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Lista Complementar ( Prof.º Neto) 

 

01. 

A linguagem  
na ponta da língua  
tão fácil de falar  
e de entender.  
A linguagem  
na superfície estrelada de letras,  
sabe lá o que quer dizer?  
Professor Carlos Góis, ele e quem sabe,  
e vai desmatando  
o amazonas de minha ignorância.  
Figuras de gramática, esquemáticas,  
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.  
Ja esqueci a língua em que comia,  
em que pedia para ir lá fora,  
em que levava e dava pontapé,   
a língua, breve língua entrecortada  
do namoro com a priminha.  
O português são dois; o outro, mistério.  

Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para lembrar. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1979.  

 

Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o 
contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em 
a) situações formais e informais.  
b) diferentes regiões dos pais.  
c) escolas literárias distintas.  
d) textos técnicos e poéticos.  
e) diferentes épocas. 
 

02. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido 

de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe 
significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos 
significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que 
o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a 
essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não 
prevista.                                                                                             

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 
1993.  

 

Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de 
produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa 
função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto  
a) ressaltar a importância da intertextualidade.  
b) propor leituras diferentes das previsíveis.  
c) apresentar o ponto de vista da autora.  
d) discorrer sobre o ato de leitura. 
e) focar a participação do leitor. 
 

03. 

 
 

O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de 
informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da 
ilustração, a frase proferida recorre à  
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede 
social” para transmitir a ideia que pretende veicular.  

b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.  
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço 
da população pobre e o espaço da população rica.  
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual 
rico.  
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores 
com a rede caseira de descanso da família. 
 

04. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo 

meu descuido com o vernáculo. Por alguns anos ele 
sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas 
informações sobre as regras da gramática, que eu não 
respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu 
ignorava. Fi-lo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num 
desses meus badulaques. Acontece que eu, acostumado a 
conversar com a gente das Minas Gerais, falei em “varreção” — 
do verbo “varrer”. De fato, trata-se de um equívoco que, num 
vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu amigo, 
paladino da língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um 
xerox da página 827 do dicionário, aquela que tem, no topo, a 
fotografia de uma “varroa”(sic!) (você não sabe o que é uma 
“varroa”?) para corrigir-me do meu erro. E confesso: ele está 
certo. O certo é “varrição” e não “varreção”. Mas estou com 
medo de que os mineiros da roça façam troça de mim porque 
nunca os vi falar de “varrição”. E se eles rirem de mim não vai 
me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do dicionário com a 
“varroa” no topo. Porque para eles não é o dicionário que faz a 
língua. É o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, 
fala “varreção” quando não “barreção”. O que me deixa triste 
sobre esse amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o 
que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a minha sopa, 
não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está 
rachado.                                                                                         

ALVES, R. Mais badulaques. São Paulo: Parábola, 2004 (fragmento). 
 

De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo “que 
se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do 
dicionário” sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece 
a) a supremacia das formas da língua em relação ao seu 
conteúdo. 
b) a necessidade da norma padrão em situações formais de 
comunicação escrita. 
c) a obrigatoriedade da norma culta da língua, para a garantia 
de uma comunicação efetiva. 
d) a importância da variedade culta da língua, para a 
preservação da identidade cultural de um povo. 
e) a necessidade do dicionário como guia de adequação 
linguística em contextos informais privados. 
 

05. 
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Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na 
vida social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, 
a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. 
Da leitura do infográfico, depreendem-se dois tipos de amizade 
virtual, a simétrica e a assimétrica, ambas com seus prós e 
contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de 
reciprocidade, a segunda 
a) reduz o número de amigos virtuais, ao limitar o acesso à rede. 
b) parte do anonimato obrigatório para se difundir. 
c) reforça a configuração de laços mais profundos de amizade. 
d) facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses 
comuns. 
e) tem a responsabilidade de promover a proximidade física. 
 

06. 
Pequeno concerto que virou canção 

Não, não há por que mentir ou esconder 
A dor que foi maior do que é capaz meu coração 
Não, nem há por que seguir cantando só para explicar 
Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar 
Ah, eu vou voltar pra mim 
Seguir sozinho assim 
Até me consumir ou consumir toda essa dor 
Até sentir de novo o coração capaz de amor 

VANDRÉ, G. Disponível em: http://www.letras.terra.com.br. Acesso em: 29 jun. 

2011. 
 

Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função 
poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e 
criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e 
rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se, também, 
a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio 
da qual o emissor 
a) imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, seus 
sentimentos. 
b) transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a 
canção. 
c) busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo 
comportamento. 
d) procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir 
a canção. 
e) objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem 
veiculada. 
 

07. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se 

desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores 
chamadas ecossistemas, que podem ser uma tem múltiplos 
mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, 
controlando sua reprodução, crescimento e migrações.  
                          DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 
 

Predomina no texto a função da linguagem 
a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação 
à ecologia. 
b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de 
comunicação. 
c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de 
linguagem. 
d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do 
leitor. 
e) referencial, porque o texto trata de noções e informações 
conceituais. 
 

08. 
Câncer 21/06 a 21/07 

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua 
autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você 
falha – se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. 
este novo ciclo exige uma “desintoxicação”. Seja comedida em 
suas ações, já que precisará de energia para se recompor. Há 
preocupação com a família, e a comunicação entre os irmãos 
trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na hora certa. 
Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor 
conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias 
carências de modo maduro. Sentirá vontade de intimidade com 
os assuntos da alma.  

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto 
de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo 
e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos 
construídos socioculturalmente. A análise dos elementos 
constitutivos desse texto demonstra que sua função é 
a) vender um produto anunciado. 
b) informar sobre astronomia. 
c) ensinar os cuidados com a saúde. 
d) expor a opinião de leitores em um jornal. 
e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 
 

09.  

 
 

As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante 
a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das 
marcas linguiśticas que configuram a linguagem oral informal 
usada entre avô e neto neste texto é 
a) a opção pelo emprego da forma verbal “era” em lugar de “foi”. 
b) a ausência de artigo antes da palavra “árvore”. 
c) o emprego da redução “tá” em lugar da forma verbal “está”. 
d) o uso da contração “desse” em lugar da expressão “de esse”. 
e) a utilização do pronome “que” em inićio de frase exclamativa. 
 

10.  

Canção do vento e da minha vida  
  

O vento varria as folhas,  
O vento varria os frutos,  
O vento varria as flores...  
 E a minha vida ficava  
 Cada vez mais cheia  
 De frutos, de flores, de folhas.  
[...]  
O vento varria os sonhos  
E varria as amizades...  
O vento varria as mulheres...  
 E a minha vida ficava  
 Cada vez mais cheia  
 De afetos e de mulheres.  
  

O vento varria os meses  
E varria os teus sorrisos...  
O vento varria tudo!  
 E a minha vida ficava  
 Cada vez mais cheia  
 De tudo.  

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967. 
 

Predomina no texto a função da linguagem  
a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.  
b) metalinguística, porque há explicação do significado das 
expressões. 
c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma 
ação. 
d) referencial, já que são apresentadas informações sobre 
acontecimentos e fatos reais. 
e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial 
e artística da estrutura do texto. 
 

GABARITO 
 

01 – A /  02 – D / 03 – A / 04 – B / 05 – D 
06 – A / 07 – E /0 8 – E/ 09 – C / 10 - E 

 


