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Exercícios de Verbos (Semântica a
Estilística)
Ler e crescer
Com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, imaginar, observar, descobrir,
constatar, enfim, refletir sobre o mundo e com isso ir crescendo, a produção textual vem se
ampliando ao longo da história. As conquistas tecnológicas e a democratização da educação
trazem a esse acervo uma multiplicação exponencial, que começa a afligir homens e mulheres de
várias formas. Com a angústia do excesso. A inquietação com os limites da leitura. A sensação de
hoje ser impossível abarcar a totalidade do conhecimento e da experiência (ingênuo sonho de
outras épocas). A preocupação com a abundância da produção e a impossibilidade de seu
consumo total por meio de um indivíduo. O medo da perda. A aflição de se querer hierarquizar ou
organizar esse material. Enfim, constatamos que a leitura cresceu, e cresceu demais.
Ao mesmo tempo, ainda falta muito para quanto queremos e necessitamos que ela cresça.
Precisa crescer muito mais. Assim, multiplicamos campanhas de leitura e projetos de fomento do
livro. Mas sabemos que, com todo o crescimento, jamais a leitura conseguirá acompanhar a
expansão incontrolável e necessariamente caótica da produção dos textos, que se multiplicam
ainda mais, numa infinidade de meios novos. Muda-se então o foco dos estudiosos, abandona-se
o exame dos textos e da literatura, criam-se os especialistas em leitura, multiplicam-se as
reflexões sobre livros e leitura, numa tentativa de ao menos entendermos o que se passa, já que
é um mecanismo que recusa qualquer forma de domínio e nos fugiu ao controle completamente.
Falar em domínio e controle a propósito da inquietação que assalta quem pensa nessas questões
equivale a lembrar um aspecto indissociável da cultura escrita, e nem sempre trazido com clareza
à consciência: o poder.
Ler e escrever é sempre deter alguma forma de poder. Mesmo que nem sempre ele se exerça
sob a forma do poder de mandar nos outros ou de fazer melhor e ganhar mais dinheiro (por ter
mais informação e conhecer mais), ou sob a forma de guardar como um tesouro a semente do
futuro ou a palavra sagrada como nos mosteiros medievais ou em confrarias religiosas, seitas
secretas, confrarias de todo tipo. De qualquer forma, é uma caixinha dentro da outra: o poder de
compreender o texto suficientemente para perceber que nele há várias outras possibilidades de
compreensão sempre significou poder – o tremendo poder de crescer e expandir os limites
individuais do humano.
Constatar que dominar a leitura é se apropriar de alguma forma de poder está na base de duas
atitudes antagônicas dos tempos modernos. Uma, autoritária, tenta impedir que a leitura se
espalhe por todos, para que não se tenha de compartilhar o poder. Outra, democrática, defende a
expansão da leitura para que todos tenham acesso a essa parcela de poder.
Do jeito que a alfabetização está conseguindo aumentar o número de leitores, paralelamente à
expansão da produção editorial que está oferecendo material escrito em quantidades jamais
imaginadas antes, e ainda com o advento de meios tecnológicos que eliminam as barreiras entre
produção e consumo do material escrito, tudo levaria a crer que essa questão está sendo
resolvida. Será? Na verdade, creio que ela se abre sobre outras questões. Que tipo de
alfabetização é esse, a que tipo de leitura tem levado, com que tipo de utilidade social?
(MACHADO, Ana Maria. www.dubitoergosum.xpg.com.br)
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1. ―tudo levaria a crer que essa questão está sendo resolvida. Será? (l. 35)‖
O emprego da forma verbal ―levaria‖ e a forma interrogativa que se segue – ―Será?‖ – sugerem
um procedimento argumentativo, empregado no texto.
Esse procedimento está explicitado em:
a) A exposição de um problema que será detalhado
b) A incerteza diante de fatos que serão comprovados
c) A divergência em relação a uma ideia que será contestada
d) O questionamento sobre um tema que se mostrará limitado

Múltiplo sorriso
Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um
pinheiro artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua
árvore, embora as amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha.
Olhou com mais vagar. Na luz do fim da tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas.
Em todas elas, lá estava seu rosto, um pouco distorcido, é verdade – mas sorrindo. ―Estão
vendo?‖, diria às amigas, se estivessem por perto.
―Eu não estou só.‖
(SEIXAS, Heloísa. Contos mais que mínimos. Rio de Janeiro: Tinta Negra, 2010.)
2. ――Estão vendo?‖, diria às amigas, se estivessem por perto.―
O trecho acima revela o choque entre o mundo imaginário da personagem e a realidade de sua
solidão.
Esse choque entre imaginação e realidade é enfatizado pela utilização do seguinte recurso de
linguagem:
a) O uso das aspas duplas
b) O emprego dos modos verbais
c) A presença da forma interrogativa
d) A referência à proximidade espacial

3. ((PUC 2011) a) Mantendo-se fiel ao sentido original, reescreva o seguinte trecho extraído do
Texto 4, de acordo com o novo começo indicado:
―Desenterraria os ossos do dito cachorro, quando fosse tempo idôneo, e os recolheria a uma urna
de madeira preciosa‖
Recolheria os ossos...
b) A palavra item, no primeiro parágrafo do Texto 4, funciona como um sinal de coesão, marcando
a relação entre o período que introduz e o anterior. Levando em conta essa relação, indique outra
expressão coesiva que possa substituir item nesse contexto.
c) Passe para o futuro a seguinte frase extraída do texto 4:
Foi preciso que lhe apegassem muito as mãos, com força – a força dos parabéns.
4. (FUVEST 2011 – 1ª Fase) Todo o barbeiro é tagarela, e principalmente quando tem pouco que
fazer; começou portanto a puxar conversa com o freguês. Foi a sua salvação e fortuna.
O navio a que o marujo pertencia viajava para a Costa e ocupava-se no comércio de negros; era
um dos combóis que traziam fornecimento para o Valongo, e estava pronto a largar.
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— Ó mestre! disse o marujo no meio da conversa, você também não é sangrador?
— Sim, eu também sangro...
— Pois olhe, você estava bem bom, se quisesse ir conosco... para curar a gente a bordo; morrese ali que é uma praga.
— Homem, eu da cirurgia não entendo muito...
— Pois já não disse que sabe também sangrar?
— Sim...
— Então já sabe até demais.
No dia seguinte saiu o nosso homem pela barra fora: a fortuna tinha-lhe dado o meio, cumpria
sabê-lo aproveitar; de oficial de barbeiro dava um salto mortal a médico de navio negreiro;
restava unicamente saber fazer render a nova posição. Isso ficou por sua conta.
Por um feliz acaso logo nos primeiros dias de viagem adoeceram dois marinheiros; chamou-se o
médico; ele fez tudo o que sabia... sangrou os doentes, e em pouco tempo estavam bons,
perfeitos. Com isto ganhou imensa reputação, e começou a ser estimado.
Chegaram com feliz viagem ao seu destino; tomaram o seu carregamento de gente, e voltaram
para o Rio. Graças à lanceta do nosso homem, nem um só negro morreu, o que muito contribuiu
para aumentar-lhe a sólida reputação de entendedor do riscado.
Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias.

Para expressar um fato que seria consequência certa de outro, pode-se usar o pretérito imperfeito
do indicativo em lugar do futuro do pretérito, como ocorre na seguinte frase:
a) ―era um dos combóis que traziam fornecimento para o Valongo‖.
b) ―você estava bem bom, se quisesse ir conosco‖.
c) ―Pois já não disse que sabe também sangrar?‖.
d) ―de oficial de barbeiro dava um salto mortal a médico de navio negreiro‖.
e) ―logo nos primeiros dias de viagem adoeceram dois marinheiros‖.
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