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Lista de conteúdos para exame final: 

 

 Conto 

 Crônica 

 Carta argumentativa 

 Artigo de Opinião 

 Resenha 

 Editorial 

 Reconhecimento de tipologia textual, características, estrutura e interpretação. 

 

 

Exercícios para revisão e estudo. 

 

Acidente na estrada 

  Todos os anos eu passava as férias de julho na fazenda dos meus tios, no interior do Rio de 

Janeiro. Os fatos que vou contar aconteceram em 1989, quando eu tinha 17 anos. Eles mudaram 

minha fé e visão do mundo. Meu tio, dois primos e eu estávamos jogando baralho enquanto, 

esperava minha tia terminar o jantar. A fazenda era muito antiga. Minha família morava ali há 

varias gerações. Infelizmente, nessa época, não havia eletricidade no campo. E os geradores eram 

muito caros para meu tio, então, era tudo iluminado através da vela e do lampião, o que dava um 

aspecto tenebroso ao lugar. Nesse dia, chovia muito forte e os cachorros estavam dentro da casa, 

mesmo assim estavam muito inquietos. 

  “Eu não gosto quando eles estão assim, sempre acontece algo estranho” – disse meu tio 

apontando os cachorros. 

  Todos nós rimos do comentário, que, no momento, pareceu engraçado. Ainda estávamos 

rindo, quando ouvimos alguém bater forte na porta. Todos nós pulamos, por conta do susto. Meu tio 

foi atender a porta, seguido de minha tia que veio rápido da cozinha ver quem era a visita 

inesperada. Quando meu tio abriu a porta, vimos um homem que estava todo molhado da chuva. Eu 

sabia que não era conhecido, porque eu conhecia todos os vizinhos da redondeza. 

  “Eu capotei meu carro ali na estrada. Preciso de ajuda, pois minha mulher está machucada e 

precisa de cuidados médicos. Eu vi sua casa da estrada e...” – disse o homem, sem fôlego, até ser 

interrompido por meu tio. 

  “Não precisa explicar mais.” – disse meu tio pegando a chaves da caminhonete saindo. 

  Sem perguntar nada, eu entrei com eles no veículo e partimos. Em um minuto, já estávamos 

onde o carro se encontrava. Eu e meu tio corremos para o carro, o homem ficou lá dentro do carro, 

paralisado, olhando na direção do carro e chorando quieto. Eu e meu tio agachamos, para ver a 

situação da mulher dele e para nosso choque ali estava o homem que bateu na porta da fazenda, 

todo ensanguentado. Sua mulher não estava diferente. Eu fiquei com medo, mas meu tio me olhou e 

disse: 

  “Rápido temos que levar os dois para o hospital.” – Disse ele, ignorando o fato sinistro e 

forçando a porta para abrir. 



  Tiramos os dois do carro e os levamos para o hospital. O homem, como eu e meu tio 

sabíamos, já estava morto. A mulher estava com ferimentos bastantes graves, mas sobreviveu. 

Algumas horas depois, saímos do hospital e fomos de volta para a fazenda. Quando chegamos, 

contamos a história para meus primos e minha tia. Eles ficaram morrendo de medo. Terminei de 

contar a história e alguém bateu na porta. Meus primos correram para o quarto com medo. Meu tio 

abriu a porta, só que desta vez não tinha ninguém. 

 Paulo Henrique Garcia 

Disponível em: http://www.contosehistoriasdeterror.com/ 

 

1) Com base na leitura do conto acima, podemos afirmar: 

a) Possui uma longa estrutura, que traz diversos fatos relacionados a vários conflitos. 

b) Possui uma linguagem de difícil entendimento. 

c) Traz acontecimentos muito complexos. 

d) Traz diversos fatos, que acontecem em vários tempos e espaços. 

e) Traz ações relacionadas a um único conflito. 

  

2) Sobre o narrador do conto acima, podemos afirmar: 

a) Não está incluso nos fatos trazidos pelo conto, ou seja, ele não participa dos acontecimentos. 

b) Apenas descreve os acontecimentos, deixando de abordar as sensações e os sentimentos das 

personagens. 

c) Apenas observa, sem participar dos acontecimentos. 

d) Participa ativamente dos fatos narrados. 

e) Narra apenas suas ações, sem mencionar as de outras personagens. 

 

 

Espelho no cofre 

 

De volta de uma longa peregrinação, um homem carregava sua compra mais preciosa 

adquirida na cidade grande: um espelho, objeto até então desconhecido para ele. Julgando 

reconhecer ali o rosto do pai, encantado, ele levou o espelho para sua casa. Guardou-o num cofre no 

primeiro andar, sem dizer nada a sua mulher. E assim, de vez em quando, quando se sentia triste e 

solitário, abria o cofre para ficar contemplando “o rosto do pai”. Sua mulher observou que ele tinha 

um aspecto diferente, um ar engraçado, toda vez que o via descer do quarto de cima. Começou a 

espreitá-lo e descobriu que o marido abria o cofre e ficava longo tempo olhando para dentro dele. 

Depois que o marido saiu, um dia ela abriu o cofre, e nele, espantada, viu o rosto de uma mulher. 

Inflamada de ciúme, investiu contra o marido e deu-se então uma grave briga de família. O marido 

sustentava até o fim que era o seu pai quem estava escondido no cofre. Por sorte, passava pela casa 

deles uma monja. Querendo esclarecer de vez a discussão, ela pediu que lhe mostrassem o cofre. 

Depois de alguns minutos no primeiro andar, a monja comentou ainda lá de cima: — Ora, vocês 

estão brigando em vão: no cofre não há homem nem mulher, mas tão somente uma monja como eu! 

 
ESPELHO no cofre. In: Os cem melhores contos de humor da literatura universal.  

Seleção e tradução de Flávio Moreira da Costa. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. p. 29-30. 
 

3) A história ocorre: 

a) num espaço aberto 

b) num espaço fechado 

c) dentro do cofre 

d) no texto não há elementos para responder a pergunta 

 



04) Em que consiste o humor do conto? 

a) No homem reconhecer, no espelho, o rosto do pai. 

b) Na mulher ver, no espelho, o rosto de uma mulher. 

c) Na monja reconhecer, no espelho, outra monja, como ela. 

d) No fato de que nenhuma das personagens conhece ou sabe para que serve um espelho. 

 

05) Indique o clímax do texto. 

a) O marido sustenta que era seu pai quem estava no cofre. 

b) A mulher abre o cofre e vê sua própria imagem refletida no espelho. 

c) A monja vê sua imagem no espelho. 

d) Ocorre uma briga entre marido e mulher. 

 

06) O importante, no conto, é: 

a) A briga entre marido e mulher, ou seja, o conflito. 

b) A intervenção da monja, isto é, o desfecho. 

c) A mulher ter visto sua imagem no espelho. 

d) O homem ter dito à mulher que era seu pai quem estava no cofre. 

 

7) A palavra espreitar, no texto, tem como sinônimo: 

a) Indagar. 

b) Espremer. 

c) Vigiar. 

d) Olhar. 

 

8)  Em “Encantado, julgou reconhecer o rosto do pai”, percebe-se que: 

a) O homem gostou de ter encontrado seu pai. 

b) O homem havia comprado um espelho. 

c) O homem parecia-se com o pai. 

d) No espelho havia o retrato de seu pai. 

 

 

A outra noite 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá 

como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e 

contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens 

feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma 

paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se 

para mim: 

- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra – pura, perfeita e 

linda. 

- Mas, que coisa... 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois 

continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. 

- Ora, sim senhor... 

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um “boa noite” e um “muito obrigado ao 

senhor” tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. 
Rubem Braga 

 

9) Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero 

predominante é: 



a) Conto. 

b) Poesia. 

c) Prosa. 

d) Crônica. 

e) Diário. 

 

 

10) São características da crônica: 

I. Gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica. 

II. Publicada em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de 

acontecimentos cotidianos. 

III. Obra de ficção do gênero narrativo, apresenta narrador, personagens, ponto de vista e enredo. 

IV. Gênero que se define por sua pequena extensão, é mais curto que a novela ou o romance, 

apresentando uma estrutura fechada. 

V. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um destinatário, geralmente é 

escrito em primeira pessoa. 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) IV e V. 

d) I e V. 

e) III e IV. 

 

Desabafo 
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não 

tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala 

que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados 

chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. 

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 

 

11) Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, 

com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a 

função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois 

a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. 

b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. 

c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 

d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. 

e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. 

 

 

Solidão bandida 

Na cadeia, a mulher fica abandonada à própria sorte. O homem, na mesma condição, 

dificilmente deixa de ter uma mulher que o visite. 

Não quero com isso afirmar que elas sejam mais altruístas, nem tenho a pretensão de discutir 

a sociologia da ingratidão machista ou de percorrer os meandros da afetividade feminina, faço 



apenas uma constatação que o leitor poderá comprovar no próximo domingo, ao passar na porta de 

qualquer prisão. 

Nos presídios masculinos, as filas começam a se formar ainda no escuro, na frente dos 

portões. 

São adolescentes com bebês de colo, mães com crianças pela mão, mulheres maduras e 

senhoras de idade. [...] 

O observador notará que, nessas filas, o predomínio de mulheres é absoluto; se houver 10% 

de homens, é muito. 

Nas cadeias femininas, as filas têm composição semelhante: muitas mulheres, crianças e 

poucos homens, mas chama a atenção o número reduzido de visitantes. 

Alguns domingos atrás, na entrada da Penitenciária do Estado, com mais de 3 000 

prisioneiras, ao demonstrar surpresa diante da presença de uma quantidade excepcionalmente 

grande de homens na fila, ouvi de um funcionário mais velho: 

– É que nesta semana foram transferidas para cá mais de 200. É sempre assim: no primeiro fim de 

semana eles comparecem em peso e juram amor eterno. Depois, até logo, e um abraço. 

Na mesma penitenciária, não são poucas as presidiárias que cumprem a pena inteira sem 

receber uma única visita. 

No Carandiru, Monarca, sobrevivente do Pavilhão 9, igualmente respeitado pelos 

companheiros e pelos funcionários, ao ir preso, recém-casado, pediu para a esposa que se 

esquecesse dele e que recomeçasse a vida com outro. Não se julgava no direito de relegá-la à 

condição de viúva de um homem condenado a mais de 120 anos. 

Num domingo, quando o presídio estava para ser posto abaixo, eu vinha pela galeria do 

pavilhão quando ele apareceu com uma netinha no colo e pediu que o acompanhasse até o xadrez. 

Fazia questão de me apresentar à esposa e às duas filhas, que serviam o almoço. Um fim de semana 

depois do outro, durante 26 anos, a mãe das meninas vinha vê-lo, sem jamais haver faltado. [...] 

Sem direito de acesso ao programa de visitas íntimas vigente nas cadeias masculinas há mais 

de 20 anos, perder o companheiro enquanto cumprem pena é o destino aceito com fatalismo pelas 

prisioneiras. Queixam-se apenas da ingratidão, as que enveredaram pelo caminho do crime pelas 

mãos dos mesmos, que agora as abandonam na adversidade. 

Posso estar equivocado, mas tenho a impressão de que nem as mães fogem à regra: dão mais 

atenção a um filho na cadeia do que à filha quando vai presa. O pai esquece do filho que causou 

problemas, os irmãos também, a mãe jamais. Só não recebem visita materna os órfãos ou aqueles 

encarcerados em lugares muito distantes. 

Ao contrário, são muitas as que se queixam de que a mãe nunca aparece. As justificativas são as 

mais variadas: falta de tempo, de dinheiro para a condução, de ter com quem deixar os netos e até a 

de não gostar do ambiente. 

Curiosamente, as avós são mais assíduas; parcela substancial das filas é formada por senhoras de 

idade que chegam para reconfortar as netas. Talvez tenha razão uma presa que se queixou: “Cadeia 

não foi feita para mulher”. 
VARELLA, Dráuzio. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/ 

768285-leia-cronicasolidao-bandida-que-esta-em-livro-de-drauzio-varella.shtml> 

 

12) Por que o texto acima é uma crônica? Utilize trechos para justificar a sua resposta: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

13) As crônicas têm como elemento caracterizador a apresentação de um ponto de vista 

pessoal, isto é, os fatos relatados são frutos de uma experiência do autor com um fato 

noticiado, com uma leitura, com um acontecimento da vida íntima, etc. Isso signifca que a 

crônica é, de alguma forma, um espelho ao próprio autor. Em Solidão Bandida, como isso está 

evidente? 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14) A linguagem utilizada no texto é formal ou informal? Por quê? Justifique, sublinhando 

expressões no texto que comprovem a sua resposta: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15) Pode-se dizer que a ideia central encerrada pela crônica é:  

 

a) As mulheres presas sofrem mais do que homens porque eles recebem visitas e elas não. 

b) As mulheres recebem menos visitas porque os seus familiares não têm tempo, dinheiro para 

condução ou com quem deixar os filhos. 

c) As mães sempre visitam as filhas, só não recebem visita materna os órfãos ou aqueles 

encarcerados em lugares muito distantes. 

d) Os homens são mais ingratos com as mulheres presas e as mulheres são mais altruístas com os 

maridos encarcerados.  

e) As mulheres são mais presentes nas visitas carcerárias porque são mais féis do que os homens. 

 

16) O autor usa diversos recursos para atribuir veracidade às informações apresentadas. 

Entre eles: 

 

( ) Usa o discurso direto e o indireto para apresentar a fala de pessoas envolvidas. 

( ) Fornece dados obtidos por meio de pesquisas. 

( ) Expõe observações pessoais. 

( ) Relata histórias que comprovam e exemplificam os fatos. 

( ) Usa jogos de linguagem e repetições para reforçar suas ideias 

 

 

Não bata, eduque! 

 

Mais uma vez, há a tentativa de aprovar uma lei que veda aos pais o uso de qualquer tipo de 

castigo corporal na educação dos filhos. Reacendem-se polêmicas sobre a questão: 1) não deve 

haver regulação da intimidade do lar pelo Estado; 2) a maioria absoluta dos brasileiros apanhou e é, 

portanto, favorável à “palmada pedagógica” e 3) há diferenças entre palmada e surra. O primeiro 

argumento é frágil e enganoso; basta lembrar que havia pouco tempo a palmatória era permitida nas 

escolas, as mulheres também apanhavam dos cônjuges na privacidade do lar e mesmo maus-tratos 

absurdos contra crianças foram sistematicamente negados até a metade do século 20. 

Até hoje muitos profissionais recitam bobagens, tais como: “Pais precisam ter pulso firme”, 

“não bata, mas dê uma sacudida quando seu filho não obedece”, “crianças sem palmadas crescem 

sem limites”, “às vezes as crianças pedem um tapa”, etc. O segundo argumento é grotesco, pois as 

pessoas também soltavam balões em festas juninas, viajavam em carros sem cinto de segurança e 

recitavam preconceitos raciais com facilidade e, hoje, isso não é mais permitido. 

A expressão “palmada pedagógica” é um oximoro: palavras contraditórias que se excluem 

mutuamente de um ponto de vista puramente lógico. Alguns argumentam que há gestos de desprezo 

e palavras que machucam muito mais. É verdade. A violência psicológica, a educação pela culpa, o 



suborno, a chantagem emocional e as expectativas desmedidas sobre os filhos são muito danosas. 

Isso não justifica o uso da palmada, apenas revela que, em matéria de socialização dos filhos, os 

pais devem ser humildes e perceber que ainda têm muito a aprender. O terceiro argumento cai por 

terra quando a ciência mostra que a surra não tem uma natureza diferente da palmada, é apenas um 

continuum, ou seja, elas têm o mesmo objetivo: causar dor a quem se exige obediência. Seria o 

mesmo que dizer que furtar é crime, mas furtar menos de R$ 10 não é! 

É evidente que não é somente uma lei que mudará o comportamento das pessoas. São 

fundamentais estratégias de conscientização, orientação e apoio à família como um todo. Todo tipo 

de punição física é injustificável, tanto do ponto de vista moral, social, humano, quanto psicológico 

e científico. Existem diversas sanções para quem agride outros (até animais), então, por que na 

relação familiar permite-se, tolera-se e até incentiva-se que pais batam nos filhos?  

Estudos ressaltam que a palmada não traz nenhum benefício, ao contrário, é um 

comportamento de risco, podendo trazer vários prejuízos ao desenvolvimento futuro. Se nenhum 

desses argumentos científicos convence, então aqui vai mais um: apesar de ter um efeito imediato (a 

criança para de fazer o que estava fazendo e, com isso, reforça o comportamento de bater dos pais), 

a palmada não funciona a longo prazo! Inúmeras pesquisas mostram que essa tal palmada não serve 

para modificar comportamento! Ela é, portanto, somente um recurso covarde que mostra o 

despreparo dos pais no uso de práticas educativas mais eficazes.  

Educar não é sinônimo de punir. Educar uma criança é muito mais complexo do que 

somente exigir obediência e temor. Filhos devem ser criados para saber enfrentar o mundo e 

precisam de modelos morais, valores éticos, regras consistentes com consequências e muito 

envolvimento e participação dos pais. Não está na hora de um novo olhar? Se não for agora, 

quando? Se não for você, quem será? 

 
WEBER, Lídia. Não bata, eduque. Disponível em: <http:/ 

/www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo. 

html?tl=1&id=1029637&tit=Nao-bata-eduque> 

 

 

17) O texto que você acabou de ler é um artigo de opinião. Qual das descrições a seguir é a 

mais exata para definir esse gênero?  

 

a) É um gênero caracterizado pela apresentação e pela defesa de um ponto de vista por meio de 

argumentos. 

b) Trata-se de um texto que procura vender uma ideia ou produto, para isso procura convencer o 

leitor por meio de diversas estratégias argumentativas.  

c) São textos narrativos que procuram expor e analisar um fato do cotidiano, partindo de uma 

análise pessoal do autor sobre o evento.  

d) É um gênero de caráter meramente expositivo cuja função é apresentar para o leitor os diversos 

pontos de vista sobre um mesmo evento.  

e) Trata-se de um texto de caráter injuntivo, pois tem a intenção de ensinar o leitor a realizar um 

procedimento de relevância nacional. 

 

18) Qual a tese apresentada no texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

19) Para convencer o leitor do seu ponto de vista, a autora desconstrói os argumentos a favor 

da palmada. Sabendo disso, complete a tabela, estabelecendo um paralelo entre argumentos e 

contra-argumentos: 

 



 
 

20) A linguagem utilizada no texto é objetiva ou subjetiva? Formal ou informal? Qual é a 

relação entre o registro adotado e as estratégias argumentativas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

21) A autora é contra a palmada. Para ela qual seria um comportamento adequado dos pais 

diante dos filhos? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Transporte integrado 

 

Dizem os entendidos que nos faz bem rir, chorar, sonhar e nos encantar com “as coisas da 

vida”. Pois, nesse sábado, fquei encantada com as Estações de Transbordo que passaram a 

funcionar no transporte coletivo do Rio Grande. Chorei ao ver os contribuintes/passageiros debaixo 

de chuva no trevo, onde no lugar da estação de transbordo se via – e ainda se vê até o momento – 

apenas alguns ferros sem nenhuma proteção para a chuva que castiga a cidade – poderia ser um 

forte sol de verão e estaríamos todos propensos a um câncer de pele.  

Sonhei com o Terminal de Transporte Integrado de Florianópolis que tem duas lanchonetes, 

três pontos de banheiros com masculino e feminino sempre em perfeita condições de uso, segurança 

24 horas e ponto para recarga dos cartões de passagens e vales transportes, nos quais algumas fontes 

de informações da Prefeitura e da Noiva do Mar dizem ter se inspirado. Chorei de novo, porque não 

é possível que as coisas aconteçam dessa forma em nossa cidade e nosso povo se conforme, não 

grite, não reclame, não exija que ao menos sejam mantidos os direitos adquiridos com as linhas que, 

mesmo não sendo a melhor coisa do mundo, nos serviam de maneira razoável. Nem vou falar aqui 

de que as “vantagens” oferecidas pelo novo transporte integrado só valem para quem tem o cartão 

Mais Rio Grande e vantagens “até ali”, porque, de novo comparando com Floripa, lá quem paga 

com cartão tem um desconto de R$ 0,60 na passagem, válido de domingo a domingo, inclusive no 

cartão turismo que você pode fazer no Terminal Integrado do Centro –Ticen– assim que chega na 

ilha, vindo do aeroporto ou da rodoviária. Basta ter RG. A prática é uma compensação para quem 

paga adiantado pelo transporte permitindo às empresas – é, por lá tem várias que prestam o serviço 

de transporte coletivo após participarem de edital público – “trabalharem” com o nosso rico 

dinheirinho. 

Mas enfim, gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Rio Grande e à Viação Noiva do 

Mar por contribuírem para que eu ponha em prática o riso, o choro, o sonho e o encantamento que, 



como dizem alguns, nos fazem viver melhor, mas acredito que esses “alguns” não tenham passado 

por Rio Grande nesses tempos de mudanças do transporte coletivo. Acredito que a ideia foi boa, 

mas, por favor, vamos pensar melhor na execução dos projetos, principalmente quando mexem com 

a vida e o dia a dia das pessoas. 
BUTIERRES, Goreti. Disponível  

em: <http://www.jornalagora.com.br/site/index.php?caderno=29&noticia=84279>. 

 

22) O texto que você acabou de ler é uma carta do leitor, cuja intenção é: 

 

a) fazer um comentário sobre um artigo publicado no jornal.  

b) expor as angústias da leitora diante de um problema pessoal.  

c) reclamar de uma atitude da população. 

d) elogiar a conduta dos redatores, jornalistas e editores. 

e) fazer uma crítica a um evento de interesse geral. 

 

23) Analisando o texto, podemos traçar um perfil da autora. Sobre ela, é possível afirmar que: 

 

( ) utiliza o transporte público diariamente; 

( ) costuma fazer críticas às decisões governamentais; 

( ) mora no Rio Grande do Sul; 

( ) conhece Florianópolis; 

( ) é pessimista; 

( ) é bem-humorada; 

( ) é bem informada. 

 

24) Sobre o estilo da carta, pode-se dizer que o tom e a linguagem adotados são: 

 

a) objetivos, pois a autora não faz comentários pessoais e utiliza o registro formal. 

b) subjetivos, já que comenta a sua posição diante dos fatos de modo informal. 

c) objetivos, mas a linguagem utilizada não está de acordo com a norma-padrão. 

d) subjetivos, porque a linguagem é informal e se vale da conotação. 

 

 

25) Resuma, em três linhas, a ideia central da carta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

26) Para garantir a progressão temática da carta, a autora retoma em diferentes momentos a 

ideia principal do texto. Qual é essa ideia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lobo-guará ganha livro com fotos e histórias 

 

    O eco tem a honra de ter entre seus colaboradores Adriano Gambarini, um dos mais reconhecidos 

fotógrafos brasileiros de natureza. E é com prazer que anunciamos sua mais nova realização: o livro 

Histórias de um lobo, escrito em parceria com o biólogo Rogério Cunha de Paula, cujo trabalho que 

já dura 15 anos com Lobos-guará da Serra da Canastra é reconhecido mundialmente. 

    Com prefácio do naturalista George Schaller, ícone da conservação, o livro une as imagens de 

Gambarini com o conhecimento científico de Rogério para desmistificar o lobo-guará, que eles 

descrevem como um animal tímido, que se alimenta principalmente de frutos e, por isso, cumpre 

papel importante de dispersar sementes pelo Cerrado. Ameaçado de extinção, a espécie precisa ser 

mais apreciada e compreendida. 

    Guará significa vermelho em tupi. A obra traz 150 imagens desse lobo vermelho, de pernas finas 

e elegantes, que ocorre na América do Sul, principalmente no Cerrado brasileiro. 



Disponível em: <http://amigodolobo.org/lobo-guara>. 

 

27)  Identifique: 

 

a) O objetivo de quem produziu a resenha: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) O público a que se destina: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

28) Questão 2 – Resuma, com as suas palavras, o tema a que se dedica o livro “Histórias de 

um lobo”: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

29) Assinale a alternativa que contém a opinião do autor da resenha sobre o livro: 

 

a) “[…] um animal tímido, que se alimenta principalmente de frutos […]”. 

b) “Ameaçado de extinção, a espécie precisa ser mais apreciada e compreendida.”. 

c) “A obra traz 150 imagens desse lobo vermelho […]”. 

d) “Guará significa vermelho em tupi.”. 

 

 

30) O autor do texto se refere ao lobo-guará das seguintes formas, exceto: 

 

a) animal tímido 

b) a espécie 

c) esse lobo 

d) desse lobo vermelho 

 

 

Crepúsculo 

Por Rodolfo Lima – jornalista, ator e crítico de cinema 

 

Dificilmente algum autor superará a história de “Romeu e Julieta”, escrita por William 

Shakespeare. Há histórias de amor tão interessantes quanto. Porém o “amor impossível” cunhado 

pelo autor inglês serve de inspiração para milhares de roteiristas, dramaturgos e autores.  

“Crepúsculo”, escrito por Stephenie Meyer, foi traduzido para mais de 37 países, vendeu 17 

milhões de cópias pelo mundo todo e se tornou um fenômeno adolescente. “Harry Potter” e sua 

namoradinha mestiça já virou passado.  



Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson) se apaixonam na primeira vez que se 

olham. Ela fica instigada pela figura exótica, apática e misteriosa do colega de sala, ele louco para 

beber o sangue da “Bella” e novata mortal.  

Estabelecido o “conflito”, “Crepúsculo” se mostra um filme atraente, sedutor e voyerístico. 

A possibilidade de um namoro tradicional não é realizável. Edward é um vampiro, que se esforça 

para não precisar de sangue humano. Mas o cheiro de Bella o entorpece e faz com que, entre a 

sedução e o medo de falhar, se aproxime da amada.  

Em “Crepúsculo”, não há beijos ardentes, cenas quentes de sexo, corpos nus e música pop. 

No filme o sugerido tem mais espaço do que é mostrado e torna idílica a relação de amor entre 

Bella e Edward.  

Ele não pode tocá-la, pois tem medo de não resistir e “literalmente” sugar o amor que sente 

por ela. Bella quer ser amada na sua plenitude, nem que para isso precise virar uma imortal como 

Edward. Quer dar seu sangue como símbolo maior do seu amor. 

Em certo momento, ela diz querer viver com ele para sempre. Ele responde: “– Uma vida 

longa e intensa não basta?”  

Eis ai o grande “segredo” de “Crepúsculo”: como evitar a atração que os jovens sentem pelo 

perigo e para o impossível? 

A cena em que assumem um para o outro seus sentimentos é retratada numa floresta e nada 

mais clichê – e por que não romântico? – que duas pessoas em meio à natureza derretendo-se um 

para o outro. 

“Crepúsculo” seduz, mescla romantismo com imaturidade, estabelece conflitos, trabalha 

com o imaginário do amor impossível, os atores criam empatia na primeira cena e, tirando alguns 

trechos que de tão improváveis soam inverossímeis, dá conta do recado e põe a plateia do cinema 

para suspirar. O público não se importa que a história seja adolescente, tudo o que quer é um amor 

inebriante, impulsivo e passional.  

Se o amor é uma espécie de droga, “Crepúsculo” é um exemplo – mesmo que prematuro – 

dos efeitos que ela pode vir a causar. Resgate aquele amor adolescente dentro de ti e se divirta.  

 

Ficha Técnica: 

Direção: Catherine Hardwicke 

Gênero: Romance/Aventura 

Duração: 120 min. 

Distribuidora: Paris Filmes 

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Michael Welch, Justin Chon, 

Peter Facinelli, Kellan Lutz, Cam Gigandet, Anna Kendrick. 

LIMA, Rodolfo.  
Crepúsculo. Disponível em: <www.cranik.com/crepusculo.html>. 

 

 

 

 

31) O texto que você acabou de ler é uma resenha jornalística. Sobre esse gênero, é correto 

afirmar que:  

 

a) faz uma crítica sobre um objeto artístico somente com o intuito de divulgar diferentes pontos de 

vista.  

b) tem a intenção de vender um bem, levantando informações positivas para levar à compra do 

produto.  

c) levanta dados positivos e negativos de um determinado bem artístico, para apresentá-lo a pessoas 

especializadas.  

d) apresenta o ponto de vista de um especialista, com o objetivo de ensinar as pessoas a fruírem um 

bem cultural.  

e) procura divulgar um bem cultural, apresentando informações técnicas e críticas sobre o produto.  

 

 



32) Identifique os elementos principais que compõem essa descrição:  

 

a) Nome do artista: ______________________________________________________ 

 

b) Título da obra:________________________________________________________ 

 

c) Ano de lançamento: ___________________________________________________ 

 

d) Distribuidora: ________________________________________________________ 

 

e) Duração: ____________________________________________________________ 

 

f ) Preço: ______________________________________________________________ 

 

g) Avaliação: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

33) As resenhas podem ser críticas (aquelas em que predomina a opinião do autor) ou técnicas 

(aquelas que apresentam objetivamente as características do produto). O texto sobre o filme 

“Crepúsculo” é crítico ou técnico? Justifique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

34) Afinal, devemos assistir ao filme? A crítica do filme é positiva ou negativa? Faça uma 

pequena lista com os argumentos apresentados: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

“O ladrão que furta para comer não vai, nem leva ao inferno; os que não só vão, mas levam, 

de que eu trato, são outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera”, escrevia no século 18 o 

padre Antonio Vieira num de seus “Sermões”. Os ladrões de que falava eram aqueles que “roubam 

e despojam os povos”. Passados já mais de três séculos, continuam válidas as imprecações que o 

pregador jesuíta fazia contra os que, servindo-se das facilidades do poder e da posição social, 

esbulham em proveito próprio os recursos que deveriam ser destinados ao bem-estar coletivo. 

Pois é o que infelizmente continuamos vendo. Multiplicam-se Brasil afora denúncias contra 

desvios de toda ordem e montante, sob as mais diversas modalidades, de recursos públicos – um 

caudal sem-fm de acontecimentos que, de tão frequentes, já quase não despertam indignação.  

Anestesiada, a opinião pública acomoda tais fatos no rol das banalidades – mesmo porque 

seus autores mantêm-se impunes, acima da lei. “Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um ladrão, 

por ter furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul, ou ditador, por ter 

roubado uma província”, exclamava o padre Vieira. 

Inclui-se nessa visão o rumoroso caso do desvio de diárias da Secretaria de Estado da 

Educação fartamente noticiado durante a semana. Seriam, de acordo com os primeiros cálculos, R$ 

800 mil que saíram dos cofres públicos que, em vez de pagar despesas legítimas de viagens a 



trabalho de servidores da pasta, serviam para custear gastos tão alheios à finalidade quanto, por 

exemplo, o de pagar por serviços de babá. Grande parte das despesas irregulares era coberta pelo 

uso dos tais cartões corporativos. 

As investigações estão sendo dificultadas: nada menos de 17 toneladas de documentos que 

poderiam levar à comprovação dos desvios e à responsabilização dos agentes públicos que os 

cometeram – quer os que abusaram diretamente do uso do cartão, quer seus superiores que não 

exerciam o controle devido – simplesmente foram roubados de um depósito da Secretaria da 

Educação. A polícia foi acionada para investigar o paradeiro de tais documentos (se é que eles ainda 

existem) e 

descobrir os autores e que interesses os moveram para surrupiá-los do arquivo. [...] 

As auditorias ainda superficiais feitas na Secretaria da Educação e outras iniciadas em 

diferentes setores já são suficientes para comprovar a existência e a persistência de irregularidades. 

O que se espera agora das autoridades é que, ao contrário do que lamentavelmente ocorre no país da 

impunidade, sejam devidamente identificados e punidos os responsáveis. E não apenas isso, que 

sejam criadas maneiras mais eficientes de fiscalização dos gastos do dinheiro público para evitar 

que abusos como esse voltem a ser cometidos em qualquer esfera dos poderes da República.  

 
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?tl= 

1&id=1033692&tit=Ladroes-de-alta-esfera>. 

 

 

 

 

35) O texto que você acabou de ler é um editorial do jornal Gazeta do Povo. Qual das opções a 

seguir define melhor esse gênero? 

 

a) É um texto de opinião assinado por um jornalista renomado, cujo objetivo é apresentar e debater 

a opinião dessa pessoa ilustre sobre um tema de relevância social, política ou econômica.  

b) Trata-se de uma reportagem mais elaborada, pois, além de apresentar os fatos de forma extensa e 

aprofundada, oferece também a opinião do veículo de comunicação. 

 

c) É uma notícia mais detalhada, uma vez que apresenta fatos relevantes para a sociedade de forma 

mais demorada, o que envolve a apresentação de gráficos e tabelas, porém, valendo-se sempre de 

uma linguagem objetiva e imparcial. 

 

d) Como as crônicas, os editoriais apresentam um ponto de vista único sobre o objeto em discussão, 

portanto, trata-se de um texto de caráter ficcional cuja intenção é divulgar a opinião do jornal.  

e) É um texto de caráter opinativo, geralmente não assinado, cuja intenção é apresentar a opinião do 

veículo de comunicação acerca dos fatos mais relevantes no ambiente político, social e econômico.  

 

36) Faça a relação entre as palavras em destaque e as suas definições: 

 

( a ) “continuam válidas as imprecações que o pregador jesuíta fazia” 

( b ) “esbulham em proveito próprio os recursos que deveriam ser destinados ao bem-estar 

coletivo” 

( c ) “um caudal sem-fm de acontecimentos” 

( d ) “Anestesiada, a opinião pública acomoda tais fatos no rol das banalidades” 

( e ) “no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul, ou ditador, por ter roubado uma província” 

 

( ) Privar de alguma coisa ilegitimamente, por fraude ou violência; roubar, despojar, esbulhar.  

( ) Pedir (a Deus ou a poder superior) que envie sobre alguém males ou bens. 

( ) Grande abundância ou fluência; torrente. 

( ) Lista; relação de nomes de pessoas ou de coisas; relação, listagem. 

( ) Vitória, grande alegria; satisfação plena; regozijo. 

 

37) Identifique, no texto, os parágrafos que correspondem à introdução, ao  desenvolvimento 

e à conclusão: 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

38) Qual é o assunto do editorial e qual o posicionamento do jornal em relação ao assunto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

39) Para convencer o leitor, o editorial se vale de vários recursos. Encontre, pelo menos, três, 

explicando a função de cada um deles: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

40) A linguagem dos editoriais tem as seguintes características. Explique cada uma delas e 

exemplifique com trechos do texto: 

 

a) Busca pela impessoalidade: _____________________________________________ 

 

b) Topicalidade (tópicos):__________________________________________________ 

 

c) Condensabilidade (resumo): _____________________________________________ 

 

d) Plasticidade (formato):__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


