
 

 

 
 

Conteúdo para estudos 1EM 

 

 Apreensão e compreensão de sentido 

 Temas e Figuras 

 Leitura dos contos de Marina Colasanti, do livro “Entre a espada e a Rosa” 

 
   
Leia o poema abaixo para responder à questão 1. 
 

O mundo é grande 
 
 O mundo é grande e cabe 
 Nesta janela sobre o mar. 
 O mar é grande e cabe 
 Na cama e no colchão de amar. 
 O amor é grande e cabe 
 No breve espaço de beijar 
 
  ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro. Nova 
Aguilar 1983. 
 
1.(Enem)Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas 
construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a 
relação entre as frases. Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido 
de  
a) oposição.    
b) comparação.    
c) conclusão.    
d) alternância.    
e) finalidade.    
   
2. (Puccamp) Leia a tira abaixo e responda à questão 2. 

 

É INCORRETO afirmar que:  

a) A fala "Tudo bem, Hagar?" expressa, no contexto, uma preocupação do falante, que deseja 
mais do que meramente estabelecer contato com Hagar.    

b) O emprego da primeira pessoa do plural nos quadros 4 e 5 confirma a inquietação de Hagar 
com o comportamento humano em geral.    



 

 

c) As indagações nos quadros 4, 5 e 6 apontam para sentimentos humanos distintos, o que 
justifica Hagar dizer que está pensando na "espécie humana", não somente em si mesmo.    

d) O uso do presente do indicativo nos quadros 4, 5 e 6 reforça a ideia de que a personagem 
está pensando em questões tomadas em sentido geral, válidas para todos.    

e) O silêncio representado pela ausência de linguagem verbal, no quadro 7, expressa o tempo 
exigido para a personagem elaborar a resposta ao questionamento de Hagar.    

   
3. (Puccamp) Leia os textos abaixo para responder à questão 3. 

 

Estava jantando com três amigos jovens, bem sucedidos e simpáticos, os três acompanhados 

de suas belas mulheres, quando, subitamente, comecei a passar mal. A princípio pensei que 

fosse indigestão. Logo depois percebi que era inveja. 

  

(Millôr Fernandes. "Millôr definitivo: a bíblia do caos". 8a ed. Porto Alegre: L&PM, 1996. p. 262) 

 

Considere as seguintes afirmações sobre o texto e a charge. 

 

I. Na charge, o humor foi produzido pelo desencontro entre a intenção do falante e a 

interpretação do ouvinte: Hagar emprega sua última frase em sentido conotativo, mas o 

amigo a entende em sentido denotativo. 

II. No texto, o humor foi provocado pela seguinte quebra de expectativa: o esperado 

diagnóstico baseado em causa física foi substituído por um diagnóstico de causa emocional. 

III. Tanto a personagem central da charge quanto a do texto tratam do tema no plano abstrato, 

isto é, apresentam reflexões acerca da inveja desprendidas de uma situação específica. 

 

É correto afirmar  

a) I, somente.    
b) II, somente    
c) III, somente.    
d) I e II, somente.    
e) I, II e III.    
   
 Leia a tira abaixo e responda à questão 4. 



 

 

 

4.Na tira de Ziraldo, os personagens mudam de atitude do primeiro quadrinho para o segundo. 

Pelo terceiro quadrinho, pode-se deduzir o que não está escrito: um pensamento teria 

provocado a mudança. 

Esse pensamento poderá ser traduzido como:" E se os caras dentro do espelho...  

a) ... estivessem rindo deles?"    
b) ... fossem reais e eles o reflexo?"    
c) ... pudessem trocar de lugar com eles?"    
d) ... duvidassem da realidade do mundo?"    
   
5. Observe os quadrinhos a seguir e responda à questão. 

 

 

 

Assinale a alternativa em que se faz um comentário INACEITÁVEL aos quadrinhos de Ziraldo.  

a) O menino tinha ideia clara acerca da finalidade apelativa do seu texto.    
b) Os termos do cartaz reproduzem a sintaxe típica desse gênero de texto.    
c) O menino demonstra inabilidade para ajustar-se às exigências de textos publicitários.    
d) As incorreções gramaticais do segundo quadro vão da ortografia à sintaxe.    
e) Os erros do cartaz constituíram uma estratégia para atrair possíveis consumidores.    
   
6. (Enem)  Os textos referem-se à integração do índio à chamada civilização brasileira. 

 

I. "Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa e 
que tenta nos eliminar cultural, social e até fisicamente. A justificativa é a de que somos 
apenas 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus. (...) É preciso congelar 
essas ideias colonizadoras, porque elas são irreais e hipócritas e também genocidas. (...) 
Nós, índios, queremos falar, mas queremos ser escutados na nossa língua, nos nossos 
costumes." 

 
 (Marcos Terena, presidente do Comitê Intertribal Articulador dos Direitos Indígenas na 

ONU e fundador das Nações Indígenas, Folha de S. Paulo, 31 de agosto de 1994.) 
 
II. "O Brasil não terá índios no final do século XXI (...) E por que isso? Pela razão muito simples 

que consiste no fato de o índio brasileiro não ser distinto das demais comunidades 



 

 

primitivas que existiram no mundo. A história não é outra coisa senão um processo 
civilizatório, que conduz o homem, por conta própria ou por difusão da cultura, a passar do 
paleolítico ao neolítico e do neolítico a um estágio civilizatório." 

 
 (Hélio Jaguaribe, cientista político, Folha de S. Paulo, 2 de setembro de 1994.) 

 
Pode-se afirmar, segundo os textos, que  
a) tanto Terena quanto Jaguaribe propõem ideias inadequadas, pois o primeiro deseja a 

aculturação feita pela "civilização branca", e o segundo, o confinamento de tribos.    
b) Terena quer transformar o Brasil numa terra só de índios, pois pretende mudar até mesmo a 

língua do país, enquanto a ideia de Jaguaribe é anticonstitucional, pois fere o direito à 
identidade cultural dos índios.    

c) Terena compreende que a melhor solução é que os brancos aprendam a língua tupi para 
entender melhor o que dizem os índios. Jaguaribe é de opinião que, até o final do século 
XXI, seja feita uma limpeza étnica no Brasil.    

d) Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura dos índios e Jaguaribe 
acredita na inevitabilidade do processo de aculturação dos índios e de sua incorporação à 
sociedade brasileira.    

e) Terena propõe que a integração indígena deve ser lenta, gradativa e progressiva, e 
Jaguaribe propõe que essa integração resulte de decisão autônoma das comunidades 
indígenas.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

BRASIL, MOSTRA A TUA CARA 

 

 A busca de uma identidade nacional é preocupação deste século 

    João Gabriel de Lima 

 

1 Ao criar um livro, um quadro ou uma canção, o artista 11brasileiro dos dias atuais tem 

uma preocupação a menos: parecer brasileiro. A noção de cultura nacional é algo tão 

incorporado ao cotidiano do país que deixou de ser um peso para os 12criadores. Agora, em 

vez de servir à pátria, eles podem servir ao próprio talento.  6Essa é uma 7conquista deste 

século. Tem como marco a Semana de Arte Moderna de 1922, 1uma espécie de 8grito de 

independência artística do país, cem anos depois da 2independência política. Até esta data, o 
13brasileiro era, antes de tudo, um 14envergonhado. Achava que pertencia a uma raça inferior e 

que a única solução era imitar os modelos culturais importados. Para acabar com esse 

complexo, foi preciso que um grupo de artistas de diversas áreas se reunisse no Teatro 

Municipal de São Paulo e bradasse que ser brasileiro era bom. O escritor Mário de Andrade 

lançou o projeto de uma língua nacional. Seu colega Oswald de Andrade propôs o conceito de 

"antropofagia", segundo o qual a cultura brasileira criaria um caráter próprio depois de digerir 

as influências externas. 

2 A semana de 22 foi só um marco, mas pode-se dizer que ela realmente criou uma 

agenda cultural para o país. Foi tentando inventar uma língua brasileira que Graciliano Ramos 

e Guimarães Rosa escreveram suas obras, 3as mais significativas do 9século, no país, no 

campo da prosa. Foi recorrendo ao bordão da antropofagia que vários artistas jovens, nos anos 

60, inventaram a cultura pop brasileira, no movimento conhecido como tropicalismo. No plano 

das ideias, o século gerou três obras que se tornariam clássicos da reflexão sobre o país. "Os 

Sertões", do carioca Euclides da Cunha, escrito em 1902, é ainda influenciado por teorias 

racistas do século passado, que achavam que a mistura entre negros, 15brancos e índios 

provocaria 4um "enfraquecimento" da raça brasileira. Mesmo assim, é 5um livro essencial, 

porque o repórter Euclides, que trabalhava no jornal "O Estado de S. Paulo", foi a campo cobrir 

a guerra de Canudos e viu na frente de 18combate muitas coisas que punham em questão as 

teorias formuladas em gabinete. "Casa-Grande & Senzala", do pernambucano Gilberto Freyre, 

apresentava pela primeira vez a miscigenação como algo positivo e buscava nos primórdios da 

colonização portuguesa do país as origens da sociedade que se formou aqui. Por último, o 

paulista Sérgio Buarque de Holanda, em "Raízes do Brasil", partia de premissas parecidas mas 

propunha uma visão crítica, que influenciaria toda a sociologia produzida a partir de então. 



 

 

 

VEJA, 22 de dezembro, 1999. p. 281-282. 

  

 

 
7. (Ufsm)  Escolha o segmento que NÃO foi utilizado para manifestar juízo ou opinião.  

a) "uma espécie de grito de independência artística do país" (ref. 1)    
b) "independência política" (ref. 2)    
c) "as mais significativas do século" (ref. 3)    
d) "um "enfraquecimento" da raça brasileira" (ref. 4)    
e) "um livro essencial" (ref. 5)    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

"CIÚME, COMO LIDAR COM ESSE VENENO 

 

 Marido apaixonado desconfia que a mulher, linda, o trai com um amigo. A mulher é 

honesta, o amigo é sincero, mas o marido só enxerga à sua volta indícios da traição 

inexistente. Por fim, transtornado, mata a mulher e se mata. A tragédia, no seu cruel 

desenrolar, é velha como o mundo. Assim foi descrita magistralmente por William 

Shakespeare, no século XVII, no texto em que Otelo, o general mouro, mata a doce 

Desdêmona. Antes dele e depois dele, homens e mulheres mataram (e matam) pelo mesmo 

motivo: o ciúme, um sentimento insano, paranoico, doente, insuportável para quem sente e 

doído, perigoso, para quem é alvo dele. A morte é uma atitude extrema, mas as tragédias 

clássicas acabam sendo a melhor tradução para a força destruidora e devastadora desse 

sentimento. A realidade, o verniz civilizatório ou, simplesmente, a sobrevivência do bom senso 

mesmo que o cotovelo doa colocam freios em boa parte das pessoas que dele sofrem - por 

isso, e só por isso, as ruas não estão coalhadas de corpos adúlteros ou apaixonados 

desprezados." (...) 

(VEJA: 14/06/2000)  

 

 
8. (Ufrrj)  O comentário sobre o ciúme chama a atenção do leitor para  

a) a ação inibidora das convenções sociais.    
b) a influência maléfica de uma obra literária.    
c) os perigos do verniz civilizatório para o homem.    
d) o adultério, como tema constante das tragédias gregas.    
e) a importância do século XVII para a literatura brasileira.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

"O país está chocado com as agressões que os representantes do povo estão sofrendo. As 

autoridades e a imprensa nacional têm-se manifestado severamente contra esses atos. 

Primeiro foi uma paulada no governador de São Paulo, depois um ovo no ministro da Saúde e, 

em 1º de junho, outro ataque ao governador Mário Covas. O vice-presidente da República 

disse que o governador merece respeito. Concordo. Mas os demais cidadãos brasileiros não 

merecem? O ministro da Justiça cobrou punição judicial para os agressores, afirmando que a 

última manifestação transpusera os limites do tolerável. E a situação de extrema violência que 

nós, cariocas, estamos vivendo? Quando o ministro vai achar que foram transpostos os limites 

do tolerável?"  

(SILVA, Arthur Costa da. O Globo, 03/06/2000.) 

  

 

 
9. (Uerj)  Pela leitura da carta de Arthur Costa da Silva, é possível afirmar que as perguntas 

nela presente têm o seguinte significado:  



 

 

a) questionar as atitudes dos políticos brasileiros    
b) apontar falhas no discurso de autoridades brasileiras    
c) propor uma reflexão acerca da atitude dos agressores    
d) mostrar solidariedade ao comportamento dos manifestantes    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
1 O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a 

adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o 

rosto é igual, a fisionomia é diferente. Só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se 

mais ou menos das pessoas que perde; mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui 

está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que 

apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o interno não aguenta a tinta. 

Uma certidão que me desse vinte anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os 

documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente; todos os 

antigos foram estudar a geologia dos campos santos. Quanto às amigas, algumas datam de 

quinze anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. Duas ou três fariam crer 

nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal 

frequência é cansativa. 

2 Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior; é outra coisa. A certos respeitos, 

aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei; mas também é 

exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e, de memória, conservo alguma 

recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O 

mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler; como bem e não durmo mal. 

3 Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar, e 

lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me 

acudiram as forças necessárias. Depois, pensei em fazer uma "História dos Subúrbios" menos 

seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos relativas à cidade; era obra 

modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que 

os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não 

alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a 

narração me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o 

do trem, mas o do Fausto: "Aí vindes outra vez, inquietas sombras?..." 

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Capítulo II, Rio de Janeiro: José Aguilar, 1971, v. 1, p. 

810-11. 

  

 

 
10. (Uff )  O narrador do texto pouco aparece e menos fala, não tem amigos de longa data, e 

tenta, com certo humor, "atar as duas pontas da vida", em sua narrativa. 

 

Assinale a opção em que, através de outra linguagem - o cartum -, percebe-se um certo humor 

semelhante ao que constitui o texto, de Machado de Assis, sobretudo no seguinte trecho: 

 

"Se só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que 

perde; mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, 

semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito 

externo, como se diz nas autópsias; o interno não aguenta tinta." (par.1) 

 



 

 

  

   



 

 



 

 

 


