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Roteiro de estudos para recuperação – 1ª série – 2º semestre 

Língua Portuguesa 2022 

QUESTÃO 1  
A análise da predicação verbal não deve ser feita isoladamente, mas sim de acordo com o texto. Dessa forma, indique a 
predicação dos verbos destacados. 

a) “A solenidade de formatura será no Central Park, um grande parque dentro da cidade de Nova Iorque. Embora não pareça 
natural, a colação de grau é uma solenidade obrigatória na graduação...”  

b) “Quando repeti isto, pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, 
um pesadelo extinto; todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. ”  

c)  “Estudos recentes aludem à importância das emoções, sejam elas positivas ou negativas, na vida pessoal e profissional. 
Logo, o local de trabalho nem sempre se torna propício à manifestação das próprias emoções. ”  

d) ‘A representação de Minas Gerais, a mais numerosa bancada, permanece na assembleia para definir o aumento de salário 
dos policiais militares. ”  

e) “... quaisquer compras exigem, no mínimo, três orçamentos, já que existem diferenças gritantes no comércio varejista...”  

 

QUESTÃO 2  
Leia a tirinha para responder à questão. 

 

a)  Qual o tipo de sujeito presente para as formas verbais “Posso assistir” e “tenho”, primeiro e segundo quadrinhos; 
respectivamente. Explique. 

b)  Em “Há uma relação inversa”, troque o verbo “haver” por “existir”. Em seguida, de acordo com a teoria de sujeito, 
explique as mudanças ocorridas. 

 

QUESTÃO 3  
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a)  Na tirinha, há um termo polissêmico. Cite-o e esclarece as possibilidades de significado apresentadas por ele e as 
predicações de acordo com cada significado. 

b)  Leia um trecho da matéria intitulada Uma senhora delegada. 

 

QUESTÃO 4  
Uma senhora delegada 

Ela comanda o distrito mais nobre da cidade. Rápida no gatilho, em apenas um ano Elisabete Sato quadruplicou o número de inquéritos 
esclarecidos na região dos Jardins. 

“Mulher, 1,58 metro, mestiça e filha de tintureiro? Jamais vou conseguir passar! ” Apesar de todas as inseguranças explícitas na frase, 
proferida há quinze anos, a paulistana Elisabete Ferreira Sato arrombou com louvor (e sem violência!) a porta de mais um clube do Bolinha. 
Venceu o concurso público para a carreira de delegado de polícia em 1989 e, hoje, integra o pequeno grupo de sete delegadas titulares 
existentes na cidade – os outros 86 distritos são chefiados por homens. Elisabete comanda o 78º DP, no coração dos Jardins. 

(Veja São Paulo. São Paulo: Abril, n. 11, ano 37, 17 mar. 2004.) 

I. Observe atentamente o título dessa matéria: ele apresenta duas leituras possíveis, dois sentidos. Explicite esses 
sentidos.  

II. Após a leitura da matéria, é possível perceber com clareza qual dos sentidos foi pretendido pelo autor. Justifique essa 
afirmação. 

 

As descontroladas 

As primeiras mulheres que passaram na calçada da Rio Branco chamavam-se melindrosas. Eram um tanto afetadas, com seu vestido 
de cintura baixa e longas franjas, mas a julgar por uma caricatura célebre  de J. Carlos tinham sempre uma  multidão de almofadinhas correndo 
atrás (...)  

Elas já atenderam por vários nomes. Uma “uva” era aquela que, de tão suculenta e bem-feita de curvas,(...). Há cem anos, as mulheres 
que circulam pela Rio Branco já foram chamadas de tudo. Por aqui passou o”broto” o “avião”, o “violão”, a “certinha”, o “ pedaço”, a “deusa”, 
“boazuda”, o “pitéu”, a “gata” e tantas outras (...)  

As mulheres ficam cada vez mais lindas mas os homens, na hora de homenageá-las, inventam rótulos de carinho duvidoso.  O “broto”, 
o “violão” e o “ pitéu” na versão arroba ponto com 2000 era a “popozuda”. Depois, software 2001, veio “a cachorra”, a “sarada”. Pasmem: 
era elogio. Algumas continuavam atendendo. 

Agora está entrando em cena, perfilada num funk do grupo AS PANTERAS - um rótulo que, a propósito, notou a evolução das “gatas’ 
-, a mulher do tipo “descontrolada”. (...) 

A língua das ruas anda avacalhando com as nossas “minas”, para usar a última expressão em que as mulheres foram saudadas com 
delicadeza e exatidão. (...) 

A deusa da nossa rua, que sempre pisou os astros distraída, não passa hoje “tchutchuka marombada” ou “popozuda descontrolada”. 
(...) 

SANTOS, Joaquim Ferreira dos,  O que as mulheres procuram na bolsa: crônicas. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

Ao enumerar e comentar as designações antigas e atuais aplicadas à mulher, o cronista estabelece uma diferença de épocas 
na maneira de representar a beleza feminina. Explicite essa diferença e transcreva uma designação típica de cada uma das 
épocas retratadas no texto, em seguida, denomine os campos semânticos formados. 

 

QUESTÃO 5  
O texto a seguir faz parte de um anúncio publicitário do Guia Digital Estadão, referente à exposição de arte Bienal de São 
Paulo. Leia-o e analise-o com atenção para, em seguida, responder ao que se pede. 

UMA VIAGEM ONDE VOCÊ 
VOLTA COM MAIS BAGEGEM 

DO QUE INDO A MIAMI. 
Guia Digital Estadão. 

Transforma sua 
Visita à Bienal numa 
Verdadeira viagem. 

A linguagem publicitária é sempre muito rápida e concisa; isso a transforma em um código enxuto e objetivo, já que se 
pretende uma recepção rápida e efetiva da mensagem pelo destinatário, que é o público alvo. Considere essa informação e o 
conteúdo do texto em questão para julgar os itens a seguir e justificar os julgamentos feitos. 

1. Por uma questão de rapidez da informação do anúncio e até mesmo por causa da disposição visual do texto, “Guia Digital 
Estadão”, sujeito da forma verbal “transforma”, acha-se separado de seu predicado por um ponto final. 

2. A semântica dos vocábulos “bagagem” e “viagem” (em sua segunda ocorrência) é ambígua. 

3. É possível afirmar que o sentido do texto se condensa na polarização constituída pelos termos “volta” e “indo”. 

4. No texto, há o pressuposto de que o leitor conheça a realidade de turistas brasileiras que vão a Miami: eles fazem muitas 
compras e voltam com as malas cheias ao Brasil. 

5. O termo “bagagem”, no texto, só pode ser compreendido denotativamente. 
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Literatura 

QUESTÃO 6  
A voz de minha bisavó 
ecoou criança 
nos porões do navio. 
Ecoou lamentos 
de uma infância perdida. 
A voz de minha avó 
ecoou obediência 
aos brancos-donos de tudo. 
(...) 
A voz de minha filha 
recolhe todas as nossas vozes 
recolhe em si 
as vozes mudas caladas 
engasgadas nas gargantas. 
A voz de minha filha 
recolhe em si 
a fala e o ato. 
O ontem – o hoje – o agora. 
Na voz de minha filha 
se fará ouvir a ressonância 
O eco da vida-liberdade. 

(Poema Vozes-mulheres de Conceição Evaristo em Poemas de Recordação e Outros Movimentos, 2008). 

Sabe-se que a arte literária recria a linguagem verbal por meio de um trabalho estético em variados níveis da língua (fonético, 
morfológico, sintático, semântico, contextual), gerando múltiplos sentidos. No título do poema da Conceição Evaristo “Vozes-
mulheres” , há uma atividade literária concentrada em uma área específica da língua (fonética, morfologia, sintaxe, 
semântica). Qual? Justifique sua resposta citando outro exemplo no poema do mesmo tipo de trabalho estético visto no título. 
(Respostas sem justificativa não serão validadas) 

 

QUESTÃO 7  
Andorinha lá fora está dizendo: 
— “Passei o dia à toa, à toa!” 
Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste! 
Passei a vida à toa, à toa… 

(Poema Andorinha de Manuel Bandeira). 

 

No poema Andorinha de Manuel Bandeira, há a presença de uma figura de pensamento que produz um efeito dramático. Qual 
figura é essa e como ocorre esse efeito? Justifique com base na interpretação do poema. 

 

QUESTÃO 8  
Texto I 

Quem é essa menina de vermelho? 
Eu vim pro baile só pra ver ela 
Rebolando até o chão. 
Usa dolce gabbana grife caro 
Ela tem grana pra gasta, ela 
Também usa louis vuitton. 

(Mina de vermelho, de Mc Daleste, 2012) 

Texto II 

Na boca vermelho cereja 
No teto vermelho neon 
Vermelho que nem a lanterna traseira 
Da nave que toca esse som 
Quem é essa menina de vermelho 
Eu vim pro baile só pra ver 
Ela rebolando até o chão 

(Vermelho, de Glória Groove, 2022) 
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Sabe-se que as relações intertextuais na arte enriquecem sua plurissignificação porque são produzidas de modo intencional 
e consciente. A partir dos seus conhecimentos acerca dos variados tipos de intertextualidade, responda: 

a)  Qual a finalidade do principal tipo de intertextualidade produzido pelo texto II em relação ao texto I? 

b)  Sabendo que os textos I e II fazem referência à cultura do conhecido “funk ostentação”, estilo musical brasileiro de 
origem paulistana do início do século XX, no qual se valorizam o consumo, a pose e o exibicionismo de bens materiais 
luxuosos. Cite um (1) exemplo de cada texto que represente o campo semântico desse estilo musical. 

 

QUESTÃO 9  
O amor bate na aorta 

Cantiga de amor sem eira 
nem beira, 
vira o mundo de cabeça 
para baixo, 
suspende a saia das mulheres, 
tira os óculos dos homens, 
o amor, seja como for, 
é o amor. 
Meu bem, não chores, 
hoje tem filme do Carlito. 
O amor bate na porta 
o amor bate na aorta, 
fui abrir e me constipei. 
Cardíaco e melancólico, 
o amor ronca na horta 
entre pés de laranjeira 
entre uvas meio verdes 
e desejos já maduros. 
Entre uvas meio verdes, 
meu amor, não te atormentes. 
Certos ácidos adoçam 
a boca murcha dos velhos 
e quando os dentes não mordem 
e quando os braços não prendem 
o amor faz uma cócega 
o amor desenha uma curva 
propõe uma geometria. 
Amor é bicho instruído. 

Olha: o amor pulou o muro 
o amor subiu na árvore 
em tempo de se estrepar 
Pronto, o amor se estrepou. 
Daqui estou vendo o sangue 
que escorre do corpo andrógino. 
Essa ferida, meu bem, 
às vezes não sara nunca, 
às vezes sara amanhã. 
Daqui estou vendo o amor 
irritado, desapontado, 
mas também vejo outras coisas: 
vejo corpos, vejo almas 
vejo beijos que se beijam 
ouço mãos que se conversam 
e que viajam sem mapa. 
Vejo muitas outras coisas 
que não ouso compreender… 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

De acordo com os preceitos teorizados por Aristóteles em Arte Poética, os textos literários enquadraram-se em um de três 
gêneros literários: o lírico, o épico ou o dramático. Entretanto, com a modernidade e com a fluidez dos gêneros, pode-se 
perceber características dos três gêneros, muitas vezes, em um único texto, como é o caso do poema “O amor bate na aorta”, 
de Carlos Drummond de Andrade. Dessa forma, escreva uma característica de cada gênero literário clássico e associe a um 
fragmento do texto. 

 

QUESTÃO 10  
A minha poesia não alcança 
Os ouvidos dos oprimidos 
Nem sequer é degustada 
Pelo paladar dos famintos 
E nem por sonho ou fantasia 
É sentida pelos excluídos 
A minha poesia, então, morreu 
E esqueceram de enterrá-la. 

(Poema Poesia engajada, de Carlos Carvalho Cavalheiro – Festival de Literatura Internacional de Paraty - FLIP, 2018). 

Toda arte, como reflexo profundo da realidade, alcança um debate social pelo qual se consegue perceber, com maior nitidez, 
certas problemáticas presentes no mundo real contemporâneo. Um dos dilemas que fazem parte da atmosfera da arte 
literária até hoje é o da ausência de sua democratização, tema principal do poema de Carlos Carvalho Cavalheiro. Nesse 
sentido, interprete o poema respondendo à pergunta: por que a poesia morreu? 
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GABARITO 

Questão 1 

a)  verbo intransitivo – verbo de ligação – verbo de ligação; 

b)  verbo transitivo direto – verbo transitivo indireto – verbo intransitivo; 

c)  verbo transitivo indireto – verbo de ligação – verbo de ligação; 

d)  verbo intransitivo – verbo transitivo direto; 

e)  verbo transitivo direto – verbo intransitivo. 

 

Questão 2 

a)  Para “Posso assistir”, o sujeito é desinencial; já que a desinência do verbo determina o tipo;  e para “tenho”, o sujeito 
é determinado, simples, “Eu”, termo explícito no texto. 

b)  “Há uma relação inversa”: o verbo “haver” é impessoal, portanto, ficará na terceira pessoa do singular. Enquanto em 
“Existe uma relação inversa”, o verbo “existir” é intransitivo e pessoal, sendo “uma relação inversa” o sujeito. Logo, o 
verbo concorda com o sujeito. 

 

Questão 3 

a)  Aspirar: absorver a poeira – Verbo transitivo direto; aspirar: almejar – Verbo transitivo indireto. 

b)  I. Observe atentamente o título dessa matéria: ele apresenta duas leituras possíveis, dois sentidos. Explicite esses 
sentidos.  

Senhora delegada: excelente profissional; 

Senhora delegada: uma delegada idosa. 

II. Após a leitura da matéria, é possível perceber com clareza qual dos sentidos foi pretendido pelo autor. Justifique 
essa afirmação. 

O sentido, de acordo com o texto, é de ser uma profissional muito boa, excelente. Isso pode ser visto nas seguintes 
passagens: “Ela comanda o distrito mais nobre da cidade”, “arrombou com louvor... a porta de mais um clube do 
Bolinha”, “integra o pequeno grupo de sete delegadas titulares”. 

 

Questão 4 

Até certo momento, as designações expressavam delicadeza; depois tornaram-se menos delicadas e até depreciativas. 

Hiperônimo: designações da época antiga - Hiperônimos: melindrosa, uva, pitéu, mina, avião, violão, pedaço, deusa. 

Hiperônimo: designações da época atual - Hipônimos: popozuda, tchutchuca marombada. 

 

Questão 5 

1. Por uma questão de rapidez da informação do anúncio e até mesmo por causa da disposição visual do texto, “Guia Digital 
Estadão”, sujeito da forma verbal “transforma”, acha-se separado de seu predicado por um ponto final. 

Correto: O sujeito é “Guia Digital Estadão”. 

2. A semântica dos vocábulos “bagagem” e “viagem” (em sua segunda ocorrência) é ambígua. 

Correto: “bagagem” pode ser compreendido no sentido literal, e, no sentido de conhecimento; “viagem” pode ser também 
compreendido no sentido literal, e, de imaginação. 

3. É possível afirmar que o sentido do texto se condensa na polarização constituída pelos termos “volta” e “indo”. 

Correto: nos dois verbos centram –se as ações da peça publicitária. 

4. No texto, há o pressuposto de que o leitor conheça a realidade de turistas brasileiras que vão a Miami: eles fazem muitas 
compras e voltam com as malas cheias ao Brasil. 

Correto: os verbos “Ir” e “voltam” traduzem a ideia contida no texto, são eles que funcionam como marcadores linguísticos e 
garantem a leitura. 

5. O termo “bagagem”, no texto, só pode ser compreendido denotativamente. 

Incorreto: o termo “bagagem” pode ser compreendido tanto no sentido denotativo, ao fazer referência à Miami; quanto 
conotativo, ao referir-se à Bienal. 
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Questão 6 

O trabalho estético percebido no título do poema de Conceição Evaristo concentra-se na área da sintaxe e da morfologia, uma 
vez que a poetisa escolhe relacionar duas palavras, “vozes” e ”mulheres” para criar uma só, de modo a recriar a linguagem 
cotidiana para abordar a relação sócio-histórica entre as mulheres da família do eu lírico. Outro exemplo do mesmo trabalho 
estético está em “brancos-donos de tudo” e em “vida-liberdade”. 

 

Questão 7 

A figura de pensamento é a prosopopeia/personificação, na fala da andorinha, mas também pode ser a gradação, entre as 
ideias “dia” e  “vida”. Essas figuras dão ao poema certa dramaticidade por evidenciar a perspectiva cética do sujeito poético 
em relação a sua própria vida. 

 

Questão 8 

a)  A finalidade do principal tipo de intertextualidade (pastiche/alusão) é homenagear, atualizar, fazer referência de 
modo saudosista ao autor do texto-base por meio da cópia/imitação do estilo musical desse artista. 

b)  No texto I, os fragmentos possíveis são “baile”, “Usa dolce gabbana grife cara”, “Ela tem grana pra gasta, ela” e 
“Também usa louis vuitton”. No texto II, os fragmentos possíveis são  “Vermelho que nem a lanterna traseira” e “Da 
nave que toca esse”. 

 

Questão 9 

Gênero lírico: subjetividade/sentimentalismo (qualquer verso que expresse o sentimento amoroso) e musicalidade (“O 
amor, seja como for/ É o amor” ou qualquer verso que trabalhe rima, ritmo ou metro); Gênero épico: narração de ações 
(qualquer verso que apresente verbos de ação de modo narrado podem ser associados ao gênero épico); Gênero dramático: 
diálogo, monólogo, dramaticidade (versos com a presença de discurso direto, como “Meu bem, não chores,/ hoje tem filme 
de Carlito”). 

 

Questão 10 

A poesia morreu porque, ao não alcançar a todos, ela não cumpre o seu objetivo de imitar a realidade, pois causa um 
apagamento de boa parte dela, a desigualdade social e a ausência de acesso pleno à cultura. 

 

 

 

 

 


