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Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 6. 
 

Declarações de Amor Inusitadas 
Se o amor já era complicado, os criativos fizeram questão 

de torná-lo um emaranhado ainda mais complexo. Pelo menos, no 
que se refere às declarações de amor. 

Tais declarações costumavam ser mais simples e poéticas. 
Um anel, um pouco de suor frio e gagueira e um “quero viver para 
sempre ao seu lado”. Era o suficiente para deixar trêmula a amada, 
com lágrimas teimando em aflorar dos olhos. E para que mais do 
que isso? Bom, mas isso costumava ser em outra era, quando os 
dinossauros ainda rondavam soberanos por aí, quando a terra 
ainda era plana e sustentada por quatro elefantes. 

Declarações de amor inusitadas. Esta foi a triste 
constatação de Afrânio ao assistir às mais variadas e exuberantes 
declarações de amor, correndo o mundo pela internet. Vídeos no 
YouTube de apaixonados planejando e executando suas 
declarações de amor com planos mirabolantes, planos 
surpreendentes de tirar o fôlego, o “eu te amo” reformado com 
criatividade, ousadia e superprodução. 

Claro que Afrânio ficou desanimado. O amor por Florisbela 
era sincero, mas não havia em seu peito a coragem necessária para 
a declaração diante de mil pessoas, nem dinheiro para alugar um 
avião, tampouco criatividade para elaborar um plano vistoso para 
surpreender a amada. 

Pensou na possibilidade de agir como nos tempos dos 
dinossauros. Compraria um anel, levaria a moça ao parque e diria 
que queria envelhecer ao seu lado. Mas Florisbela não era bela só 
no nome. Tinha um sorriso capaz de desestruturar até os mais 
céticos no amor. Achar que balançaria uma mulher daquelas com 
apenas um anel e uma declaração sincera era viver uma utopia e 
assinar a própria rejeição. 

Por isso, Afrânio achou que precisaria ousar ou o próximo 
pretendente criativo conquistaria sua amada e o deixaria perdido. 
Assim, Afrânio encheu-se de coragem, apelou para o professor 
YouTube e resolveu copiar uma declaração de amor com 
superprodução, embora nada viável para o seu orçamento 
mendicante. Mas acabou dando um jeito: apelou para um vistoso 
empréstimo no banco e conseguiu contratar uma orquestra, uma 
empresa para produzir faixas, outra para fazer uma chuva de 
pétalas de rosa, e uma terceira para organizar toda a bagunça e 
dar-lhe um caráter altamente profissional. 

E chega o dia da execução, o nervosismo à flor da pele. Na 
saída da faculdade, tarde da noite, Florisbela foi surpreendida pela 
orquestra, pelas faixas, pela chuva de rosas, sob olhares de alguns 
amigos e muitos curiosos. Evidentemente, foi invadida pela 
surpresa, ceticismo, emoção, e outras expressões faciais que nem 
os mais íntimos seriam capazes de traduzir. Quando a orquestra 
parou de tocar a romântica melodia, Afrânio se aproximou e 
colocou-se de joelhos. Suspiros como que ensaiados repercutiram 
na plateia. Até que ele se declarou, palavras cuidadosamente 
escolhidas e copiadas da internet, claro. 

Durante meses, o “sim” de Florisbela ecoou nos ouvidos do 
emocionado Afrânio, enquanto ele fazia os pouquíssimos 
preparativos para o casamento, visto que precisou simplificar o 
que já seria simples. Endividado até o pescoço e com o nome no 
Serasa, devendo para o banco e para diversas empresas, Afrânio 
precisou fazer um casamento tão simples quanto aqueles que 
eram realizados na época em que os dinossauros dominavam o 
planeta. 

Juliano Martinz. Disponível em: https://corrosiva.com.br/textos-engracados/declaracoes-amor-

inusitadas/ (Adaptado.) 

Vocabulário 

Inusitadas: incomuns; não usuais. 
Emaranhado: o que se apresenta misturado 
confusamente. 
Constatação: verificação. 
Mirabolante: espetacular, surpreendente, espantoso. 
Céticos: aquele que não confia, duvida; descrente. 
Utopia: projeto de natureza irrealizável; fantasia. 
Mendicante: que mendiga, que pede esmola. 
Ceticismo: falta de crença; descrença, incredulidade, 
dúvida. 
Repercutiram: causar impressão generalizada. 
Ecoou: produziu eco. 
Exuberantes: abundante, rico farto, deslumbrante. 
*SERASA (Centralização de Serviços dos Bancos): é 
uma empresa privada brasileira de caráter público, 
responsável por reunir informações, fazer análises e 
pesquisas sobre as pessoas físicas e jurídicas que estão 
com dívidas financeiras. 

 

1. A partir da leitura, da compreensão e interpretação da 
crônica “Declarações de Amor Inusitadas”, bem como dos 
aspectos linguísticos que ela suscita, responda aos itens "a" 
e "b" a seguir. 

 

a) Segundo o texto, para declarar seu amor, Afrânio 
“Compraria um anel, levaria a moça ao parque e diria 
que queria envelhecer ao seu lado”, no entanto, ao 
navegar pela internet, deparou-se com algo que o 
desencorajou. Explicite a constatação de Afrânio ao 
fazer a pesquisa e apresente dois motivos que o 
deixaram desanimado. (0,6) 

 

 

 

 

 

 

 

b) Afrânio desejava envelhecer ao lado de Florisbela. Se 
essa ideia fosse expressa por meio da oração 
“viveremos juntos para sempre”, como seria 
classificado seu predicado? (0,4) 
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2. Considere os trechos a seguir. 

 

I. O amor por Florisbela era sincero(1) [...] 

II. Pensou na possibilidade de agir como nos tempos 
dos dinossauros(2). Compraria um anel, levaria a 

moça ao parque(3) e diria que queria envelhecer ao 
seu lado. 

 

a)  Afrânio, inicialmente, pretendia declarar seu amor 
por Florisbela de forma simples e poética. Pode-se 
afirmar que essa ideia é confirmada no decorrer da 
narrativa? Justifique a resposta com elementos do 
texto. (0,4)  

 

 

 

 

 

b) Classifique os predicados destacados nos trechos. (0,6)  

 

(I) ___________________________________________________________. 

(II) __________________________________________________________. 

(III) _________________________________________________________. 

 

3. A predicação verbal se refere à necessidade, 
apresentada por alguns verbos, de ter ou não 
complemento, bem como à conexão estabelecida entre o 
sujeito e seu respectivo atributo. Classifique, quanto à 
predicação, os verbos destacados nos períodos a seguir. 
(1,0) 

a)  Claro que Afrânio ficou desanimado. 

 

b) [...] levaria Florisbela ao parque [...] 

 

c)  Pensou na possibilidade de agir como nos tempos dos 
dinossauros. 

 

d) [...] o “sim” de Florbela ecoou nos ouvidos do 
emocionado Afrânio [...] 

 

e) [...]organizar toda a bagunça e dar-lhe um caráter 
altamente profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conforme a predicação verbal, as orações podem 
apresentar complementos verbais (objeto direto e objeto 
indireto) e/ou complementos circunstanciais (adjuntos 
adverbiais). Considere os seguintes trechos e classifique 
sintaticamente os termos destacados. (1,0) 

 

I. Quando a orquestra parou de tocar a romântica 

melodia(1), Afrânio se aproximou e colocou-se de 
joelhos(2). Suspiros repercutiram na plateia(3). 

 

 

II. [...] apelou para o professor YouTube(4) e resolveu 
copiar uma declaração de amor(5) com superprodução. 

 

 

5. Algumas orações apresentam atributos do sujeito ou 
características transitórias referentes aos complementos 
verbais. Diante disso, responda aos itens "a" e "b" a seguir. 

a)  Indique a função sintática de cada termo em 
destaque em “Se o amor já era complicado(1), os 
criativos fizeram questão de torná-lo um 
emaranhado ainda mais complexo(2).” (0,6) 

 

 

b) Dentre os termos destacados no item anterior, 
identifique aquele que exerce a mesma função sintática 
de perdido em “[...] o próximo pretendente criativo 
conquistaria sua amada e o deixaria perdido.” (0,4) 

 

 

6. Leia novamente um trecho do texto I para responder aos 
próximos itens.  

 

a)  Caso a oração “não havia em seu peito a coragem 
necessária para a declaração diante de mil pessoas” 
fosse assim reescrita: "não existia em seu peito a 
coragem necessária para a declaração diante de mil 
pessoas", o sujeito seria classificado da mesma 
forma? Justifique sua resposta com base nos 
conceitos da sintaxe.   

 

 

 

 

 

Claro que Afrânio ficou desanimado. O amor por 
Florisbela era sincero, mas não havia em seu peito a coragem 
necessária para a declaração diante de mil pessoas, nem 
dinheiro para alugar um avião, tampouco criatividade para 
elaborar um plano vistoso para surpreender a amada. 

Pensou na possibilidade de agir como nos tempos dos 
dinossauros. Compraria um anel, levaria a moça ao parque e 
diria que queria envelhecer ao seu lado. Mas Florisbela não 
era bela só no nome. Tinha um sorriso capaz de desestruturar 
até os mais céticos no amor. Achar que balançaria uma 
mulher daquelas com apenas um anel e uma declaração 
sincera era viver uma utopia e assinar a própria rejeição. 
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b) No segundo parágrafo, é possível afirmar que a 
classificação do sujeito dos verbos pensar, comprar e 
ser é a mesma? Justifique a sua resposta.  

 

 

 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 7 a 10. 
 

Caixa de Pandora 
Conta a história que o titã Prometeu (aquele que vê antes) 

e seu irmão Epimeteu (aquele que vê depois) criaram os animais e 
os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, 
coragem, garras, dentes afiados. O homem, criado por Prometeu a 
partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. 
Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas 
faltava alguma coisa especial. 

Prometeu ensinou, paciente, diversas coisas ao homem. 
Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, 
escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. 
Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos 
homens. Zeus decidiu, então, vingar-se de Prometeu e da 
humanidade. 

Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua 
condenação foi severa: ele deveria passar a eternidade preso a 
uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. A cada noite seu 
fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte pra lhe comer 
o fígado vagarosamente.  

Para castigar os homens, Zeus ordenou que o Deus das 
Artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. 
Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena lhe deu o 
sopro de vida, a deusa Afrodite lhe deu beleza, o deus Apolo lhe 
deu uma voz suave e Hermes lhe deu persuasão. Zeus deu 
instruções secretas a seu filho Hermes que, obedecendo às ordens 
do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a 
linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e 
perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora (aquela que 
tem todos os dons). 

Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido 
alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele, por “ver 
sempre depois”, agiu de forma precipitada e ficou encantado com 
a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um 
presente de casamento para Epimeteu. 

Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe 
havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de 
Zeus; e aceitou-a de braços abertos. 

Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses 
mandaram-na entregar a Epimeteu, e assim que se aproximou da 
caixa Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe 
recomendara que jamais a abrisse, caso contrário, os espíritos do 
mal recairiam sobre eles. 

Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher 
aumentava; não mais resistindo, esperou que o marido saísse de 
casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, 
Pandora deu um grito de pavor e do interior da caixa saíram 
monstros horríveis: o Mal, a Fome, o Ódio, a Doença, a Vingança, a 
Loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos 
maléficos… 

Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um 
único espírito, a Esperança. Assim, então, tudo aconteceu 
exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e 
a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, 
tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando 
Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, 
mas só conseguiu prender a esperança. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br&gt. (Adaptado.) 

 

7. Que tipo de assunto importante das nossas vidas esse 
texto tenta explicar com essa história? (1,0) 

A  Ele explica a origem do amor. 

B  Ele explica as relações familiares dos deuses. 

C  Tenta explicar a origem do casamento. 

D  Mostra como surgiu os animais. 

E  Tenta explicar a origem do mal na Terra.   

 

8. Qual destas características não pertencia ao caráter de 
Pandora? (1,0) 

A  dissimulada 

B  cuidadosa 

C  perigosa 

D  curiosa 

E  mentirosa 

 

9. Leia novamente um trecho do texto II para responder 
aos itens “a” e “b”.  

 

a)  É possível afirmar que os termos “preso” e 
“vagarosamente” exercem a mesma função sintática? 
Justifique a sua resposta.  

b)  Explique por que o termo “a cada noite” deveria estar 
isolado por vírgula no texto.  

 

10. Leia as orações a seguir, sabendo que a primeira foi 
retirada do texto II e a segunda é uma reescrita desse 
trecho. 

I. Prometeu ensinou, paciente, diversas coisas ao 
homem. 

II. O paciente Prometeu ensinou diversas coisas ao 
homem.  

a)  A função sintática das palavras destacadas é a mesma 
nas orações I e II? Justifique a sua resposta com base 
em critérios sintáticos. (Atenção! A resposta só será 
considerada válida se a explicação estiver correta.)  

 

 

 

b) Levando em consideração o posicionamento do 
adjetivo “paciente”, explique a diferença de sentido 
entre as orações I e II.  

 

 

 

 

 

  

Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua 
condenação foi severa: ele deveria passar a eternidade preso a uma 
rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. A cada noite seu fígado 
se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte pra lhe comer o 
fígado vagarosamente. 
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GABARITO 
 
1. 

a) Afrânio constatou que, diante de tantas declarações de amor 
ousadas, a forma que pretendia agir não surpreenderia 
Florisbela. Ficou desanimado, pois não tinha coragem de se 
declarar na frente das pessoas, nem dinheiro, nem criatividade 
para surpreender a amada.  
b) seu predicado seria classificado como verbo-nominal. 
 
2.  

a) A ideia não é confirmada ao final, pois ele acabou dando um 
jeito: fez empréstimo. 
b) (I) Nominal; (II) Verbal; (III) Verbal.  
 
3. a. VL; b. VTD; c. VTI; d. VI; e. VTDI. 
 
4.  

(1)OD  
(2)Adjunto adverbial (de modo)  
(3)Adjunto adverbial (de lugar)  
(4)OI  
(5)OD 
 
5. a) (1) Predicativo do sujeito; (2) Predicativo do objeto  
b) O termo “um emaranhado ainda mais complexo”. 
 
6. 

a) Não seria classificado da mesma forma. O sujeito da oração 
original classifica-se como inexistente; por outro lado, o sujeito 
da oração reescrita é classificado como simples (a coragem 
necessária para a declaração diante de mil pessoas). 
b) Não é possível fazer essa afirmação. A classificação do sujeito 
dos verbos “pensar” e “comprar” é desinencial; por outro lado, a 
classificação do sujeito do verbo “ser” é simples (Floribela). 
 

7. E 
8. B 
 

9. 

a. Não é possível fazer essa afirmação. O termo “preso” exerce a 
função sintática de predicativo do sujeito. Já o termo 
“vagarosamente” é um adjunto adverbial de modo.  
b. Este termo deveria ser isolado por vírgula porque se trata de 
um adjunto adverbial deslocado da ordem direta da oração. 
 
10.  

a. Não. Na primeira frase, “paciente” é predicativo do sujeito. Na 
segunda frase, “paciente” é adjunto adnominal.  
b. Na frase I, "paciente'' é uma característica momentânea de 
“Prometeu”. Na frase II, “paciente” é uma característica fixa de 
“Prometeu”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


