PORTUGUÊS

(C) Algumas palavras são ditas superficialmente, refletindo o mau uso do
vocabulário nos dias de hoje.
(D) O texto mostra somente um lado da questão, indicando apenas algumas
palavras sobre fatos isolados.
(E) Mostra uma intenção de ambigüidade: o texto fala algumas palavras
sobre algumas palavras.

TEXTO I

ALGUMAS PALAVRAS
As palavras andam apanhando muito, até mesmo na mão de quem
devia saber o respeito que merecem. É como se fosse uma cabala contra a
comunicação: o significado das palavras é depreciado, desprezado, trocado,
ignorado.
A sério, não é conspiração: falta um esforço deliberado e organizado
devidamente identificado. Por outro lado, há sentido na paranóia: se fosse de
propósito, a sabotagem do idioma – que tem seus beneficiários – não seria
mais eficiente.
Em algumas áreas, o vocabulário é mínimo, e isso sobrecarrega certas
palavras, forçadas a fazer o seu trabalho e o de outras. Diversas morrem de
exaustão. Em outros campos, desprezam-se palavras que dão o seu recado
com eficiente simplicidade e encantadora sonoridade. São trocadas por
exibicionistas peruas polissilábicas, supostamente inteligentes.

05. Assinale a alternativa onde se erra na análise sintática do termo destacado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Diversas morrem de exaustão.” (objeto indireto)
“O vocabulário é mínimo.” (predicativo do sujeito)
“Falta um esforço deliberado.” (núcleo do sujeito)
“Em algumas áreas, o vocabulário é mínimo.” (adjunto adnominal)
Isso sobrecarrega certas palavras. (núcleo do objeto direto)

06. “Diversas morrem de exaustão.”
A que caso específico do uso de palavras se refere a imagem utilizada nesse
trecho?

(Luís Garcia – O Globo)

01. “É como se fosse uma cabala contra comunicação...” Esta frase supõe:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

feitiçaria encomendada;
conspiração hipotética;
segredo reservado;
cilada internacional;
armadilha involuntária.

02. Ao começar o segundo parágrafo do texto com a expressão “A sério...”,
o redator nega uma informação centrada em uma palavra contida num
segmento do parágrafo anterior. Qual?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mão;
cabala;
respeito;
comunicação;
conspiração.

03. O que, segundo o texto, impede que se caracterize o uso das palavras
como uma conspiração?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A falta de um movimento organizado.
Os equívocos serem cometidos por todos.
O fato de só os profissionais da palavra a respeitarem.
A ausência de uma liderança identificada.
Uma pesquisa coerente e organizada.

04. Qual a justificativa mais provável para o título do texto?
(A) O jornalista mostra que algumas palavras sofrem, constantemente, de
maus-tratos, mesmo na mão de profissionais.
(B) O texto demonstra que algumas palavras perderam seu sentido original
e outras foram criadas sem o cuidado necessário.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à mudança de sua forma gráfica original;
à perda de sua origem etimológica;
ao abandono total de seu emprego;
à generalização excessiva de seu significado;
à simplificação de sua pronúncia.

07. Assinale a alternativa que menciona característica encontrada no texto I,
também verificada na estética literária parnasiana:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

predomínio da descrição;
contenção imagística;
culto à arte greco-romana;
impassibilidade e sobriedade;
presença da metalinguagem.

08. Os poetas parnasianos podem ser considerados os diligentes da língua
portuguesa, uma vez que aderem a uma expressão lingüística pura, preciosa,
bem trabalhada. O texto de Garcia também faz referência ao cuidado com a
linguagem.
Assinale a única alternativa em que o discurso de Garcia serviria de crítica aos
poetas parnasianos:
(A) “As palavras andam apanhando muito...”
(B) “São trocados por exibicionistas peruas polissilábicas, supostamente
inteligentes.”
(C) “...falta um esforço deliberado e organizado...”
(D) “Em algumas áreas, o vocabulário é mínimo...”
(E) “Diversas morrem de exaustão.”

09. Assinale a alternativa que não evidencia, no texto I, exemplo de voz
passiva:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As palavras andam apanhando muito.
O significado das palavras é desprezado.
Desprezam-se palavras.
São trocadas por exibicionistas.
O significado das palavras é desprezado.

TEXTO II

A PROCURA DA POESIA

11. A hipérbole é um recurso estilístico utilizado a fim de expressar um
exagero na mensagem. Marque a alternativa que apresenta um verso em que
Drummond faz uso desse recurso:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“tua sepultada e merencória infância.”
“Não dramatizes, não invoques...”
“Não faças poesia com o corpo,”
“há calma e frescura na superfície intata.”
“tem mil faces secretas sob a face neutra”

TEXTO III

(Fragmentos)

HORAS MORTAS

Não faças versos sobre acontecimentos.
Não há criação nem morte perante a poesia.

Breve momento após comprido dia
De incômodos, de penas, de cansaço
Inda o corpo a sentir quebrado e lasso,
Posso a ti me entregar, doce Poesia.

Não faças poesia com o corpo,
esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica.
Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro
são indiferentes.

Desta janela aberta, à luz tardia
Do luar em cheio a clarear no espaço,
Vejo-te vir, ouço-te o leve passo
Na transparência azul da noite fria.

Não me reveles teus sentimentos,
que se prevalecem de equívoco e tentam a longa viagem.
O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia.

Chegas. O ósculo teu me vivifica
Mas é tão tarde! Rápido flutuas
Tornando logo à etérea imensidade;

Não cantes tua cidade, deixa-a em paz.
O canto não é o movimento das máquinas nem o segredo das casas
Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir.
Não te aborreças.
Teu iate de marfim, teu sapato de diamante,
vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família
desaparecem na curva do tempo, é algo imprestável.

E na mesa em que escrevo apenas fica
Sobre o papel — rastro das asas tuas,
Um verso, um pensamento, uma saudade.
(Alberto de Oliveira)

Não recomponhas
tua sepultada e merencória infância.
Penetra surdamente no reino das palavras.
Se estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.
Espera que cada um se realize e consume
com seu poder de palavra
e seu poder de silêncio.
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível que lhe deres:
Trouxeste a chave?

12. O texto é representativo da estética parnasiana. A propósito, e a partir de
uma leitura atenta do poema, aponte a única opção em que não se apresenta
uma característica dessa escola poética:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Predileção pelo soneto.
Regularidade métrica.
Vocabulário nobre, selecionado.
Presença da rima.
Despreocupação formal.

TCHAU, MAFALDA!
MELHORAS PARA O
MUNDO!

Ó MUNDO DOENTE!
ESTA MAFALDA TEM
CADA UMA! HÁ, HÁ, HÁ!

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“tem mil faces secretas sob a face neutra”
“Penetra surdamente no reino das palavras.”
“Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro”
“Não me reveles teus sentimentos”
“Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.”

O QUE?

O MUNDO
ESTÁ O QUE?

OBRIGADA!

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova reunião: 19 livros de poesia. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1987.)

10. O texto de Drummond foi produzido no Modernismo, mas, do mesmo
modo que os poetas parnasianos, critica o sentimentalismo, o subjetivismo
expressos na poesia romântica. Assinale a alternativa que exemplifica essa
afirmativa:

H...

(Postado por

Lugosi

em 22/6/2007)

13. O termo Mafalda aparece duas vezes na tirinha acima. Assinale a
alternativa que indica, respectivamente, a função sintática desses vocábulos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sujeito – sujeito;
vocativo – sujeito;
sujeito – vocativo;
sujeito – objeto direto;
vocativo – objeto direto.

14. A tirinha mostra, em seu primeiro quadrinho, o globo terrestre “de
cama”, simbolizando o “mundo doente”, na concepção da personagem
Mafalda. O fato que confirma essa visão de Mafalda é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o desejo de “melhoras” por parte do interlocutor;
a risada irônica do seu interlocutor;
o passeio do interlocutor até o trabalho;
a leitura do jornal pelo interlocutor;
as perguntas feitas pelos personagens do último quadrinho.

15. Na frase “Melhoras para o mundo”, a expressão preposicionada, em
relação ao termo que a antecede, é analisável sintaticamente como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

objeto indireto;
objeto direto preposicionado;
complemento nominal;
adjunto adnominal;
adjunto adverbial.

