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Lista de conteúdos para exame final: 

 

 Conto psicológico 

 Crônica argumentativa 

 Texto Dissertativo-argumentativo 

 Reconhecimento de tipologia textual, características, estrutura e interpretação. 

 

 

Exercícios para revisão e estudo. 

 

A carteira 

...De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-

la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja, e 

que, sem o conhecer, lhe disse rindo:          

- Olhe, se não dá por ela; perdia-a de uma vez.          

- É verdade, concordou Honório envergonhado.          

Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã 

uma dívida, quatrocentos e tantos mil-réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece 

grande para um homem da posição de Honório, que advoga; mas todas as quantias são grandes ou 

pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, 

a princípio por servir a parentes, e depois por agradar à mulher, que vivia aborrecida da solidão; 

baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta cousa mais, que não havia remédio senão ir 

descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns; passou aos 

empréstimos, duzentos a um, trezentos a outro, quinhentos a outro, e tudo a crescer, e os bailes a 

darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem.         

 - Tu agora vais bem, não? dizia-lhe ultimamente o Gustavo C. advogado e familiar da casa.          

- Agora vou, mentiu o Honório.          

A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequena monta, e constituintes remissos; por 

desgraça perdera ultimamente um processo, em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu 

pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma cousa à reputação jurídica; em todo caso, andavam 

mofinas nos jornais.          

D. Amélia não sabia nada; ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não 

contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. 

Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia 

com três e quatro; e depois ia ouvir os trechos de música alemã, que D. Amélia tocava muito bem 

ao piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente 

falavam de política.          

Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de quatro anos, e viu-lhe 

os olhos molhados; ficou espantada, e perguntou-lhe o que era.          

- Nada, nada.          

Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam 

com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava 

com, trinta e quatro anos; era o princípio da carreira: todos os princípios são difíceis. E toca a 

trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou: emprestado, para pagar mal, e a más horas.          



A dívida urgente de hoje são uns malditos quatrocentos e tantos mil-réis de carros. Nunca 

demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto, como agora; e, a rigor, o credor não lhe punha a faca 

aos peitos; mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe 

hoje mesmo. Eram cinco horas da tarde. Tinha-se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar 

pedir nada. Ao enfiar pela Rua da Assembleia é que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu no 

bolso, e foi andando.         

 Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada; foi andando, andando, andando, 

até o Largo da Carioca. No Largo parou alguns instantes, - enfiou depois pela Rua da Carioca, mas 

voltou logo, e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de S. 

Francisco de Paula; e ainda, sem saber como, entrou em um Café. Pediu alguma cousa e encostou-

se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira; podia não achar nada, apenas papéis 

e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência 

perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem 

não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro, e ir 

pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia 

levar a carteira à polícia, ou anunciá-la; mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os 

apuros da ocasião, e puxavam por ele, e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a 

dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregar-lhe; insinuação que lhe deu 

ânimo.          

Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às 

escondidas; abriu-a, e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro; não contou, mas viu duas 

notas de duzentos mil-réis, algumas de cinquenta e vinte; calculou uns setecentos mil-réis ou mais; 

quando menos, seiscentos. Era a dívida paga; eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve 

tentações de fechar os olhos, correr à cocheira, pagar, e, depois de pagar a dívida, adeus; 

reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira, e com medo de a perder, tornou a guardá-la.          

Mas daí a pouco tirou-a outra vez, e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para 

quê? era dele? Afinal venceu-se e contou: eram setecentos e trinta mil-réis. Honório teve um 

calafrio. Ninguém viu, ninguém soube; podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo... 

Honório teve pena de não crer nos anjos... Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao 

dinheiro, olhava, passava-o pelas mãos; depois, resolvia o contrário, não usar do achado, restituí-lo. 

Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal.          

"Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro," pensou 

ele.          

Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas, que não abriu, bilhetinhos dobrados, que 

não leu, e por fim um cartão de visita; leu o nome; era do Gustavo. Mas então, a carteira? ... 

Examinou-a por fora, e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior; achou mais dois 

cartões, mais três, mais cinco. Não havia duvidar; era dele.          

A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro, sem praticar um ato ilícito, e, 

naquele caso, doloroso ao seu coração porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado 

esboroou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu, 

e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu 

uns dois empurrões, mas ele resistiu.          

"Paciência, disse ele consigo; verei amanhã o que posso fazer."          

Chegando a casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria D. Amélia o 

parecia também. Entrou rindo, e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma cousa.          

- Nada.         

- Nada?          

- Por quê?          

- Mete a mão no bolso; não te falta nada?          

            - Falta-me a carteira, disse o Gustavo sem meter a mão no bolso. Sabes se alguém a achou?    

            - Achei-a eu, disse Honório entregando-lhe.          

Gustavo pegou dela precipitadamente, e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para 

Honório como um golpe de estilete; depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. 

Sorriu amargamente; e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações 

precisas.          

- Mas conheceste-a?          



- Não; achei os teus bilhetes de visita.          

Honório deu duas voltas, e foi mudar de toilette para o jantar. Então Gustavo sacou 

novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis 

abrir nem ler, e estendeu-o a D. Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em trinta mil pedaços: era 

um bilhetinho de amor.                                                                            
 Machado de Assis.  

Entendendo o texto: 

 01 – Identifique o autor do conto e, em seguida, as características do narrador.      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________    

02 – Observe que, o narrador de "A carteira" apresenta várias características das personagens, em 

especial de Honório. Primeiro, liste as personagens deste conto. Em seguida, diga o que ficamos 

sabendo a respeito de Honório.        

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

03 – Qual é o incidente que move o enredo do conto? Por quê?         

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

04 – O motivo "carteira achada na rua" aparece em muitas narrativas. Como justificar o interesse 

narrativo deste motivo?        

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

05 – Qual é o sentido da seguinte afirmação do narrador no quarto parágrafo?      

 "(...) mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias (...)."   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

06 – O narrador nos diz que Gustavo, ao pegar a carteira, "olhou desconfiado para o amigo". E que 

este olhar "foi para Honório como um golpe de estilete; (...) era um triste prêmio". Com o desfecho 

do conto, percebemos que Honório estava interpretando a desconfiança de modo muito equivocado. 

Por quê?        

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

07 – Em que espaços se dão os eventos do conto? (Note que o espaço psicológico é ingrediente 

importante neste conto. É nele que se dá o embate de Honório consigo mesmo para saber o que faria 

com seu achado.)         

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

08 – Quanto ao tempo, observe que o conto começa num "hoje" ("...Honório tem de pagar amanhã 

uma dívida..."), volta um pouco para o passado e retorna para o presente (os eventos que vão do 

encontro da carteira até o desfecho). Por que o narrador teve de voltar ao passado? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

09 – A que se refere o narrador quando diz: "Parece que a necessidade ainda lhe deu uns dois 

empurrões, mas ele resistiu"?         

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



Leia o trecho do conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector, apresentado a seguir. 

 

A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos 

porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu 

de azul-marinho, com enfeite de paetês e um drapejado disfarçando a barriga sem cinta. O marido 

não veio por razões óbvias: não queria ver os irmãos. Mas mandara sua mulher para que nem todos 

os laços fossem cortados — e esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava 

de nenhum deles, acompanhada dos três filhos: duas meninas já de peito nascendo, infantilizadas 

em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino acovardado pelo terno novo e pela 

gravata.  

Tendo Zilda — a filha com quem a aniversariante morava — disposto cadeiras unidas ao 

longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de 

cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em 

bico, mantendo sua posição de ultrajada. “Vim para não deixar de vir”, dissera ela a Zilda, e em 

seguida sentara-se ofendida. As duas mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e de cabelo 

penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com 

seu vestido azul-marinho e com os paetês.  

Depois veio a nora de Ipanema com dois netos e a babá. O marido viria depois. E como 

Zilda — a única mulher entre os seis irmãos homens e a única que, estava decidido já havia anos, 

tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante —, e como Zilda estava na cozinha a ultimar com 

a empregada os croquetes e sanduíches, ficaram: a nora de Olaria empertigada com seus filhos de 

coração inquieto ao lado; a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-se com o 

bebê para não encarar a concunhada de Olaria; a babá ociosa e uniformizada, com a boca aberta.  

E à cabeceira da mesa grande a aniversariante, que fazia hoje oitenta e nove anos.  

Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, enchera-a de guardanapos de papel colorido e 

copos de papelão alusivos à data, espalhara balões sugados pelo teto, em alguns dos quais estava 

escrito “Happy Birthday!”, em outros, “Feliz Aniversário!”.  

No centro havia disposto o enorme bolo açucarado.  

Para adiantar o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço, encostara as cadeiras à 

parede, mandara os meninos brincar no vizinho para que não desarrumassem a mesa.  

E, para adiantar o expediente, vestira a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe 

desde então a presilha em torno do pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de água-de-colônia 

para disfarçar aquele seu cheiro de guardado — sentara-a à mesa. E desde as duas horas a 

aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa.  

De vez em quando consciente dos guardanapos coloridos. Olhando curiosa um ou outro 

balão estremecer aos carros que passavam. E de vez em quando aquela angústia muda: quando 

acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em torno do bolo.  
(em Leituras de escritor, Ana Maria Machado, São Paulo: Edições SM, pp. 157-158) 

 

1 Qual fato é abordado nesse trecho do conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2 Quais personagens são apresentados?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3 Copie trechos que caracterizam o ambiente.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



4 Na caracterização dos personagens, copie trechos que ressaltam ressentimentos, conflitos mal 

resolvidos nas relações familiares, julgamentos e reflexões do narrador. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

5 Destaque alguns elementos do trecho lido que ajudam a compor o estado interior da 

aniversariante. Explique como era esse estado.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6 Explique o sentido da expressão “(...) para adiantar o expediente”, que se repete nos últimos 

parágrafos do trecho. O que essa expressão revela sobre a filha? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Produza um conto psicológico em terceira pessoa, que seja o relato de um adulto recordando uma 

festa de aniversário da infância. Lembre-se de destacar detalhes, memórias e descrever o local. As 

lembranças podem ser boas ou desastrosas. Use no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. 

 

*************************************************************** 

Globalização é bom ou ruim? 

 

       A palavra “globalização” quer dizer a união de todos os países do mundo em busca de uma 

coisa só: desenvolvimento, crescimento e uma economia forte. Ou seja, muito trabalho, muita 

produção de bens para vender, muitos serviços para oferecer, etc. No fundo, são ações voltadas para 

a geração de riquezas que possam beneficiar a todos. 

       O problema é que, na prática, as coisas ainda não estão acontecendo desta maneira. Os países 

pobres continuam pobres. E os ricos continuam ricos e mais poderosos. O resultado é que em alguns 

lugares, como o Brasil, grande parte das pessoas continua sem emprego e, portanto, sem dinheiro 

para levar uma vida melhor — com boa alimentação, bom atendimento na área de saúde, boas 

escolas, etc. 

       Na opinião das pessoas que organizam o Fórum Social Mundial, a globalização só tem sido boa 

para os países do Primeiro Mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. Os organizadores 

afirmam que no Brasil, onde muitas pessoas não têm sequer a chance de ir à escola, ainda há muito 

o que fazer antes de discutir os interesses dos países mais ricos. E foi exatamente para chamar a 

atenção desses países mais desenvolvidos que os organizadores do Fórum Social Mundial decidiram 

realizar suas reuniões na mesma semana em que era realizado, na Suíça, o Fórum de Davos, que foi 

um encontro entre todos os representantes dos países mais ricos. Eles se reuniram para discutir o 

futuro da economia em todo o mundo, ainda com base na globalização.            

       Mas, no final, acabaram reconhecendo que o Fórum Social Mundial foi importante para mostrar 

que nem todas as pessoas estão satisfeitas. E que uma parte do mundo tem propostas diferentes: 

melhorar os projetos sociais para a população carente, gerar emprego para todos, e garantir justiça, 

saúde e educação nos países mais pobres.      
HILA RODRIGUES. Estado de Minas, Belo Horizonte,  03 dez. 2001. (Adaptado.) 

 

1. Qual é o tema abordado? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



2. O texto se baseou em qual fato ocorrido? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. De acordo com o texto, qual é o significado da palavra “globalização”? E quais são seus 

benefícios? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Diferentemente das crônicas que vocês estão habituados a ler que têm como objetivo contar 

uma história, qual é o objetivo da autora do texto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Qual é a opinião da autora sobre o assunto tratado? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Quais são os argumentos utilizados pela autora para embasar sua opinião? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Qual foi a atitude tomada pelos organizadores do Fórum Social Mundial para demonstrar 

insatisfação? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Normalmente a linguagem empregada na crônica argumentativa é a variedade padrão. 

Quanto ao tema do texto lido, podemos dizer que houve um tratamento objetivo e 

impessoal, ou subjetivo e pessoal? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. No último parágrafo, a autora apresenta as necessidades apontadas pelos países pobres.Quais 

são as necessidades? Qual é o propósito dessa explanação?    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Nossas Cidades 
 

(   ) Enjaulados, enquanto não fizermos desse zoológico um jardim mais verde, mais limpo, 

mais saudável, menos neurótico, a única solução é sairmos de vez em quando para respirar ar puro, 

beber água de verdade, ouvir o silêncio, sentir os cheiros da vida e reconquistar a tranquilidade 

perdida. 

----------------------------------------------------------------------------- 

(   ) Você, por exemplo, respira de 20 mil a 30 mil vezes por dia, inspirando de cada vez 

mais ou menos meio litro de ar. Cerca de 30% desse ar enche 350 milhões de minúsculos 

compartimentos no pulmão, onde o sangue troca o venenoso dióxido de carbono por oxigênio, sem 

o qual a vida é impossível. Nas grandes cidades, o ar contém centenas de toxinas que prejudicam o 

desenvolvimento normal das células. Os gases que escapam dos veículos a gasolina, por exemplo, 

impedem a perfeita oxigenação do sangue e provocam alergias, doenças do coração e câncer. O 

monóxido de carbono é assimilado pelos glóbulos vermelhos 200 vezes mais depressa que o 

oxigênio. E o chumbo, derivado do tetraetileno de chumbo, é prejudicial acima de 100 

milionésimos de grama por metro cúbico de ar, concentração que já existe em qualquer cidade de 

tamanho médio no Brasil. 

---------------------------------------------------------------------------- 

(   ) Nossas cidades não são uma selva de asfalto e concreto; são enormes zoológicos 

humanos, onde vivemos em condições que não são naturais para a nossa espécie e onde corremos 

perigo também de enlouquecer de tensão, de adoecermos de civilização, pelo nariz, pela boca, pelos 

ouvidos. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

(    ) É a água que bebemos? Os rios, principal fonte de água potável, são usados como 

canais de esgoto e despejo. A vida animal, na maior parte dos rios que abastecem as grandes 

cidades, já não existe, porque a vida é impossível, não está para peixe. Esse líquido clorado, 

recuperado, da nossa era higiênica tem pouca coisa a ver com a água potável, de nascente, digna de 

peixe e de homem. Estações de tratamento, filtros, toda a química disponível não consegue 

esconder que estamos bebendo um líquido que supre as nossas necessidades vitais, mas que é 

chamado água apenas por hábito. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

(   ) Dor de cabeça, fadiga excessiva, nervosismo, distúrbios de equilíbrio, afecções 

cardíacas e vasculares, anemias, úlceras de estômago, distúrbios gastrintestinais, neuroses, 

distúrbios glandulares, curtos-circuitos nervosos, tudo isso pode ser provocado pelo barulho das 

grandes cidades. E nem é preciso que seja barulho excessivo, porque, na maior parte das vezes, ele 

já é incomodo e contínuo. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

(      ) Além disso, estamos ficando surdos. Em cada cem cariocas (ou paulistas, ou gaúchos), 

dez têm problemas de audição e cinco foram vítimas da poluição sonora. Hoje em dia há duas vezes 

mais pessoas surdas do que há dez anos, e a gente da cidade só ouve a partir de 36 decibéis, 10 na 

melhor hipótese, enquanto o homem do campo ouve ruídos de até 1 decibel. 

 
(LOBO, L. Turismo em foco. Ano IV, n. 19. p.19) 

 
VOCABULÁRIO 
Afecção – doença. 

Anemia – diminuição de hemoglobina do sangue, fraqueza, debilidade. 

Decibel – unidade de medida da intensidade do som. 

Dióxido de carbono – substância tóxica derivada do carbono. 

Inspirar – fazer o ar entrar nos pulmões; oferecer uma base, um fundamento; criar disposição para determinada ação. 

Monóxido de carbono – substância tóxica derivada do carbono. 

Tensão – corrente elétrica; esticamento; rigidez; estado de ansiedade ou angústia, estresse. 

Tetraetileno de chumbo – substância tóxica derivada do chumbo. 

Toxina – substância tóxica segregada por seres vivos. 
 

 



1 - O texto “Nossas cidades” apresenta os parágrafos desordenados, isto é, fora da ordem em que 

foram escritos pelo jornalista Luís Lobo. Numere os parágrafos e ordene-os, de forma que o texto 

tenha sentido. 

 

2 - O uso do parágrafo. A maioria dos textos é estruturado em parágrafos. Você sabe o que são 

parágrafos? E qual a sua função em um texto? Os parágrafos dividem o texto em partes e servem 

para organizá-lo, mostrando a mudança de assunto dentro do mesmo. Cada parágrafo começa 

afastado da margem, é iniciado com letra maiúscula, termina com um sinal de pontuação adequado 

para o tipo de frase que foi escrita. Agora que você já sabe o que é um parágrafo, indique abaixo a 

ideia central de cada um deles. 

 

a) 1º parágrafo: _____________________________ 

b) 2º parágrafo:______________________________ 

c) 3º parágrafo:______________________________ 

d) 4º parágrafo:______________________________ 

e) 5º parágrafo:______________________________ 

f) 6º parágrafo:______________________________ 

 

3 - Depois de lido o texto “Nossas cidades” podemos dizer que a região onde moramos assemelha-

se as cidades descritas no texto? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4 - O autor prefere definir as nossas cidades como “zoológicos humanos”, e não como “selva de 

asfalto e concreto”. O que você acha que querem dizer as expressões “zoológicos humanos” e 

“selva de asfalto e concreto”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5 - Na questão anterior o autor usou aspas nas expressões: “zoológicos humanos” e “selva de asfalto 

e concreto”, explique o porquê do uso deste sinal de pontuação. Porém, para isso, leia com atenção 

a regra a seguir. 
ASPAS: são usadas no início e no final de citações; para destacar palavras estrangeiras e gírias; para indicar a 

fala de pessoas, de personagens; ou ainda em palavras para destacar o seu sentido usado fora do habitual, 

normal. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6 – Produza uma crônica argumentativa sobre a vida na cidade: os problemas, a poluição, a 

segurança, mobilidade... Lembre de argumentar na defesa de seu ponto de vista (caso você faça um 

contraponto falando das facilidades da vida na cidade, lembre de reforçar mais ainda seus 

argumentos) 

 

************************************************************ 

Usar água sim; desperdiçar nunca 

O verão veio bravo. Ninguém aguenta o calor. É tempo de piscina, praia, refrescos, sorvetes 

e muito desperdício de água. 

Esse mau hábito não é novo. Ao ler uma instrutiva reportagem publicada pelo "Estado" 

(6/2/2006), fiquei estarrecido ao saber que o consumo por pessoa em São Paulo é de 200 litros por 

dia, bem superior aos 120 litros recomendados pela ONU. 

Em 2005, o consumo de água na região da Grande São Paulo aumentou 4% em relação a 

2004. Só em dezembro, foram consumidos 128 milhões de metros cúbicos de água - o maior 

consumo desde 1997. 



É uma soma fantástica e sinalizadora de muito desperdício. Os repórteres responsáveis pela 

reportagem mencionada "flagraram" muitas pessoas lavando as calçadas com mangueira a jato em 

lugar de vassoura. Trata-se de um luxo injustificável. No consumo doméstico, cerca de 72% da água 

são gastos no banheiro e, neste, o chuveiro responde por 47%. Os banhos exageradamente 

demorados desperdiçam água e energia elétrica. 

É verdade que o asseio é uma das virtudes dos brasileiros e devemos conservá-la. Mas não 

há necessidade de ficar meia hora de.baixo do chuveiro para manter a boa higiene. Quando estudei 

nos Estados Unidos, há mais de 50 anos, a dona da república onde morava, uma senhora franzina e 

de cara muito fechada, me fez pagar uma sobretaxa de aluguel porque sabia que, como brasileiro, eu 

estava acostumado a tomar banho todos os dias e a "gastar" muita água. Na época,garoto novo, 

achei a mulherzinha um monstro de avareza. Hoje, vejo que todas as nações do mundo precisam 

economizar água. 

O Brasil é um país abençoado por possuir cerca de 20% da água do mundo. Isso é um 

privilégio quando se considera que só 3% da água do planeta é aproveitável e que mesmo esses 3% 

não são imediatamente utilizáveis, porque uma grande parte está nas geleiras longínquas e em 

aqüíferos profundos. Na verdade, a quantidade de água que pode ser usada para alimentar os seres 

vivos, gerar energia e viabilizar a agricultura é de aproximadamente 0,3%. 

 Desse ponto de vista, a água é um bem escasso. Não é porque temos 20% da água do mundo 

que podemos perdê-la irresponsavelmente. O uso da água precisa ser racionalizado, em especial nas 

grandes aglomerações urbanas, onde os mananciais não dão conta de atender a população. 

O Brasil já possui uma lei das águas, promulgada em 1997, cujo objetivo central é o de 

"assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água". Recentemente, o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou o Plano Nacional de Recursos Hídricos, com 

vistas a induzir o uso racional da água. 

Tais instrumentos são importantes. Mas o Brasil ganhará muito se as escolas e as famílias 

ensinarem as crianças a não repetirem os desperdícios praticados pelos adultos. Comece hoje a 

ensinar seus filhos e netos. E, sobretudo, dê o bom exemplo. Afinal, para mudar hábitos, os 

exemplos e a educação são peças-chave. 
 Por Antônio Ermírio de Moraes                                          

17 de Fevereiro de 2006 Fonte: Folha De S.Paulo 

Após ler o texto com atenção, responda: 

Escreva o título do texto, seu autor e veículo de publicação. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   

1. O autor começa o texto com as coisas boas que as pessoas fazem no verão. Na sequência faz um 

comentário que quebra a expectativa do leitor. 

a)Qual é esse comentário?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 b) qual é o efeito dessa quebra de expectativa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  2.Qual é a tese defendida por Antonio Ermírio? Copie o parágrafo em que essa ideia é expressa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 3.Para convencer o leitor, o autor contrariou uma justificativa bastante usada pelos brasileiros para 

os banhos demorados. 

 

a) Identifique no texto que justificativa é essa.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 b) qual argumento o autor utilizou para refutar tal justificativa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 4. Quais os argumentos utilizados pelo autor para combater a idéia que no Brasil não é necessário 

economizar água? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 5. Qual a sua opinião sobre o assunto? Escreva no mínimo um parágrafo, argumentando sobre seu 

ponto de vista. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

O caminho para a liberdade 

Os tiranos e os autocratas sempre compreenderam que a capacidade de ler, o conhecimento, 

os livros e os jornais são potencialmente perigosos. Podem insuflar ideias independentes e até 

rebeldes nas cabeças de seus súditos. O governador real britânico da colônia de Virgínia escreveu 

em 1671:  

Graças a Deus não há escolas, nem imprensa livre; e espero que não [as] tenhamos nestes 

[próximos] cem anos; pois o conhecimento introduziu no mundo a desobediência, a heresia e as 

seitas, e a imprensa divulgou-as e publicou os libelos contra os melhores governos. Que Deus nos 

guarde de ambos!  

Mas os colonizadores norte-americanos, compreendendo em que consiste a liberdade, não 

pensavam assim. Em seus primeiros anos, os Estados Unidos se vangloriavam de ter um dos índices 

mais elevados – talvez o mais elevado – de cidadãos alfabetizados no mundo.  

Atualmente, os Estados Unidos não são o líder mundial em alfabetização. Muitos dos que 

são alfabetizados não conseguem ler, nem compreender material muito simples – muito menos um 

livro da sexta série, um manual de instruções, um horário de ônibus, o documento de uma hipoteca 

ou um programa eleitoral.  

As rodas dentadas da pobreza, ignorância, falta de esperança e baixa auto -estima se 

engrenam para criar um tipo de máquina do fracasso perpétuo que esmigalha os sonhos de geração a 

geração. Nós todos pagamos o preço de mantê-la funcionando. O analfabetismo é a sua cavilha.  

Ainda que endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da desgraça 

experimentadas pelas vítimas, o ônus do analfabetismo é muito alto para todos os demais – o custo 

de despesas médicas e hospitalização, o custo de crimes e prisões, o custo de programas de 

educação especial, o custo da produtividade perdida e de inteligências potencialmente brilhantes 

que poderiam ajudar a solucionar os dilemas que nos perseguem.  

Frederick Douglass ensinou que a alfabetização é o caminho da escravidão para a liberdade. 

Há muitos tipos de escravidão e muitos tipos de liberdade. Mas saber ler ainda é o caminho.  
(Carl Sagan, O caminho para a liberdade. Em “O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como 

uma vela no escuro”. Adaptado)  

 

1.É correto afirmar que Carl Sagan faz citação das ideias de um governador real britânico para:  

 

a) corroborar as ideias que defende no desenvolvimento do texto. 

 b) ilustrar a tese com a qual inicia o texto e à qual se contrapõe na sequência.  

c) comprovar a importância da colonização inglesa para o desenvolvimento americano.  

d) desmistificar a ideia de que liberdade de imprensa pode trazer liberdade de ideias, como defende 

na conclusão.  

e) ironizar ideias ultrapassadas, mostrando, no desenvolvimento do texto, o descrédito de que 

gozaram em todos os tempos. 



 

Mulheres no cárcere e a terapia do aplauso 
(por Bárbara Santos) 

 

Elas estão no cárcere. O cárcere não está preparado para elas. Idealizado para o macho, o 

cárcere não leva em consideração as especificidades da fêmea. Faltam absorventes. Não existem 

creches. Excluem-se afetividades. Celas apertadas para mulheres que convivem com a superposição 

de TPMs, ansiedades, alegrias e depressões.  

A distância da família e a falta de recursos fazem com que mulheres fiquem sem ver suas 

crianças. Crianças privadas do direito fundamental de estar com suas mães. Crianças que perdem o 

contato com as mães para não crescerem no cárcere.  

Uma presa, em Garanhuns, Pernambuco, luta para recuperar a guarda de sua criança, que foi 

encaminhada para adoção por ela não ter familiares próximos. Uma criança com cerca de 2 anos de 

idade, em Teresina, Piauí, nasceu e vive no cárcere, não fala e pouco sorri, a mãe tem pavor de 

perdê-la para a adoção, sua família é de Minas Gerais.  

Essas mulheres são vítimas do machismo, da necessidade econômica e do desejo de 

consumir. São flagradas nas portas dos presídios com drogas para os companheiros; são seduzidas 

por traficantes que se especializaram em abordar mulheres chefes de família com dificuldades 

econômicas; também são vaidosas e, apesar de pobres, querem consumir o que a televisão ordena 

que é bom.  

Um tratamento ofensivo as afeta emocionalmente. A tristeza facilmente se transforma em 

fúria. Muitas escondem de suas crianças que estão presas. Sentem vergonha da condição de presas. 

Na maioria dos casos, estão convencidas de que são culpadas e que merecem o castigo recebido. 

Choram, gritam e se comovem. O cárcere é despreparado e pequeno demais para comportar a 

complexidade das mulheres.  

Apesar do aumento do número de mulheres presas no Brasil, especialmente nas rotas do 

tráfico, o sistema penitenciário não se prepara nem para as receber, nem para as Ressocializar. 

Faltam presídios Femininos, assim como capacitação específica para servidores penitenciários que 

trabalham com mulheres no cárcere. Falta estrutura que considere a maternidade e que garanta os 

direitos fundamentais das crianças.  

Assim como na sociedade, no cárcere o espaço da mulher ainda é precário. O sistema é 

masculino na sua concepção e essência. Em cidades como Caicó, Rio Grande do Norte, não existe 

penitenciária feminina. As mulheres presas são alojadas numa área improvisada dentro da unidade 

masculina. Em Mossoró, no mesmo Estado, mulheres presas, ainda sem sentença, aguardam 

julgamento numa área minúscula dentro da cadeia pública masculina. A presença improvisada das 

mulheres cria problemas legais e acarreta insegurança para servidores penitenciários quanto à 

garantia da segurança geral e da integridade física das mulheres.         
 

(Bárbara Santos é coordenadora nacional do projeto Teatro do Oprimido nas Prisões, desenvolvido 

pelo Centro de Teatro do Oprimido, em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério 

da Justiça. http://www.ctorio.org.br)              

 (Disponível em: http:// http://www.carosamigos.terra.com.br. Acesso em: 07 ago. 2006.)  

 

2. Tendo em vista o sentido global do texto, o seu PRINCIPAL objetivo comunicativo é:  

a) discutir a precariedade do sistema penitenciário para receber mulheres presas.  

b) apontar as especificidades e complexidades da mulher no cárcere.  

c) defender o direito das mães presas viverem com suas crianças.  

d) apresentar exemplos positivos de presídios para mulheres.  

e) identificar os problemas das mulheres no cárcere.  

 

3. Dentre os fatores abaixo, assinale o que NÃO foi mencionado por Bárbara Santos como 

problema que afeta a mulher no cárcere:  

a) A falta de absorventes.  

b) A inexistência de creches.  

c) A estrutura precária.  

d) O excesso de proteção.  

e) A convivência com os filhos. 



 

Crise e Ciência 

Crise é fundamental em ciência; sem crise não há progresso, apenas estagnação. Quando 

investigamos como a ciência progride na prática, vemos que é aos trancos e barrancos: os cientistas 

não têm sempre todas as respostas na ponta da língua. O processo criativo de um cientista pode ser 

bem dramático, muitas vezes envolvendo a agonia da dúvida e, em alguns casos, o êxtase da 

descoberta. Vista sob esse prisma, a ciência não está assim tão distante da arte.  

Na maioria das vezes, as crises nas ciências naturais são criadas por experiências realizadas 

em laboratórios ou por observações astronômicas que simplesmente não se encaixam nas descrições 

e teorias da época: novas ideias são necessárias, ideias essas que, às vezes, podem ser 

revolucionárias. Em geral, revolução em ciência implica novas e inesperadas concepções da 

realidade, chocantes a ponto de intimidar os próprios cientistas.                  
(GLEISER, Marcelo. Folha de São Paulo, 26/05/2002.)  

 

Crise é fundamental em ciência;         

 A tese do físico Marcelo Gleiser é enunciada logo no início do primeiro parágrafo. Ele sustenta 

essa tese, com fatos, no segundo parágrafo.  

Demonstre, elaborando uma frase completa, como esses fatos sustentam a tese defendida pelo autor. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Proposta de redação. 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita 

formal da língua portuguesa sobre o tema “Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil”, 

apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. Escreva 

o texto em 30 linhas. 

 

Qual o objetivo da “Lei Seca ao volante”? 

        De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a utilização de 

bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o 

Ministério da Saúde, está relacionada a uso de álcool por motoristas. Diante deste cenário 

preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos 

do álcool associado à direção. 

        Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação 

enérgica. E coube ao Governo Federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação à 

aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a parti cipação 

de estados, municípios e sociedade em geral. Porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser 

de todos. 

Disponível em:www.dprf.gov.br. Acesso em:20 jun. 2013. 

 



 

   
Disponível em:www.brasil.gov.br. Acesso em:20 jun. 2013. 

 

 

 
Disponível em:www.operacaoleisecarj.rj.gov.br. 

Acesso em:20 jun. 2013.(adaptado). 

  

 

Repulsão magnética a beber e dirigir 

        A lei da física que comprova que dois pólos opostos se atraem em um campo magnético é um 

dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão 

não servem, em condições normais, como objetivos de experimento para confirmar essa proposta. A 

ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em 

bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada 

lado, há uma opcão para o cliente: dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, 

tulipas de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena 

rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a 

pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os 

ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causam do repulsão, fazendo com que o 

descanso fugisse do copo; se estivesse virada mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela 

rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma 

forma leve e no exato momento do consumo. 
Disponível em: www.operacaoleisecarj.rj.gov.br. Acesso em: 20 jun. 2013 (adaptado) 

 


