalinguística e conativa.    

   
 
12. Assinale a alternativa em que se evidencia a presença de metalinguagem.  

a) Meus amigos foram às ilhas. 
Ilhas perdem o homem. 
Entretanto alguns se salvaram e 
trouxeram a notícia 
de que o mundo, o grande mundo está crescendo todos 
os dias, 
entre o fogo e o amor.    

b) Gastei uma hora pensando num verso 
que a pena não quer escrever. 
No entanto ele está cá dentro 
inquieto, vivo. 
Ele está cá dentro 
e não quer sair. 
Mas a poesia deste momento 
inunda minha vida inteira.    

c) Este pintor 
sabe o corpo feminino e seus possíveis 
de linha e de volume reinventados. 
Sabe a melodia do corpo em variações entrecruzadas. 
Lê o código do corpo, de A ao infinito 
dos signos e das curvas que dão vontade de morrer 
de santo orgasmo e de beleza.    

d) E não gostavas de festa... 
Ó velho, que festa grande 
hoje te faria a gente. 
E teus filhos que não bebem 
e o que gosta de beber, 
em torno da mesa larga, 
largavam as tristes dietas, 
esqueciam seus fricotes, 
e tudo era farra honesta 
acabando em confidência.    

e) Um grito pula no ar como foguete. 
Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaime  
hirtos. 
O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. 
O sorveteiro corta a rua. 
E o vento brinca nos bigodes do construtor.    
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Gabarito 

 
1. C 
2. C 
3. A 
4. D 
5. D 
6. E 
7. E 
8. A 
9. B 
10. D 
11. B 
12. B 

 
 


