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 Exercícios Análise de Discursos Textuais 

 
Parte 1 
 
Texto I 
―Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços 
espalhados.  
Ah que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me 
desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos. Mas 
a sua elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal 
vejo. Com mãos de dedos duros enlameados apalpar o invisível na própria lama.‖ 

(LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 25)  
 
 
1. No trecho do romance A hora da Estrela, de Clarice Lispector, apresenta-se uma concepção do 
fazer literário, segundo a qual a literatura é: 

a) Uma forma de resolver os problemas sociais abordados pelo escritor ao escrever suas 
histórias.  

b) Uma forma de, pelo trabalho do escritor, tornar sensível o que não está claramente 
disponível na realidade.  

c) Um dom do escritor, que, de forma espontânea e fácil, alcança o indizível e o mistério 
graças a sua genialidade.  

d) O resultado do trabalho árduo do escritor, que transforma histórias complexas em textos 
simples e interessantes.  

e) Um modo mágico de expressão, por meio do qual se abandona a realidade histórica em 
favor da pura beleza estética graças à sensibilidade do escritor.  

 
 
2. Ao escolher a protagonista de sua obra, a narradora parece deparar-se com dificuldades para 
construí-la, devido a ser sua vida ―simples demais‖. A poetização do segmento social a que ela 
pertence constitui traço marcante:  

a) Do Romantismo, tendo em vista o apreço que mantinha com personagens femininos 
singelos e indefesos.  

b) Do Arcadismo, no qual valoriza-se a vida humilde e medíocre no campo.  
c) Do Realismo, dado o profundo apego à realidade do país, no qual predominam 

personagens de classe média.  
d) Do Modernismo, porque tratou de abrir o espaço literário aos mais humildes, rompendo 

estigmas literários.  
e) Do Barroco, que explorou a complexidade espiritual, desconsiderando a posição social do 

sujeito lírico.  
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Texto II  
 

 
(Cyanide and Happiness©Explosm.net)  

 
3. Acerca da tira acima, marque a opção em que se faz o comentário correto no que concerne aos 
elementos de linguagem utilizados.  

a) Tendo em vista que as expressões faciais das personagens são responsáveis pela 
essência informativa da tira, a obra como um todo pode ser considerada um exemplo da 
típica linguagem não verbal. 

b) Já que as falas das personagens são responsáveis pela essência informativa da tira, a 
obra como um todo pode ser considerada um exemplo da típica linguagem verbal.  

c) O quadrinho em que se percebe a maior importância dos elementos não verbais para a 
formação significativa da tira é aquele em que a segunda personagem afaga o rosto da 
primeira.  

d) A expressividade facial da segunda personagem tem papel preponderante para a formação 
significativa da tira.  

e) O sétimo quadrinho, não apresentando falas, indica – pela ênfase dada ao impasse 
comunicativo – aquele em que se sobressai o recurso não verbal da tira.  



 
 
  
 

 
 

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 

Português 
Professor: Eduardo Valladares 

 

 
4. Sobre a tira, pode-se dizer que a quebra da expectativa apresentada foi proporcionada pelo 
mau entendimento de uma das personagens, a qual é levada a imaginar algo diferente do que a 
primeira quis dizer devido à forma como interpretou um mecanismo morfológico específico. 
 
Sendo assim, marque a opção em que o termo em destaque apresente, morfológica e 
semanticamente, identificação com aquele utilizado pela primeira personagem na frase que gera a 
confusão interpretativa da segunda.  

a) Como não me satisfiz com um prato, repeti a refeição.  
b) Entre os assaltantes, ela morreu de medo.  
c) Em casos desse tipo, atente para as placas de segurança.  
d) A chegada de um chefe com coração de pedra facilitou nosso trabalho.  
e) Necessitávamos de uma atenção dos nossos assistentes.  

 
 
Texto III:  
Caderno de poesias  
 
―Caderno de poesias  
é um belo lugar.  
Tantas coisas lindas  
que eu gostaria de falar.  
Eu falo em forma de versos  
para todos poderem escutar.  
Agora você já sabe  
por que os poetas passam os dias  
escrevendo em seus cadernos de poesias.― 

(PACHECO, Clarice. Disponível em: www.pensador/info/ pequenas_poesias_bonitas.com)  
 
 
5. A poesia de Clarice Pacheco mostra a motivação segundo a qual os poetas escrevem. Marque 
a opção em que se percebe – de forma indireta – essa mesma informação.  
 

a) ―Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono.  
Rimarei com a palavra carne  
Ou qualquer outra, que todas me convêm.‖  
b) ―Só cabe no poema  
o homem sem estômago  
a mulher de nuvens  
a fruta sem preço‖  
c) ―Eu canto porque o instante existe  
e a minha vida está completa.  
Não sou alegre nem sou triste:  
sou poeta.‖  
d) ―A poesia tem um quê de beleza,  
Mas transparece minha tristeza  
Já que não consigo controlar  
O que quero ou posso falar‖  
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e) ―Somente com a graça da poesia  
Fiz explícita a minha alegria  
(calada em meu coração  
até quando eu vivia em erupção)‖  

 
 
6. A tela a seguir retrata a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808.   
 

 
 
Sob a perspectiva visual da obra, Geoffrey Hunt:  

a) Não insere o elemento nativo, o brasileiro, dada sua inferioridade ante o europeu.  
b) Assume o ponto de vista daqueles que, em terra, contemplaram a chegada.  
c) Destaca a posição privilegiada do português que ocupa terra alheia.  
d) Deixa implícito o repúdio dos brasileiros devido à chegada repentina das naus.  
e) Sugere a importância de manter o apego a pátria, ainda que sob influência externa. 

 
 
Texto IV 
―Durante o dia passava muitas vezes pela porta de Marina, desejando reconciliar-me com ela. 
Faltava-me coragem, a vergonha baixava-me o rosto, esquentava-me as orelhas.  
Que me importava que Marina fosse de outro? As mulheres não são de ninguém, não têm dono. 
Sinhá Germana fora de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, só dele, mas há que 
tempo! Trajano possuíra escravos, prendera cabras no tronco. E os cangaceiros, vendo-o, varriam 
o chão com a aba do chapéu de couro.  
Tudo agora diferente. Sinhá Germana nunca havia trastejado: ali no duro, as costas calejando a 
esfregar-se no couro cru do leito de Trajano. - ―Sinhá Germana!‖ E Sinhá Germana, doente ou 
com saúde, quisesse ou não quisesse, lá estava pronta, livre de desejos, tranquila, para o rápido 
amor dos brutos. Malícia nenhuma.‖  

(RAMOS, Graciliano. Angústia)  
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7. Observando a caracterização de Trajano e Sinhá Germana no trecho acima, podemos afirmar 
que Graciliano Ramos só não denuncia:  

a) O respeito das massas à figura do coronel.  
b) A dicotomia entre a entrega ao amor romântico e a traição em seu mais alto teor 

naturalista.  
c) A submissão da mulher aos mandos do marido-senhor.  
d) O autoritarismo nas políticas familiares do início do século.  
e) A frigidez dos relacionamentos sexuais dos casamentos arranjados. 

 
 
Parte 2 
1. Quanto à concordância verbal, a frase inteiramente correta é: 

a) Cada um dos participantes, ao inscrever-se, deverão receber as orientações necessárias. 
b) Os que prometem ser justos, em geral, não conseguem sê-lo sem que se prejudiquem. 
c) Já deu dez horas e a entrega das medalhas ainda não foram feitas. 
d) O que se viam era apenas destroços, cadáveres e ruas completamente destruídas. 
e) Devem ter havido acordos espúrios entre prefeitos e vereadores daqueles municípios. 

 
 
2. Leia o último capítulo de Dom Casmurro e responda às questões a ele relacionadas. 
“CAPÍTULO CXLVIII / E BEM, E O RESTO? 
Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu 
coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e 
dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da praia 
da Glória já estava dentro da de Matacavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum 
caso incidente. Jesus, filho de Sirach, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como 
no seu cap. IX, vers. 1: ―Não tenhas ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te 
com a malícia que aprender de ti‖. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo; se te lembras 
bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro 
da casca. 
E bem, qualquer que seja a solução, uma cousa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos 
restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão 
queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me... A terra lhes seja 
leve! Vamos à ―História dos Subúrbios‖.‖ 

Machado de Assis, Dom Casmurro. 
 
Costuma-se reconhecer que o discurso do narrador de Dom Casmurro apresenta características 
que remetem às duas formações escolares pelas quais ele passou: a de seminarista e a de 
bacharel em Direito.  
 
No texto,  
a) Você identifica algum aspecto que se possa atribuir ao ex-seminarista? Explique sucintamente. 
b) O modo pelo qual o narrador conduz a argumentação revela o bacharel em Direito? Explique 
resumidamente. 
 
 
3. Os versos abaixo pertencem a O guardador de rebanhos: 
―O que nós vemos das coisas são as coisas. 



 
 
  
 

 
 

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 

Português 
Professor: Eduardo Valladares 

 

 
Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? 
Por que é que ver e ouvir seriam iludirmo-nos 
Se ver e ouvir são ver e ouvir? 
 
O essencial é saber ver, 
Saber ver sem estar a pensar, 
Saber ver quando se vê, 
E nem pensar quando se vê 
Nem ver quando se pensa. 
 
Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!), 
Isso exige um estudo profundo, 
Uma aprendizagem de desaprender 
E uma seqüestração na liberdade daquele convento 
De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas 
E as flores as penitentes convictas de um só dia, 
Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas 
Nem as flores senão flores, 
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores.‖ 

(Alberto Caeiro, O guardador de rebanhos, em Fernando Pessoa, Obra poética. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1983, p.151-152.) 

 
a) Um dos principais recursos retóricos empregados na poesia de Alberto Caeiro é a tautologia. 
Identifique um exemplo desse recurso e explique como se relaciona com a visão de mundo de 
Alberto Caeiro. 
b) Qual o sentido da metáfora empregada entre parênteses? 
c) Explique o sentido do paradoxo presente no 3º- verso da 3ª- estrofe. 
 
 
4.  ―Afinal de contas a Maria sempre era saloia, e o Leonardo começava a arrepender-se 
seriamente de tudo que tinha feito por ela e com ela. E tinha razão, porque, digamos depressa e 
sem mais cerimônias, havia ele desde certo tempo concebido fundadas suspeitas de que era 
atraiçoado. Havia alguns meses atrás tinha notado que um certo sargento passava-lhe muitas 
vezes pela porta, e enfiava olhares curiosos através das rótulas: uma ocasião, recolhendo-se, 
parecera- lhe que o vira encostado à janela. Isto porém passou sem mais novidade. 
Depois começou a estranhar que um certo colega seu o procurasse em casa, para tratar de 
negócios do ofício, sempre em horas desencontradas: porém isto também passou em breve. 
Finalmente aconteceu-lhe por três ou quatro vezes esbarrar-se junto de casa com o capitão do 
navio em que tinha vindo de Lisboa, e isto causou-lhe sérios cuidados. 
Um dia de manhã entrou sem ser esperado pela porta adentro; alguém que estava na sala abriu 
precipitadamente a janela, saltou por ela para a rua, e desapareceu. 
À vista disto nada havia a duvidar: o pobre homem perdeu, como se costuma dizer, as estribeiras; 
ficou cego de ciúme. Largou apressado sobre um banco uns autos que trazia embaixo do braço, e 
endireitou para a Maria com os punhos cerrados. 
— Grandessíssima!... 
E a injúria que ia soltar era tão grande que o engasgou... e pôs-se a tremer com todo o corpo. 
A Maria recuou dois passos e pôs-se em guarda, pois também não era das que se receava com 
qualquer coisa. 
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— Tira-te lá, ó Leonardo! 
— Não chames mais pelo meu nome, não chames... que tranco-te essa boca a socos... 
— Safe-se daí! Quem lhe mandou pôr-se aos namoricos comigo a bordo? 
Isto exasperou o Leonardo; a lembrança do amor aumentou-lhe a dor da traição, e o ciúme e a 
raiva de que se achava possuído transbordaram em socos sobre a Maria, que depois de uma 
tentativa inútil de resistência desatou a correr, a chorar e a gritar: 
— Ai... ai... acuda, Sr. compadre... Sr. compadre!... 
Porém o compadre ensaboava nesse momento a cara de um freguês, e não podia largá-lo. 
Portanto a Maria pagou caro e por junto todas as contas. Encolheu-se a choramingar em um 
canto. 
O menino assistira a toda essa cena com imperturbável sangue-frio: enquanto a Maria apanhava 
e o Leonardo esbravejava, ele ocupava-se tranquilamente em rasgar as folhas dos autos que este 
tinha largado ao entrar, e em fazer delas uma grande coleção de cartuchos. 
Quando, esmorecida a raiva, o Leonardo pôde ver alguma coisa mais do que seu ciúme, reparou 
então na obra meritória em que se ocupava o pequeno. Enfurece-se de novo: suspendeu o 
menino pelas orelhas, fê-lo dar no ar uma meia-volta, ergue o pé direito, assenta-lhe em cheio 
sobre os glúteos atirando-o sentado a quatro braças de distância. 
— És filho de uma pisadela e de um beliscão; mereces que um pontapé te acabe a casta. 
O menino suportou tudo com coragem de mártir, apenas abriu ligeiramente a boca quando foi 
levantado pelas orelhas: mal caiu, ergueu-se, embarafustou pela porta fora, e em três pulos 
estava dentro da loja do padrinho, e atracando-se-lhe às pernas. O padrinho erguia nesse 
momento por cima da cabeça do freguês a bacia de barbear que lhe tirara dos queixos: com o 
choque que sofreu a bacia inclinou-se, e o freguês recebeu um batismo de água de sabão. 
— Ora, mestre, esta não está má!... 
— Senhor, balbuciou este... a culpa é deste endiabrado... O que é que tens, menino? 
O pequeno nada disse; dirigiu apenas os olhos espantados para defronte, apontando com a mão 
trêmula nessa direção. 
O compadre olhou também, aplicou a atenção, e ouviu então os soluços de Maria. 
— Ham! resmungou; já sei o que há de ser... eu bem dizia... ora aí está!... 
E desculpando-se com o freguês saiu da loja e foi acudir ao que se passava. 
Por estas palavras vê-se que ele suspeitara alguma coisa; e saiba o leitor que suspeitara a 
verdade.‖ 
(ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. Rio de Janeiro: Edições de 

Ouro, s/d, p. 37-39.) 
 
a) Transforme em discurso indireto a seguinte passagem: 
―Leonardo disse ao menino: 
— És filho de uma pisadela e de um beliscão; mereces que um pontapé te acabe a casta.‖ 
b) Os verbos pôr-se (a) e desatar (a) exprimem a mesma noção nas locuções verbais desatou a 
correr (linha 21) e pôs-se a tremer (linha 15). Diga qual. 
c) Reescreva o período abaixo empregando o substantivo ―injúria‖ no plural: 
―E a injúria que ia soltar era tão grande que o engasgou.‖ 
 
 
5. TEXTO I 

Sexo e temperamento em três sociedades primitivas 
Nos anos 30, Margareth Mead comparou três sociedades primitivas da Nova Guiné, visando 
observar como as atitudes sociais se relacionavam com as diferenças sexuais. A partir dos 
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resultados obtidos na pesquisa, concluiu que a crença, então compartilhada na sociedade 
americana, em um temperamento inato ligado ao sexo não era universal. Segundo ela, toda 
cultura determina de algum modo os papéis dos homens e das mulheres, mas não o faz 
necessariamente em termos de contraste entre as personalidades prescritas para os dois sexos 
nem em termos de dominação ou submissão. 
Entre os povos estudados por Mead, os montanheses Arapesh, agricultores e criadores de 
porcos, eram (homens e mulheres) maternais, cooperativos, sociáveis, pouco individualistas e 
orientados para as necessidades da geração seguinte. Em síntese, um povo com características 
―femininas‖. 
Já os ferozes caçadores de cabeça Mundugumor, agricultores e pescadores, eram o extremo 
oposto. De acordo com a autora, desprezando o sexo como base para 
o estabelecimento de diferenças de personalidade, padronizaram o comportamento de homens e 
mulheres como ―ativamente masculino, viril e sem quaisquer das características edulcoradas que 
estamos acostumados a considerar indiscutivelmente 
femininas‖. Esse povo era formado por indivíduos implacáveis que se aproximavam de um tipo de 
personalidade que, na cultura americana, só se encontraria em homens indisciplinados e 
extremamente violentos. 
Nos Tchambuli, por sua vez, pescadores lacustres e amantes das artes, havia uma inversão das 
atitudes sexuais: a mulher seria o parceiro dirigente, dominador e impessoal, e o homem, menos 
responsável e emocionalmente dependente. 
Para Mead, o fato de que traços de temperamento tradicionalmente considerados femininos 
fossem, em uma tribo, erigidos como padrão masculino e, em outra, prescritos para a maioria das 
mulheres e dos homens demonstra não haver base para considerar tais aspectos 
comportamentais vinculados ao sexo. Essa conclusão seria reforçada pela inversão da posição de 
dominância entre os sexos no terceiro povo estudado. 

(PISCITELLI, Adriana. Uma questão de gênero – Mente cérebro. São Paulo: Duetto Editorial, 
2008. p. 24) 

 
Observe o fragmento abaixo: 
―... mas não o faz necessariamente em termos de contraste entre as personalidades prescritas 
para os dois sexos nem em termos de dominação ou submissão.‖ (L. 11-14) 
a) Explicite o referente do pronome ―o‖ sublinhado na afirmativa acima. 
b) Retire do texto I a passagem em que se encontra uma aparente contradição entre o fragmento 
acima e o comportamento descrito para um dos três povos primitivos citados. 
 


