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Exercícios de Intertextualidade 1
Língua
Esta língua é como um elástico
que espicharam pelo mundo.
No início era tensa,
de tão clássica.
Com o tempo, se foi amaciando,
foi-se tornando romântica,
incorporando os termos nativos
e amolecendo nas folhas de bananeira
as expressões mais sisudas.
Um elástico que já não se pode
mais trocar, de tão usado;
nem se arrebenta mais, de tão forte.
Um elástico assim como é a vida
que nunca volta ao ponto de partida.
GILBERTO MENDONÇA TELES
Hora aberta: poemas reunidos. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: INL, 1986.

1. (UERJ) A terceira estrofe do poema Língua faz referência a uma importante transformação na
expressão literária da língua portuguesa no Brasil. Identifique o movimento artístico que se
relaciona diretamente com essa transformação, situando-o cronologicamente. Em seguida,
transcreva um trecho que comprove essa transformação e explique-o.

2. (ITA) Língua (fragmento)
Gosto de sentir a minha língua roçar
A língua de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar
A criar confusões de prosódia
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões
Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade
E quem há de negar que esta lhe é superior?
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito.
Todos os direitos reservados.

Material de apoio do Extensivo

Literatura
Professor: Diogo Mendes
E deixa os portugais morrerem à míngua
“Minha pátria é minha língua”
Fala, Mangueira!
Flor do Lácio, Sambódromo
Lusamérica, latim em pó.
O que quer
O que pode
Esta língua?
(...)
(Caetano Veloso)
No texto, Caetano Veloso fala de “paródias”. Em qual das alternativas abaixo o segundo texto
NÃO parodia o primeiro?
a) Penso, logo existo. / Penso, logo desisto.
b) Quem vê cara não vê coração. / Quem vê cara não vê Aids.
c) Nunca deixe para amanhã o que pode fazer hoje. / Nunca deixe para amanhã o que pode
fazer depois de amanhã.
d) Em terra de cego, quem tem um olho é rei. / Em terra de cego, quem tem um olho não abre
cinema.
e) Antes só do que mal acompanhado. / Antes mal acompanhado do que só.

3. (ENEM)

O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é
vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos
para divulgar a atração “Noites do Terror”, de um parque de diversões. O entendimento da
propaganda requer do leitor
a) A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio.
b) A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror.
c) A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente.
d) O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular.
e) A percepção do sentido literal da expressão “noites do terror”, equivalente à expressão
“noites de terror”.
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4. (ENEM) Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com
passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse
fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos:
TEXTO 1
Quando nasci, um anjo torto
Desses que vivem na sombra
Disse: Vai Carlos! Ser “gauche na vida”
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. Rio de Janeiro: Aguilar, 1964.
TEXTO 2
Quando nasci veio um anjo safado
O chato dum querubim
E decretou que eu tava predestinado
A ser errado assim
Já de saída a minha estrada entortou
Mas vou até o fim.
BUARQUE, Chico. Letra e música. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

TEXTO 3
Quando nasci um anjo esbelto
Desses que tocam trombeta, anunciou:
Vai carregar bandeira.
Carga muito pesada pra mulher
Essa espécie ainda envergonhada.
PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986
Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de
Andrade por:
a) Reiteração de imagens
b) Oposição de ideias
c) Falta de criatividade
d) Negação dos versos
e) Ausência de recursos
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