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Tema de Redação ENEM – 2.a Aplicação

AMARAL, Tarsila do.
A Família. 1925.
Óleo sobre tela, 79 cm
X 101,5 cm. Coleção
Torquato Sabóia
Pessoa, SP.

O demógrafo americano Joel Kotkin, autor do relatório
internacional “A Ascenção do Pós-Familismo”, define pós-
familismo como uma sociedade centrada no indivíduo.

Países ricos estão na dianteira desse fenômeno mundial
de múltiplas causas: econômicas (o custo de ter filhos subiu),
culturais (a mulher quer ter uma carreira antes de ser mãe) e
políticas (falta de incentivos à maternidade). “O pós-familismo
é crítico por resultar de muitas tendências. No Japão, o custo
de vida é alto. No Irã, os filhos são um luxo”, ilustra Kotkin.

A queda na fecundidade é uma tendência sem volta
inclusive no Brasil. Hoje, as brasileiras têm, em média, 1,9
filho; em 1980, a média era 4,4.

Segundo a psicóloga Belinda Mandelbaum, professora da
USP, “Há no imaginário social a ideia de que a família
tradicional seria melhor. Não há melhor ou pior, o que importa
é a qualidade dos laços.” Para ela, muitas das novas famílias
não têm nada de novo: “Diferem na composição, mas
repetem o funcionamento tradicional.” (Folha de S.Paulo)

Lidar com as famílias, hoje, é lidar com a diversidade;
famílias intactas, famílias em processo de separação, famílias
monoparentais, famílias reconstruídas, famílias constituídas de
casais homossexuais, famílias constituídas de filhos adotivos,
famílias constituídas por meio das novas técnicas de reprodução.

A família intacta, tal qual nos acostumamos a pensar
como sendo o modelo de família, é, hoje em dia, uma das
várias formas de se viver a família.

A multiplicidade “ser família”, hoje, cria um hiato na
geração que aprendeu o “ser família” de acordo com
determinadas características e sua concretização na prática.
Talvez só a geração dos filhos saiba desenvolver a maneira de
denominar tal realidade.

MOREIRA, B. F. O que há de novo nas novas famílias? Disponível

em: http://www.tvebrasil.com.br. Acesso em: 14 ago. 2009.

Com base na leitura dos textos motivadores e nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua
sobre o tema A família contemporânea e o que ela

representa para a sociedade. Selecione, organize e
relacione coerentemente argumentos e fatos para defesa de
seu ponto de vista, respeitando os direitos humanos.

INSTRUÇÕES

• Seu texto tem de ser escrito a tinta, na folha própria.
• Desenvolva seu texto em prosa: não redija narração, nem

poema.
• O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado

texto em branco.
• O texto deve ter, no máximo, 30 linhas.

Nome legível __________________________________________________________________

Unidade ______________________________________________________________________

Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula –

Prática de Redação 20

COLÉGIO

69
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Competência Critério Peso Nota atribuída

1 Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. 2
2

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro 

dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.
2

3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 2

4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários 
para a articulação das ideias (coesão e coerência). 2

5 Elaborar conclusão coerente com as ideias discutidas. 2

Nome do corretor: ___________________________________________
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Proposta de Redação 
UNESP 2020

LEITURA 
OBRIGATÓRIA

TEXTO I

O mundo enriqueceu-se com uma nova

beleza: a beleza da velocidade. Um

automóvel de corrida com seu cofre

enfeitado de grossos tubos, semelhantes a

serpentes de hálito explosivo... um

automóvel rugindo é mais belo do que a

Vitória da Samotrácia1.

(Filippo Tommaso Marinetti. “Manifesto do

Futurismo”. Le Figaro, 20.02.1909. Adaptado.)

1 Vitória da Samotrácia: famosa escultura
grega, considerada uma obra-prima do período
helenís tico e datada, aproximadamente, do ano
de 190 a.C. Integra o acervo do Museu do
Louvre.

TEXTO III

(André Dahmer, Quadrinhos dos anos 10, 2016)

TEXTO II

Cota Zero

Stop.

A vida parou

ou foi o automóvel?

(Carlos Drummond de Andrade. 
Alguma poesia, 1930.)

Crédito: Ingimage / Fotoarena

ALUNO_C4_2A_SP_PORT_2021_GK.qxp  19/08/2021  17:03  Página 403



404 PORTUGUÊS

TEXTO IV

Jaime Lerner, arquiteto e ex-prefeito de Curitiba que priorizou o transporte coletivo na capital

paranaense, chamou o carro de “cigarro do futuro”: “Você poderá continuar a usar, mas as

pessoas se irritarão por isso.” Depois de décadas em que o modelo curitibano, que privilegia

corredores de ônibus, vem sendo copiado no exterior, é ainda lentamente que ganha adeptos no

Brasil, com a adoção de corredores e ciclovias e a discussão de limitar, no Plano Diretor de São

Paulo, a oferta de vagas de garagem.

O escritor e empresário australiano Ross Dawson tem opinião parecida à de Lerner: “Um dia

as pessoas vão olhar para trás e se perguntar como era aceitável poluir tanto, da mesma forma

como hoje pensamos sobre o tempo em que cigarro era aceito em restaurantes, aviões e lugares

fechados.”

Nos EUA, o carro perde espaço não apenas como meio de locomoção, mas também como

objeto de desejo e expressão de um certo modo de vida. Demografia e economia, além da

questão ambiental, fazem com que menos jovens tirem carteira de motorista e cidades invistam

em sustentabilidade para atrair moradores. 20% dos jovens americanos entre 20 e 24 anos de

idade não têm hoje habilitação — e o mesmo vale para 40% dos americanos de 18 anos. Em

ambos os casos, o número de jovens que não dirigem dobrou entre 1983 e 2013, segundo estudo

da Universidade de Michigan.

(Raul Juste Lores. “O declínio de uma paixão”. Folha de S.Paulo, 29.06.2014. Adaptado.)
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COLÉGIO

72
Prática de Redação 21

Nome legível __________________________________________________________________

Unidade ______________________________________________________________________

Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 

PROPOSTA DE REDAÇÃO – UNESP-2020

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto

dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O carro será o novo cigarro?
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Critérios de correção UNESP/UNIFESP Peso Nota atribuída

Tema 3,5

Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência) 3,5

Expressão (coesão e modalidade: aspectos

gramaticais e escolha lexical) 3,0
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Proposta de Redação 
RESENHA UNICAMP

LEITURA 
OBRIGATÓRIA

Você é um estudante universitário que participará de

um concurso de resenhas, promovido pelo Centro de

Apoio ao Estudante (CAE), órgão que desenvolve

atividades culturais em sua  Faculdade. Esse concurso

tem o objetivo de estimular a leitura de obras literárias

e ampliar o horizonte cultural dos estudantes. A

resenha será lida por uma comissão julgadora que

deverá selecionar os dez melhores textos, a serem

publicados. Você escolheu resenhar a fábula de La

Fontaine transcrita abaixo. Em seu texto, você deverá

incluir:

a) uma síntese da fábula, indicando os seus elementos

constitutivos; 

b) a construção de uma situação social análoga aos

fatos narrados, que envolva um problema coletivo; 

c) um fechamento, estabelecendo relações com a

temática do texto original. 

Seu texto deverá ser escrito em linguagem formal,

deverá indicar o título da obra e ser assinado com um

pseudônimo. 

A DELIBERAÇÃO TOMADA PELOS RATOS 

Rodilardo, gato voraz, 

aprontou entre os ratos tal matança, 

que deu cabo de sua paz, 

de tantos que matava e guardava na pança. 

Os poucos que sobraram não se aventuravam 

a sair dos buracos: mal se alimentavam. 

Para eles, Rodilardo era mais que um gato: 

era o próprio Satã, de fato. 

Um dia em que, pelos telhados, 

foi o galante namorar, 

aproveitando a trégua, os ratos, assustados, 

resolveram confabular 

e discutir um modo de solucionar 

esse grave problema. O decano1, prudente, 

definiu a questão: simples falta de aviso, 

já que o gato chegava, solerte2. Era urgente 

amarrar-lhe ao pescoço um guizo3, 

concluiu o decano, rato de juízo. 

Acharam a ideia excelente, 

e aplaudiram seu autor. Restava, todavia, 

um pequeno detalhe a ser solucionado: 

quem prenderia o guizo – e qual se atreveria? 

Um se esquivou, dizendo estar muito ocupado; 

Outro alegou que andava um tanto destreinado 

em dar laços e nós. E a bela ideia 

teve triste final. Muita assembleia, ao fim nada 

[decide – mesmo sendo de frades4

ou de veneráveis abades5... 

Deliberar, deliberar ... 

conselheiros, existem vários; 

mas quando é para executar, 

onde estarão os voluntários? 

(Fábulas de La Fontaine. Tradução de Milton Amado e

Eugênia Amado. Belo Horizonte: Itatiaia, 2003. p. 134-136.) 

Glossário 

1 – Decano: o membro mais velho ou mais antigo de uma

classe, assembleia, corporação, etc. 

2 – Solerte: engenhoso, esperto, sagaz, ardiloso, arguto,

astucioso. 

3 – Guizo: pequena esfera de metal com bolinhas em seu

interior que, quando sacudida, produz um som tilintante.

4 – Frade: indivíduo pertencente a ordem religiosa cujos

membros seguem uma regra de vida e vivem separados  do

mundo secular. 

5 – Abade: superior de ordem religiosa que dirige uma abadia. 
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RESENHA UNICAMP
Exemplo de redação acima da média

LEITURA 
SUGERIDA

A fábula “A Deliberação Tomada pelos Ratos”, escrita por La Fontaine, apresenta uma situação-problema

desencadeada por um gato de nome Rodilardo que caça inúmeros ratos, matando-os e comendo-os. Os ratos,

preocupados com sua situação, decidem se reunir para discutir e encontrar alguma solução. Assim, concluem que se

houvesse um sinal para alertá-los da presença do felino, poderiam ter tempo para se esconder e salvar suas vidas, o que

foi proposto pelo rato mais velho e experiente. Os demais concordaram, inclusive com a ideia de pendurar-lhe uma esfera

de metal barulhenta no pescoço. Porém, nenhum dos ratos se comprometeu a fazê-lo, tornando a ideia infrutífera.

La Fontaine, com esta fábula, transmite a moral de que, embora seja importante deliberar os assuntos, é

imprescindível executá-los. Situação semelhante ocorre quando uma comunidade enfrenta problemas com a

segurança pública. Em um determinado bairro com alto índice de violência, pouco adianta lastimar-se dos crimes

ocorridos ou discutir soluções em uma rede social. Caso este alto índice de violência ocorra em razão da ausência

de escolas ou atividades culturais, essa comunidade deverá se organizar e levar os fatos às autoridades competentes

para que providenciem o necessário e, com a participação de todos, seja resolvido concretamente o problema.

O receio de eventuais retaliações pode levar essa comunidade a amedrontar-se, assim como os ratos da fábula. Para

colocar o guizo no gato, ou seja, para efetivar uma transformação nesse bairro, é preciso sair da toca, enfrentar a questão

e exigir os próprios direitos. No caso, um serviço de segurança e educação prestados adequadamente pelo Estado.

E. A.

Nessa redação, o candidato demonstrou ter compreendido as instruções para a produção da resenha, conforme
solicitado no enunciado da prova. Primeiramente, ele faz uma síntese objetiva dos elementos fundamentais da
fábula: o conflito principal da narrativa, as ações nucleares das personagens e a situação final do relato ficcional. Uma
vez apresentados tais elementos, o candidato elabora exitosamente uma situação social análoga à da fábula a partir
do tema da segurança pública em uma comunidade e das possíveis estratégias para solucionar o problema que a
comunidade enfrenta. Por fim, no parágrafo final, é apresentada uma relação com a temática original ao se comparar
a ausência de um voluntário para colocar o guizo no gato ao medo de o personagem sofrer retaliações por parte de
um dos membros da comunidade imaginada. Em suma, a resenha realiza três operações analíticas básicas: retoma
com propriedade os elementos constitutivos do texto-fonte, traduz uma situação ficcional em uma situação social
efetiva e finaliza com o foco na temática original. 
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COLÉGIO

75
Prática de Redação 22

Nome legível __________________________________________________________________

Unidade ______________________________________________________________________

Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 
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Observações do(a) corretor(a): Nome: __________________________
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Imagens íntimas na webLEITURA 
OBRIGATÓRIA

TEXTO II

A exposição de imagens íntimas sem
consentimento lidera o ranking das
principais violações contra direitos digitais,
de acordo com a SaferNet Brasil,
organização não governamental que atua
em parceria com o Ministério Público
Federal. Os dados, de 2019, são os mais
recentes e mostram que os adolescentes
estão entre as principais vítimas que
pediram auxílio contra crimes cometidos na
internet.

A organização, que reúne especialistas
em computação, professores e
pesquisadores, recebe denúncias e orienta
vítimas de crimes digitais com o objetivo de
defender e promover os direitos humanos
na internet.

https://g1.globo.com/sp/santos-

regiao/educacao/noticia/2020/10/17/exposicao-

de-imagens-intimas-sem-consentimento-lidera-

ranking-de-violacao-de-direitos-na-internet.ghtml

TEXTO I

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO III

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal aprovou dia 22/11/2017 o projeto de lei
18/2017 que criminaliza a chamada “vingança pornográfica”, quando alguém divulga imagens de intimidade sexual
sem a autorização prévia da pessoa envolvida. Segundo a proposta, que ainda precisa ser votada em plenário, a
prática se torna crime punível com reclusão de dois a quatro anos e multa.

O projeto aprovado altera a Lei Maria da Penha e o Código Penal e tipifica como crime “oferecer, trocar,
disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar ou exibir, por qualquer meio, fotografia, vídeo, áudio ou outro
conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização de participante”.

Em 2012, o Congresso aprovou projeto de lei que transformou em crime a invasão de computadores para obter dados e
imagens de outras pessoas. A iniciativa ficou conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, porque foi motivada por episódio
envolvendo a atriz, que teve copiadas de seu computador mais de trinta fotos íntimas, que foram divulgadas na internet.

https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/ccj-do-senado-aprova-projeto-que-criminaliza-

%E2%80%98porn%C3%B4-de-vingan%C3%A7a%E2%80%99/ar-BBFvpUd
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TEXTO V

Para Juliana Cunha, coordenadora psicossocial da SaferNet, a lentidão e a dificuldade para punir o responsável
pelo vazamento das imagens são fatores que contribuem para que os casos continuem crescendo – apesar de o
número da ONG ser expressivo, ela destaca que há ainda muita subnotificação. Quando as imagens envolvem
menores de idade, o crime é classificado como pornografia infantil. Já quando as imagens são de maiores de idade,
o crime previsto pode ser o de injúria ou difamação ou então ser levado para a vara cível.

O Google anunciou que vai retirar as fotos e vídeos de “pornografia de vingança” de seus resultados de busca se
houver solicitação das vítimas. “Temos visto alguns avanços para proteger as vítimas, mas, ainda assim, elas não
conseguem ter total segurança de que as imagens não voltarão à tona”, diz Juliana. Ainda segundo ela, “Trata-se de
uma questão de gênero. Geralmente os homens heterossexuais não procuram ajuda e não sofrem grande
consequência. As mulheres sentem um impacto social grande.”

Para ela, é preciso que seja feita uma mudança no comportamento machista da sociedade, que ainda trata as
mulheres como culpadas por terem feito as imagens. “As imagens foram produzidas por elas, mas sua publicação
não foi consentida. O erro não está em fazer as imagens, mas na divulgação.”

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/07/06/numero-de-vitimas-deimagens-

intimas-vazadas-na-web-quadruplica-em-2-anos.htm

TEXTO IV
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COLÉGIO

78
Prática de Redação 23

Nome legível __________________________________________________________________

Unidade ______________________________________________________________________

Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos construídos ao

longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita

formal da língua portuguesa sobre o tema “Prevenção do vazamento de imagens íntimas

na internet”, 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.

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO: 

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de

linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas.
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
4.2. fugir do tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.
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Competência Critério Peso Nota atribuída

1 Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. 2
2

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro 

dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.
2

3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista (coerência). 2

4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários 
para a articulação das ideias (coesão). 2

5 Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado,
demonstrando respeito aos direitos humanos. 2

Nome do corretor: ___________________________________________
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Manipulação genéticaLEITURA 
SUGERIDA

A manipulação genética tornou real a possibilidade do homem entrar em um laboratório e interferir na natureza.
Deixou de ser hipótese futurista a clonagem de crianças (produzir uma célula ou um organismo assexuadamente
a partir de outra célula geneticamente idêntica) – já é feita em animais – e a intervenção no código genético
humano. Escolher o sexo, a raça, engravidar mulheres mais velhas, determinar características antes do
nascimento não são temas de filmes de terror ou ficção científica. Às portas do século 21, fertilização in vitro,
gravidez pós-menopausa, determinação de sexo e de doenças genéticas e implante de óvulos de fetos abortados
são assuntos que geram discussões científicas e éticas sobre os limites e consequências da interferência da
medicina na, até há pouco, natural reprodução humana.

(RASKIN, S. Educar em Revista. n.11 Curitiba, jan/dec. 1995. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&;pid=S0104-40601995000100005>. Acesso em: 28 jun. 2017. Adaptado.)

NEOFRANKENSTEIN

Não creio que a intervenção genética precise estar limitada à
cura de doenças. Não vejo em princípio problema em utilizá-la
para aprimorar a inteligência ou escolher características físicas
dos filhos.

Pelo menos desde Mary Shelley e seu “Frankenstein”,
cultiva-se o mito romântico de que o homem não tem o direito
de “desafiar a natureza” ou de “brincar de Deus”, como se
houvesse uma moralidade intrínseca inscrita naquilo que é
natural. Isso é pensamento religioso não científico.

Uma forma de descrever o processo civilizatório é justamente
o sucesso cada vez maior que obtivemos em dominar a
natureza, aliviando-nos de suas tiranias. Foi assim com a
agricultura, o vestuário, as técnicas de construção, a medicina.
Não há motivo para nos intimidarmos diante dos genes.

(Helio Schwartsman, 2 dez. 2018)

O NOVO HOMEM

Liberto da herança 
de sangue ou de afecto, 
desconhece a aliança 
de avô com seu neto. 
Pai: macromolécula; 
mãe: tubo de ensaio, 
e, per omnia secula, 
livre, papagaio, sem memória e sexo, 
feliz, por que não? 
pois rompeu o nexo 
da velha Criação, 
eis que o homem feito 
em laboratório 
sem qualquer defeito 
como no antigório, 
acabou com o Homem. 

Bem feito. 
(Carlos Drummond de Andrade)
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Crédito: Ingimage / Fotoarena
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Proposta de Redação 
UNIFESP-2021

LEITURA 
OBRIGATÓRIA

TEXTO 1

As descobertas da genética nos apresentam a um só tempo uma
promessa e um dilema. A promessa é que em breve seremos
capazes de tratar e prevenir uma série de doenças debilitantes. O
dilema é que nosso recém-descoberto conhecimento genético
também pode permitir a manipulação de nossa própria natureza –
para melhorar nossos músculos, nossa memória e nosso humor; para
escolher o sexo, a altura e outras características genéticas de nossos
filhos; para melhorar nossas capacidades física e cognitiva; para nos
tornar “melhores do que a enco menda”. A maioria das pessoas
considera inquietantes ao menos algumas das formas de
manipulação genética. Entretanto, não é fácil articular nosso mal-
estar. Os termos familiares dos discursos moral e político tornam
difícil afirmar o que há de errado na reengenharia da nossa natureza.

(Michael J. Sandel [filósofo, professor-visitante na Sorbonne]. Contra a

perfeição: ética na era da engenharia genética, 2015.)

TEXTO 2

A seleção do sexo do bebê –
sexagem – é uma das questões mais
controvertidas a que nos expõe o
desenvolvimento da biogenética. Divide
opiniões e é enganoso pensar que as
posições liberais estão do lado dos
cientistas, ou ver as posições
conservadoras como deriváveis da
consciência religiosa. Mesmo os liberais
apontam problemas quanto à técnica
utilizada na sexagem, devido aos riscos
de complicações, dese qui líbrio na
população de homens e mulheres,
discriminação contra a mulher.

Há motivos também de ordem
religiosa: a suspeita de que o ser
humano, ao assumir o papel de Deus ou
da natureza, não produzirá um mundo
melhor. Há, certamente, na base da
desconfiança, um medo em relação aos
desdobramentos desse novo poder: se
podemos escolher o sexo, podemos
também pensar na liberdade de
escolher outras características.

A questão é: até que ponto o poder
técnico é também ético? Certamente
não devemos condenar a técnica
quando ela responde a uma finalidade
eticamente defensável. Condena-se a
técnica quando a motivação é um mero
desejo ou capricho, mas não se
condena quando há razões fortes como
evitar doenças ou quando a fertilização
in vitro é apontada como a única
alternativa para a gravidez.

(João Batistiolle [professor de Bioética, 

PUC-SP]. “Bebês sob medida”.

www.cremesp.org.br, 2005.)
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COLÉGIO

81
Prática de Redação 24

Nome legível __________________________________________________________________

Unidade ______________________________________________________________________

Ano/Classe _____________________________________ Data _________________________

Matrícula – 

PROPOSTA DE REDAÇÃO – UNIFESP-2021

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto

dissertativo-argumen tativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

A engenharia genética ameaça a dignidade humana?
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Critérios de correção UNESP/UNIFESP Peso Nota atribuída

Tema 3,5

Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência) 3,5

Expressão (coesão e modalidade: aspectos

gramaticais e escolha lexical) 3,0
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84 Ambiguidade

� (UNICAMP) – Alguém menos tolerante no que se refere

a impre cisões de linguagem poderia dizer que a notícia abaixo

(publicada no jornal Folha de S.Paulo) faz referência a alguma

coisa impossível.

a) Que coisa é essa e por que é impossível?

b) O que, provavelmente, a legenda da foto quer dizer?

� (UNICAMP) – Uma revista semanal brasileira traz a

seguinte nota em sua seção A SEMANA:

a) O título poderia ser considerado ambíguo, dado que a

palavra “bexiga” tem vários sentidos em por tu guês. Cite

pelo menos dois desses sentidos.

b) Em que passagem do texto se desfaz a ambiguidade do

título?

c) Dada a modalidade esportiva que Ian pratica, qual poderia

ser o tema do filme mencionado?

O HOMEM DAS BEXIGAS 

O britânico Ian Ashpole bateu no domingo 28 o recorde

de altitude em voo com bexigas: subiu 3.350 metros

amarrado a 600 balões, superando sua marca de 3 mil

metros. Ian subiu de bexiga e voltou de paraquedas.

“Quando eu era criança, assisti a um filme chamado Balão

Vermelho. Desde então me apaixonei por esse esporte”,

disse ele. 

(ISTOÉ)

Exercícios Propostos
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Tira para a questão �.

LAERTE. Disponível em: http://claudiagiron.blog.terra.com.br. 
Acesso em: 8 set. 2011.

�
Na tira, o recurso utilizado para produzir
humor é a 

a) transformação da inércia em movimento por meio do

balanço.

b) universalização do enunciador por meio do uso da primeira

pessoa do plural.  

c) polissemia da palavra balanço, ou seja, seus múltiplos

sentidos.

d) pressuposição de que o ócio é melhor que o trabalho.  

e) metaforização da vida como caminho a ser seguido

continuamente.

Texto para as questões � e �.

� (UNIFESP) – Assinale a alternativa que traz uma

explicação plausível para o riso dos alunos.

a) As expressões “de cabra” e “em pó” são regidas pelo

mesmo termo – “leite” – e, da forma como são

empregadas, geram enunciados ambíguos.

b) As expressões “de cabra” e “em pó” estão empregadas

em sentido figurado, referindo-se ao mesmo termo regente

– “leite”.

c) O verbo da oração – “Beba” – pode admitir dois

complementos, havendo a falsa ideia de que “de cabra”

seja um deles.

d) O contexto da oração é insuficiente para recuperar o

referente das expressões “de cabra” e “em pó”,

potencialmente referentes a “Beba” e “leite”.

e) O emprego da expressão “em pó” em sentido figurado cria

duplo sentido ao enunciado, interpretando-a como

complemento do verbo – “Beba”.

� (UNIFESP) – Considere as seguintes passagens do texto:

As conjunções destacadas expressam, respectivamente,

relação de

a) alternância e conformidade.

b) conclusão e proporção.

c) concessão e causa.

d) explicação e comparação.

e) adição e consequência.

Quando o falante de uma língua depara um conjunto de

duas palavras, intuitivamente é levado a sentir entre elas

uma relação sintática, mesmo que estejam fora de um

contexto mais esclarecedor.

Assim, além de captar o sentido básico das duas

palavras, o receptor atribui-lhes uma gramática – formas e

conexões. Isso acontece porque ele traz registrada em sua

mente toda a sintaxe, todos os padrões conexionais

possíveis em sua língua, o que o torna capaz de reco nhecê-

los e identificá-los. As duas palavras não estão, para ele,

apenas dispostas em ordem linear: estão organizadas em

uma ordem estrutural.

A diferença entre ordem estrutural e ordem linear torna-

se clara se elas não coincidem, como nesta frase que um

aluno criou em aula de redação, quando todos deviam

compor um texto para outdoor, sobre uma fotografia da

célebre cabra de Picasso: “Beba leite de cabra em pó!”.

Como todos rissem, o autor da frase emendou: “Beba leite

em pó de cabra!”. Pior a emenda do que o soneto.

(Flávia de Barros Carone. Morfossintaxe, 1986. Adaptado.)

— [...] é levado a sentir entre elas uma relação

sintática, mesmo que estejam fora de um contexto

mais esclarecedor.

— Como todos rissem, o autor da frase emendou [...].
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Texto para as questões de � a �.

� (UNICENTRO) – O texto evidencia uma crítica

a) à subserviência do poder executivo ao judiciário.

b) à interferência do poder judiciário na condução política.

c) à lentidão da justiça na defesa dos direitos do homem

comum.

d) à crença de que é possível, sozinho, transformar a realidade

social.

e) ao comportamento social marcado pela defesa de

privilégios pessoais.

� (UNICENTRO) – Em “O futuro ao Supremo pertence.” (L.

11-12) há

a) desejo de evasão.

b) ambiguidade irônica.

c) apelo ao poder espiritual.

d) sentimento de esperança.

e) relação de conflito com o mundo.

� (UNICENTRO) – Nas afirmativas “Tenho um cargo.” (L. 1)

e “Tenho a lei.” (L. 1), os termos em negrito expressam,

respectivamente,

a) dúvida e imprecisão.

b) imprecisão e precisão.

c) insegurança e segurança.

d) quantidade e indeterminação. 

e) particularização e indeterminação.

Texto para os testes de � a �.

(Charge de Angeli – Enxugando a folha de pagamento)

� (FUVEST) – No texto, o fato que corresponde ao título

“Enxu gando a folha de pagamentos” é

a) a demissão do funcionário.

b) a decoração do local de trabalho.

c) o aproveitamento das samambaias.

d) a prestação de serviços na empresa.

e) o pedido para não ser dispensado.

� (FUVEST) – O humor nesse texto decorre, princi -

palmente,

a) da decisão do chefe sobre a demissão do funcionário antigo.

b) do aproveitamento de samambaias para decorar a empresa.

c) da interpretação diferente dada a “preencher o espaço vazio”.

d) do motivo alegado pelo patrão para a dispensa do funcionário.

e) do modo como o funcionário reagiu diante da demissão.

� (FUVEST) – “Mas como o senhor irá preencher o espaço

vazio que deixarei na empresa?”

A forma verbal grifada corresponde à forma simples:

a) preencheu.

b) preenche.

c) preenchera.

d) preencherá.

e) preencheria.

JUIZADA

Tenho um cargo. Tenho um poder. Tenho a lei.

Tenho um sobrenome. Tenho amigos. Tenho

assistentes. Tenho motorista. Tenho manobrista.

Tenho carro. Tenho hérnia. Tenho certezas. Tenho

datilógrafas e digitadoras. Tenho descontos. Tenho

clientes. Tenho acréscimos. Tenho salário. Tenho

crédito. Tenho ajuda de custo. Tenho verba de

representação. Tenho segurança. Tenho saco pra

tudo, desde que cifrado nos autos. Minha toga lavo

escondido dos outros, entre os meus iguais. Tenho o

direito. Tenho presentes (não tenho passado). O

futuro ao Supremo pertence. Eu tenho a força. Se me

ofendo, meto um processo pra escapar disso tudo.

Data vênia: quanto à justiça, favor reclamar com

bispo comunista ou exército golpista.

(Fernando Bonassi. In: Folha de S. Paulo.)
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Rascunho
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