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Exercícios de Revisão dos Temas 
Trabalhados 
 
O artigo do qual retiramos o texto abaixo aborda a seguinte questão: chamar ou não pessoas 
surdas de “deficientes”.  Nele, discute-se a possibilidade de isso soar como um preconceito. 
Observemos o trecho abaixo: 
 

Para evitar que isso pareça preconceito, vale lembrar a máxima do Direito que defende a 
ideia de que “As leis devem tratar os semelhantes de forma semelhante e os diferentes de forma 
diferente”. Desse modo, assim como existem leis para marcar um ponto de defesa à mulher, à 
criança, ao idoso e ao índio, existem as que marcam um ponto de defesa ao surdo.  

Nessa perspectiva, entendendo a coerência daqueles que – jurídica ou filosoficamente – 
usam o termo deficiente para se referir aos surdos, vale agora observar as premissas daqueles 
que discordam desse uso. Com isso, adentramos o ponto de vista social com a certeza de que 
critérios objetivos e subjetivos são levados em consideração para tal. 

Um primeiro argumento utilizado por surdos que não se consideram deficientes consiste na 
possibilidade por eles adquirida e desenvolvida de usar a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – 
como forma básica de comunicação, o que os colocaria numa equidade de posição em relação 
aos ouvintes, que apenas teriam outra forma de comunicação. Para dar ainda mais sustentação a 
esse raciocínio, é necessário notar que pessoas que apresentam complicações auditivas, quase 
sempre, tendem a – motivadas pela própria dificuldade de ouvir – aperfeiçoar seus outros 
sentidos. Esse aperfeiçoamento as coloca em igualdade ou até num patamar de “superioridade 
sensitiva” quanto àqueles que teriam um funcionamento regular de seus órgãos sensoriais 
básicos. 

Exemplificando essa premissa, imagina-se a cena de uma discussão sendo vista por um 
ouvinte e por um surdo. O primeiro obtém informações da cena por meio da audição e por meio 
da visão; o segundo, apenas por meio da visão. Friamente, pode-se supor que o ouvinte terá uma 
interpretação melhor e mais verdadeira do que se passou. Por outro lado, para que se diga isso, 
ignora-se a possibilidade do surdo de se ater às expressões faciais, aos gestos, aos detalhes que 
compõem a cena como um todo. Agora, como base para um segundo exemplo, tomemos a 
mesma cena de antes, desta vez, vista por eles a 20 metros de distância. Isto é, de forma que o 
som da discussão não chegue aos observadores do fato. Nesta nova configuração, com toda a 
certeza, a capacidade de percepção visual e gestual do surdo o coloca em patamar de 
superioridade em relação ao ouvinte.    

Desse modo, parece-nos que o problema, então, não é chamá-los de deficientes, mas sim 
chamá-los de deficientes pressupondo que isso seja um indício de inferioridade. Essa conclusão, 
portanto, confirma a ideia de que, sendo usado fisiológica ou juridicamente, o termo deficiente não 
gere qualquer forma de preconceito; no entanto, se a ele for dado um ponto de vista filosófico, 
humanístico ou social, tal interpretação pode não ser bem aceita, o que geraria um tom pejorativo, 
negativista e discriminatório. 

           (RAMALHO, Ana Teresa. Revista Educar) 
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1. O autor do texto acima, ao dissertar sobre efeitos do uso do termo “deficientes” para designar 
pessoas com surdez, utiliza-se de estratégias argumentativas que facilitam a defesa de seu ponto 
de vista. Com base nisso, responda: 
a) De que forma se pode constatar a existência da organização indutiva de raciocínio, já no início 
do texto?  
b) Na continuação do primeiro parágrafo, além da existência da formação indutiva, podemos 
também constatar a ocorrência do modo dedutivo. De que maneira isso acontece? 
 
 
2. Os sinais de pontuação têm importância fundamental na construção de sentido de um texto. 
Tomando-os como assunto central desta questão, observe: 
 
“Um primeiro argumento utilizado por surdos que não se consideram deficientes consiste na 
possibilidade por eles adquirida e desenvolvida de usar a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – 
como forma básica de comunicação, o que os colocaria numa equidade de posição em relação 
aos ouvintes, que apenas teriam outra forma de comunicação.” 
a) De que forma a ausência e a presença de vírgula (no primeiro e no segundo casos grifados, 
respectivamente) interferem na semântica das orações destacadas, no que concerne à 
caracterização dos termos surdos e ouvintes? 
b) Aponte a classificação morfológica do vocábulo que introduz cada um dos trechos grifados. 
 
 
3. Os elementos coesivos utilizados em um texto são responsáveis pela teia semântica nele 
construída, facilitando não só a fluência, mas também a coerência de um discurso. Nesse sentido, 
após observar o quarto parágrafo, 
a) Retire dois pronomes de naturezas distintas que participem da organização coesiva interfrasal, 
com o objetivo de apontar tom opostitivo;  
b) Retire dois advérbios de semânticas distintas que participem da organização coesiva 
interfrasal, com o objetivo de apontar tom opostitivo. 
   
 
4. Ainda com base no quarto parágrafo, explique, morfossemanticamente, se o sintagma com os 
termos “nesta” e “nova” apresenta coerência ou incoerência diante da lógica gramatical desses 
vocábulos.      
 
 
5. Analise o terceiro parágrafo e responda: 
a) Qual a classificação morfológica do termo “até”? 
b) De que maneira ele se relaciona argumentativamente com a tese de “superioridade sensitiva”? 
 
 
6. Aponte e comente, morfologicamente, as duas contrações apresentadas na frase que encerra o 
terceiro parágrafo.  
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7. Quando se estuda a sintaxe de posição de certos vocábulos, nota-se a possibilidade de, em 
função da troca em sua posição, haver mudanças morfológicas, semânticas ou 
morfossemânticas.  
 
Por exemplo, no que concerne ao advérbio “rapidamente”, note que, em “João chegou 
rapidamente” e “João rapidamente chegou”, a mudança em sua posição não promove 
modificação morfológica, nem semântica. No entanto, observe o termo “apenas” no trecho abaixo: 
“o que os colocaria numa equidade de posição em relação aos ouvintes, que apenas teriam outra 
forma de comunicação” 
a) Qual a importância dele, de acordo com o objetivo argumentativo apontado no trecho acima? 
b) Caso tal vocábulo estivesse após o verbo teriam, quais seriam os efeitos morfossemânticos?  
 
 
8. Texto: As Sem-razões do Amor 
 
Eu te amo porque te amo. 
Não precisas ser amante, 
e nem sempre sabes sê-lo. 
Eu te amo porque te amo. 
Amor é estado de graça 
e com amor não se paga. 
 
Amor é dado de graça, 
é semeado no vento, 
na cachoeira, no eclipse. 
Amor foge a dicionários 
e a regulamentos vários. 
 
Eu te amo porque não amo 
bastante ou demais a mim. 
Porque amor não se troca, 
não se conjuga nem se ama. 
Porque amor é amor a nada, 
feliz e forte em si mesmo. 
 
Amor é primo da morte, 
e da morte vencedor, 
por mais que o matem (e matam) 
a cada instante de amor. 
 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. Rio de Janeiro: Record, 2002.) 
 
 
No título do poema, está presente um jogo de ideias contrárias que problematiza o amor – 
sentimento de muitas razões e de razão alguma.  
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Os versos que melhor expressam a problematização do sentimento amoroso estão transcritos em: 

a) “Não precisas ser amante, / e nem sempre sabes sê-lo.” (v. 2 - 3) 
b) “Amor é estado de graça / e com amor não se paga.” (v. 5 - 6) 
c) “é semeado no vento, / na cachoeira, no eclipse.” (v. 8 - 9) 
d) “Amor é primo da morte, / e da morte vencedor,” (v. 18 - 19) 

 
 
9. Na terceira estrofe do poema, verifica-se um movimento de progressão textual que reitera as 
razões para o amor. Essa progressão está caracterizada pela repetição do seguinte procedimento 
linguístico: 

a) construção frasal em ordem indireta 
b) estrutura sintática em paralelismo 
c) pontuação com efeito retórico 
d) rima como recurso fonológico 
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Gabarito 

 
1. a) Parte-se de uma máxima jurídica – uma teoria específica – para contextualizar a 

discussão do texto, concernente à relação das pessoas entre si, levando em conta suas 
possíveis distinções nos mais variados casos cotidianos – de modo abrangente.    

b) Após breve contextualização pautada na máxima jurídica, apontam-se casos diversificados 
– relativos à mulher, à criança, ao idoso e ao índio, isto é, de forma abrangente – para 
depois restringir a discussão para o caso dos surdos – caso mais específico.  
 

2. a) A ausência de vírgula indica que se trata de uma referência específica, relativa apenas 
aos surdos que não se veem como deficientes; a presença desse sinal indica que se faz 
uma menção genérica, relativa a todos os ouvintes, de maneira que todos se utilizem de 
uma forma de comunicação distinta da dos surdos. 

b) Ambos são pronomes relativos 
 
3. a) De acordo com a lógica coesiva do parágrafo, podemos apontar os vocábulos: “outro” 

(indefinido) e “nesta” (demonstrativo). 
b) De acordo com a lógica coesiva do parágrafo, podemos apontar: o advérbio “friamente”, que 
insinua contraste com uma lógica pressuposta, como se ignorasse uma análise romântica do 
caso e sugerisse uma análise cética (portanto, fria); e o termo “agora”, que coloca em 
contraste os dois exemplos apresentados.  
 
4. A união desses termos em mesmo sintagma demonstra coerência, visto que a “nova 

configuração” – última a ser citada, em confronto com a uma pré-existente – é retomada 
pelo elemento coesivo “esta”, que se retoma o referente que lhe é mais próximo.    

 
5. a) Trata-se de uma palavra denotativa de inclusão. 
b) O vocábulo “até” destaca argumentativamente a expressão “superioridade sensitiva”, 

dando-lhe importância e sugerindo que se trate de um dado inesperado e surpreendente. 
 
6. O termo “num” advém da união entre a preposição “em” e o artigo indefinido “um”.  

O vocábulo “àqueles” advém da união entre a preposição “a” e o pronome demonstrativo 
“aqueles”.  
 

7. a) Esse vocábulo equivale ao conectivo com sentido relativizador “nada mais”, sugerindo 
que a forma de comunicação dos ouvintes seria diferente, mas não necessariamente 
melhor do que a dos surdos. 

b) Entender-se-ia que os ouvintes teriam uma única forma de comunicação, diferente da 
usada elos surdos. Nesse caso, tal vocábulo seria uma palavra denotativa de exclusão. 

 
8. D 

 
9. B 


