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Exercícios de Revisão dos  
Temas Trabalhados 
 
Só não previu quem planejou 
 
Ninguém fala em outra coisa: o Brasil do século XXI não sabe ler ou não entende o que mal lê. 
Todos estão pasmos. Menos os professores, posso afirmar. Eles, que nos últimos 30 anos de 
mudanças na área educacional lastimavelmente não foram chamados a dar o seu testemunho, 
nem lhes ouviram as dúvidas e as certezas. Quem está na frente de batalha, teria dito: isso não 
vai dar certo... 
(...) 
A moda do momento é a "inclusão" de alunos com necessidades especiais. Ótimo. Politicamente 
corretíssimo. Mas a verdadeira inclusão tem que começar pela melhora da qualidade do ensino 
de toda a população. 
Temos que deter o processo atual, no qual o aluno termina o ensino fundamental - quando 
termina - quase tal qual estava quando entrou. Essa é a verdadeira exclusão: de posse do seu 
diploma, mas com precária aprendizagem, o jovem, especialmente o de classe social menos 
favorecida, que tanto precisa de trabalho, é ejetado do mercado de trabalho sem dó nem piedade. 
Afinal, até concurso para gari exige que se saiba ler e escrever direito! 
Ouçamos quem executa. Eles nos dirão como evitar as tempestades do desencanto... 

 
TANIA ZAGURY ("O Globo", 29/07/2003) 

 
 
1. O texto utiliza, em sua estratégia argumentativa, recursos diferenciados de composição para 
tratar de um problema e sugerir possíveis soluções. 
a) Explique de que maneira combinam-se, na coerência interna do texto, os parágrafos de 
abertura e de conclusão. 
b) A polifonia é um recurso de construção pelo qual diferentes "vozes" ou pontos de vista podem 
ser depreendidos da leitura de um texto. No texto, há momentos em que aparecem claramente 
outras "vozes" ou posicionamentos percebidos pelo leitor por meio de sinais de pontuação. Retire 
do texto dois momentos em que ocorrem essas falas e aponte a quem elas podem ser atribuídas. 
 
Bem no fundo 
 
no fundo, no fundo, 
bem lá no fundo, 
a gente gostaria 
de ver nossos problemas 
resolvidos por decreto 
a partir desta data, 
aquela mágoa sem remédio 
é considerada nula 
e sobre ela – silêncio perpétuo 
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extinto por lei todo o remorso, 
maldito seja quem olhar pra trás, 
lá pra trás não há nada, 
e nada mais 
mas problemas não se resolvem, 
problemas têm família grande, 
e aos domingos saem todos a passear 
o problema, sua senhora 
e outros pequenos probleminhas 
 

(LEMINSKI, Paulo. Distraídos venceremos. 3a ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.) 
 
 
2. O poema de Paulo Leminski estrutura-se em três momentos de significação, que podem ser 
assim caracterizados: hipótese (1a estrofe); decreto (2a e 3a estrofes); conclusão reflexiva (4a 
estrofe). A repetição é empregada no poema de Leminski como recurso expressivo. Considerando 
os elementos que foram enfatizados por meio da repetição no primeiro e no segundo momento do 
texto, explicite os espaços subjetivos construídos por esse recurso. 
 
 
3. O guardador de rebanhos 
O que nós vemos das coisas são as coisas. 
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.) 
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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. 
 
 
Mau humor crônico é doença e exige tratamento 
 
Mau humor pode ser doença – e grave! Um transtorno mental que se manifesta por meio de uma 
rabugice que parece eterna. Lembra muito o estado de espírito do Hardy Har Har, a hiena de 
desenho animado famosa por viver resmungando “Oh dia, oh céu, oh vida, oh azar”. 
Distimia é o nome dessa doença. Reconhecida pela medicina nos anos 80, é uma forma crônica 
de depressão, com sintomas mais leves. “Enquanto a pessoa com depressão grave fica 
paralisada, quem tem distimia continua tocando a vida, mas está sempre reclamando”, diz o 
psiquiatra Márcio Bernik, coordenador do Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas 
(HC). 
O distímico só enxerga o lado negativo do mundo e não sente prazer em nada. A diferença entre 
ele e o resto dos mal-humorados é que os últimos reclamam de um problema, mas param diante 
da resolução. O distímico reclama até se ganha na loteria. 
“Não fica feliz, porque começa a pensar em coisas negativas, como ser alvo de assalto ou de 
seqüestro”, diz o psiquiatra Antônio Egídio Nardi, professor da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. (...) 
E, se o mau humor patológico tem remédio, o mau humor “natural” também. Vários fatores 
interferem no humor. O cheiro, por exemplo, que é capaz de abrir o sorriso no rosto de um 
trombudo. E mais: ao contrário do que se pensa, o humor melhora com a idade!  
 

(KLINGER, Karina. Folha on-line – www.folha.com.br, 15/07/2004.) 
 
 
4. O texto apresenta como tema central um transtorno causado pelo mau funcionamento do timo 
(glândula relacionada ao controle da afetividade e da emoção). 
a) Identifique a palavra que, por meio do uso de prefixo e sufixo, nomeia o portador desse 
transtorno. 
b) Diferencie o referido transtorno de uma outra categoria psicológica relativa ao humor 
apresentada no texto, apontando a principal característica de cada uma delas. 
 
 
5. Eros e Psique¹ 
(...) 
CONTA A LENDA que dormia 
Uma Princesa encantada 
A quem só despertaria 
Um Infante, que viria 
De além do muro da estrada. 
 
Ele tinha que, tentado, 
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Vencer o mal e o bem, 
Antes que, já libertado, 
Deixasse o caminho errado 
Por o que à Princesa vem. 
 
A Princesa Adormecida, 
Se espera, dormindo espera. 
Sonha em morte a sua vida, 
E orna-lhe a fronte esquecida, 
Verde, uma grinalda de hera. 
 
Longe o Infante, esforçado, 
Sem saber que intuito tem, 
Rompe o caminho fadado. 
Ele dela é ignorado. 
Ela para ele é ninguém. 
 
Mas cada um cumpre o Destino – 
Ela dormindo encantada, 
Ele buscando-a sem tino 
Pelo processo divino 
Que faz existir a estrada. 
 
E, se bem que seja obscuro 
Tudo pela estrada fora, 
E falso, ele vem seguro, 
E, vencendo estrada e muro, 
Chega onde em sono ela mora. 
 
E, inda tonto do que houvera, 
À cabeça, em maresia, 
Ergue a mão, e encontra hera, 
E vê que ele mesmo era 
A Princesa que dormia. 
 

(PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983.) 
 
Segundo o mito grego, Eros e Psique viviam apaixonados em um palácio encantado, mas, para 
que fossem felizes, Eros impunha a Psique uma única condição: que ela nunca tentasse conhecê-
lo. Por isso, sempre se encontravam à noite. Pensando ter casado com um monstro, enquanto 
Eros dormia, Psique acendeu uma lamparina com a intenção de iluminá-lo e encantou-se com a 
beleza sem par do companheiro. Ao se inclinar, contudo, deixou uma gota de óleo quente da 
lamparina queimar o amado. Acordado pela dor, Eros percebeu-se traído e, com tristeza, 
despediu-se de Psique para não mais retornar. 
 
Além da referência intertextual a um mito grego, esse poema dialoga ainda com outro texto. Os 
únicos versos que não indicam, claramente, essa intertextualidade estão apontados em: 
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a) “Conta a lenda que dormia / Uma Princesa encantada” (v. 1 e 2) 
b) “A Princesa Adormecida, / Se espera, dormindo espera.” (v. 11 e 12) 
c) “Longe o Infante, esforçado, / Sem saber que intuito tem,” (v. 16 e 17) 
d) “E, vencendo estrada e muro, / Chega onde em sono ela mora.” (v. 29 e 30) 

 
 
6. Olho as minhas mãos 
 
Olho as minhas mãos: elas só não são estranhas 
Porque são minhas. Mas é tão esquisito distendê-las 
Assim, lentamente, como essas anêmonas do 
fundo do mar... 
Fechá-las, de repente, 
Os dedos como pétalas carnívoras! 
Só apanho, porém, com elas, esse alimento 
impalpável do tempo, 
Que me sustenta, e mata, e que vai secretando 
o pensamento 
Como tecem as teias as aranhas. 
A que mundo 
Pertenço? 
No mundo há pedras, baobás1 , panteras, 
Águas cantarolantes, o vento ventando 
E no alto as nuvens improvisando sem cessar. 
Mas nada, disso tudo, diz: “existo”. 
Porque apenas existem... 
Enquanto isto, 
O tempo engendra a morte, e a morte gera os deuses 
E, cheios de esperança e medo, 
Oficiamos rituais, inventamos 
Palavras mágicas, 
Fazemos 
Poemas, pobres poemas 
Que o vento 
Mistura, confunde e dispersa no ar... 
Nem na estrela do céu nem na estrela do mar 
Foi este o fim da Criação! 
Mas, então, 
Quem urde eternamente a trama de tão velhos 
sonhos? 
Quem faz – em mim – esta interrogação? 
 

(QUINTANA, Mário. Apontamentos de história sobrenatural. Porto Alegre: Globo, 1984.) 
 
A metalinguagem pode ser percebida quando, em uma mensagem, a linguagem passa a ser o 
próprio objeto do discurso. A metalinguagem não está presente na seguinte alternativa: 

a) “A que mundo / Pertenço?” (v. 9 - 10) 
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b) “Fazemos / Poemas, pobres poemas” (v. 21 - 22) 
c) “Foi este o fim da Criação!” (v. 26) 
d) “Quem faz – em mim – esta interrogação?” (v. 29) 

 
7. Trechos da entrevista de Jacob Needleman à Revista Superinteressante, Editora Abril, julho de 
2001. 
 
Jacob Needleman  
O filósofo americano diz que dinheiro não traz felicidade e explica como é possível viver sem dar 
tanta importância à conta bancária. 
 
SUPER – Por que é tão difícil lidar com dinheiro? 
NEEDLEMAN – O dinheiro reflete nossa imaginação, nossos desejos, necessidades e temores. 
Ele é nossa principal tecnologia social, por meio da qual vivemos hoje. Se somos sugestionáveis 
e vulneráveis ao que dizem e pensam os outros, o dinheiro espelhará tudo isso. A angústia que 
sentimos em relação ao dinheiro é reflexo da angústia que sentimos em relação a nós mesmos. 
 
SUPER – Por que ele tem esse poder? 
NEEDLEMAN – O dinheiro foi inventado para facilitar trocas entre as pessoas. O detalhe é que 
muitas coisas que não podiam ser medidas em termos monetários hoje têm preço. É o caso do 
cuidado com os filhos. As pessoas saem pra trabalhar e deixam os filhos com profissionais. 
Outros não têm tempo nem para a amizade e, quando querem falar dos problemas, têm de pagar 
um terapeuta. O dinheiro virou instrumento para aferir até nosso amor-próprio. Aqui nos Estados 
Unidos dizemos: “Quanto vale essa pessoa?” Há algum tempo, isso seria loucura. O dinheiro por 
si mesmo não proporciona felicidade. Ele dá prazer, alguma sensação de segurança. Mas, com o 
passar do tempo, percebe-se que ele não alimenta nossa alma. Temos de tratá-lo como um meio, 
não como um fim. Mas, para isso, temos de ter um fim, um objetivo. Só somos felizes quando a 
vida tem um significado. Transformar o dinheiro em nosso único objetivo é como comer comida 
com gosto de plástico. 
 
SUPER – E por que tanta gente ainda acredita que o dinheiro traz felicidade? 
NEEDLEMAN – As pessoas procuram algo que confira um significado a suas vidas. E muitas das 
coisas que antigamente se acreditava trazer felicidade perderam poder: religião, espiritualismo, 
filosofia ou mesmo arte. Todos precisamos de dinheiro, assim como de ar, de alimentos e 
convívio social. Sim, porque ninguém pode se mudar para uma floresta e viver sozinho. As forças 
da cultura são fortes demais. Não podemos simplesmente abandonar a sociedade, nem abrir mão 
do que temos, da tecnologia. [...] 
 
SUPER – Qual a influência do dinheiro sobre as emoções? 
NEEDLEMAN – Nossa cultura nos faz crer que coisas materiais podem nos fazer felizes, mas 
elas dão apenas um prazer superficial. Prazer é diversão, não perdura, é diferente de felicidade. 
Precisamos dessas coisas, mas a sociedade capitalista em que vivemos cria desejos para que 
haja sempre mais demanda. Pelos menos 75% dos produtos disponíveis hoje são dispensáveis. 
 
a) Pressupostos são ideias que, embora não estejam expressas explicitamente no texto, podem 
ser percebidas pelo leitor a partir do emprego de certas palavras ou expressões. Compare os dois 
enunciados abaixo e indique o pressuposto marcado pela palavra “até” em (1). 
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(1) “O dinheiro virou instrumento para aferir até nosso amor-próprio.” 
(2) O dinheiro virou instrumento para aferir nosso amor-próprio. 
 
b) Além das conjunções condicionais, existem na língua outros recursos para expressar o valor 
semântico de condição. Transcreva, da segunda resposta do Texto 1, o período em que essa 
noção seja estabelecida por um desses outros recursos. 
 
 
8. 

 
 
 
 
9. 
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10. 
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Gabarito 

 
1. a) Os professores não foram ouvidos na definição de mudanças na área educacional nos 

últimos 30 anos - abertura. 
     Na conclusão, a autora apresenta uma proposta vinculada à constatação acima. A proposta é 
que os professores possam opinar em futuras propostas. 

 
b)  - "Isso não vai dar certo" (fala dos professores). 

     - "Inclusão" (fala atribuída a defensores de uma determinada política). 
 

2. No primeiro momento, os termos repetidos – “no fundo, no fundo” – remetem para a 
interioridade, para a alma humana. No segundo momento, os termos repetidos remetem 
para o passado – “pra trás, pra trás” – e para seu esvaziamento – “nada, nada mais”. 

 
3. a) Tautologia, segundo o Aurélio, consiste em “proposição que tem por sujeito e predicado 

o mesmo conceito, expresso ou não pelo mesmo termo”. Alberto Caeiro faz uso desse 
recurso nos seguintes trechos: “O que nós vemos das coisas são as coisas” (verso 1); “ver 
e ouvir são ver e ouvir?” (verso 4); “afinal as estrelas não são senão estrelas” (verso 16) e 
“as flores senão flores” (verso 17). Com tal recurso, o eu lírico reafirma sua visão de mundo 
baseada na valorização da simplicidade, dando a entender que as coisas devem ser 
encaradas na concretude delas, ou seja, como são percebidas pelos sentidos, e não como 
são apreendidas pela razão. 
 
b) O vestuário é, normalmente, signo da cultura, pois é sobreposto ao corpo físico em 

estado bruto. “Trazermos a alma vestida” significa que um olhar viciado culturalmente pelos 
conceitos e idéias se sobrepõe ao olhar primevo, natural e puro, capaz de apreender das coisas 
somente o que elas são concretamente. 
 

c) Culturalmente, aprendemos a ver um objeto e a pensá-lo no mesmo instante. Alberto 
Caeiro exige um novo olhar — “o essencial é saber ver, / Saber ver sem estar a pensar” (primeiro 
e segundo versos da segunda estrofe); logo, seria necessário um processo em que o hábito 
adquirido pelo aprendizado cultural fosse invertido, estabelecendo a distinção entre “ver” e 
“pensar”. Caeiro propõe que sejam abandonados os conceitos preestabelecidos e consagrados 
pela tradição (despir-se da “alma vestida”). 
 

4. a) A palavra que nomeia o portador do transtorno é “distímico”. 
 

b) A distimia diferencia-se do mau humor natural. Enquanto a distimia é uma doença, um 
mau humor patológico, crônico, o mau humor natural é circunstancial e não se caracteriza como 
doença. 
 
 

5. Letra C 
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O poema faz referência intertextual ao conto da Bela Adormecida. A evidência mais clara é o uso 
de palavras relacionadas ao campo semântico do sono. Essa referência em todas as opções 
desta questão, exceto na letra C. 
 

6. Letra A 
Para que ocorra metalinguagem é preciso que a linguagem seja objeto do discurso. O código e os 
elementos que o articulam. Tal fato ocorre, por exemplo, com o uso do vocábulo “interrogação” 
em uma frase interrogativa. Todavia, na opção “A” temos apenas uma pergunta para reflexão do 
próprio eu lírico na qual não notamos nenhuma referência à linguagem. 
 

7. a) A palavra “até” indica uma quebra de expectativa, pois nosso amor-próprio não seria 
algo que se pudesse aferir ou avaliar. 

 
b) Só somos felizes quando a vida tem um significado. 

 
8. E 

 
9. D 

 
10. E 

 
 
 
 
 
 
 
  


