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 Fenômenos Linguísticos 

 
Texto I 
Deus quer otimismo 
 
Procópio acordava cedinho, abria a janela, exclamava: 
– Que dia maravilhoso! O dia mais belo da minha vida! 
Às vezes, realmente, a manhã estava lindíssima, porém outras vezes a natureza mostrava-se 
carrancuda. Procópio nem reparava. Sua exclamação podia variar de forma, conservando a 
essência: 
– Estupendo! Sol glorioso! Delícia de vida! 
Choveu o mês inteiro e Procópio saudou as trinta e uma cordas-d’água com a jovialidade de 
sempre. Para ele não havia mau tempo. 
A família protestava contra a sua disposição fagueira e inalterável. A população erguia preces ao 
Senhor, rogando que parasse com o dilúvio. Um dia Procópio abriu a janela e foi levado pelas águas. 
Ia exclamando: 
– Sublime! Agora é que sinto realmente a beleza do bom tempo integral! O azul é de Sèvres!  
Chove ouro líquido! Sou feliz! 
Os outros, que não acreditavam nisto, submergiram, mas Procópio foi depositado na crista de 
um pico mais alto que o da Neblina, onde faz sol para sempre. Merecia.  

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Prosa seleta. 
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.) 

 
1. Observe a seguinte afirmativa: 
 
“(...) Sua exclamação podia variar de forma, conservando a essência: 
– Estupendo! Sol glorioso! Delícia de vida!” 
 
Identifique a “essência” a que se refere o narrador e descreva cada uma das diferentes 
estruturas gramaticais que concretizam a variação “de forma”. 
 
 
2. Conforme declara o narrador, para Procópio “não havia mau tempo”. 
a) Considerando essa declaração, identifique a passagem em que a percepção do narrador em 
relação aos fatos narrados não coincide com a do personagem. 
b) Levando em conta o sentido integral do texto, explicite a ambiguidade da expressão “mau 
tempo”. 
 
 
3.  
A tua saudade corta como aço de navaia... O coração fica aflito 
Bate uma, a outra faia... E os óio se enche d’água 
Que até a vista se atrapaia, ai, ai... 

(Fragmento de “Cuitelinho”, canção folclórica) 
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a) Nos dois primeiros versos há uma comparação. Reconstrua esses versos numa frase iniciada 
por “Assim como (...)”, preservando os elementos comparados e o sentido da comparação. 
b ) Se a forma do verbo atrapalhar  estivesse flexionada de acordo com a norma-padrão, haveria 
prejuízo para o efeito de sonoridade explorado no final do último verso? Por quê? 
 
 
Texto II 
Por não estarem distraídos 
 
Havia a levíssima embriaguez de andarem juntos, a alegria como quando se sente a garganta um 
pouco seca e se vê que por admiração se estava de boca entreaberta: eles respiravam de 
antemão o ar que estava à frente, e ter esta sede era a própria água deles. Andavam por ruas e 
ruas falando e rindo, falavam e riam para dar matéria e peso à levíssima embriaguez que era a 
alegria da sede deles. Por causa de carros e pessoas, às vezes eles se tocavam,  e ao toque – a sede é 
a graça, mas as águas são uma beleza de escuras – e ao toque brilhava o brilho da água deles, 
a boca ficando um pouco mais seca de admiração. Como eles admiravam estarem juntos! 
Até que tudo  se transformou em não. Tudo  se transformou em não quando eles quiseram 
essa mesma alegria deles. Então a grande dança dos erros. O cerimonial das palavras desacertadas. 
Ele procurava e não via, ela não via que ele não vira, ela que estava ali, no entanto. No entanto 
ele que estava ali. Tudo errou, e havia a grande poeira das ruas, e quanto mais erravam, mais com 
aspereza queriam, sem um sorriso. Tudo só porque tinham prestado atenção, só porque não 
estavam bastante distraídos. Só porque, de súbito exigentes e duros, quiseram ter o que já 
tinham. Tudo porque quiseram dar um nome; porque quiseram ser, eles que eram. Foram 
então aprender que, não se estando distraído, o telefone não toca, e é preciso sair de casa para 
que a carta chegue, e quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os fios. Tudo, 
tudo por não estarem mais distraídos. 

(LISPECTOR, Clarice. Para não esquecer. São Paulo: Siciliano, 1992.)  
 
 
4. (UERJ) O  texto de Clarice Lispector aborda, genericamente, o insucesso de relações 
amorosas. Esse enfoque genérico está confirmado pelo uso da seguinte estratégia de 
construção textual: 

a) inadequação de tempo e de espaço na narrativa.  
b) incoerência do discurso e da enunciação em 3ª pessoa. 
c) indiferença do autor e do enunciador aos fatos narrados. 
d) indeterminação dos nomes e de características dos personagens. 

 
 
5. (UERJ) O  título do texto – Por não estarem distraídos – refere-se à causa do 
distanciamento dos amantes ao longo da relação estabelecida entre eles. A expressão não 
estarem distraídos apresenta o sentido de: 

a) falta de dedicação. 
b) excesso de cobrança. 
c) necessidade de confiança. 
d) ausência de comprometimento. 
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6. (UERJ) A sinonímia – recurso largamente conhecido no nível vocabular – também pode se 
manifestar no nível textual, possibilitando a coerência entre diferentes passagens de um texto.  
 
Os fragmentos que indicam entre si uma relação de sinonímia estão apresentados em: 

a) “às vezes eles se tocavam,”/ “Como eles admiravam estarem juntos!” 
b) “a  boca  ficando um  pouco  mais  seca de admiração.” / “e havia a grande poeira das 

ruas,” 
c) “Tudo se transformou em não” / “Tudo errou,” 
d) “o telefone não toca,” / “o deserto da espera já cortou os fios.” 

  
 
7. (UERJ) Todo texto possui unidades de sentido, interligadas por meio de relações lógicas, 
que lhe imprimem coerência. A relação que a segunda oração estabelece com a  primeira está 
corretamente caracterizada na seguinte alternativa: 

a) “Andavam por ruas e ruas / falando” – modo 
b) “e ao toque brilhava o brilho da água deles, / a boca ficando um pouco mais seca de 

admiração.”– comparação 
c) “e quanto mais erravam, / mais com aspereza queriam, sem um sorriso.”– explicação 
d) “Tudo porque quiseram dar um nome; / porque quiseram ser,”– causalidade 

 
 
8. (UERJ) Ele procurava e não via, ela não via que ele não vira, ela que estava ali, no entanto. 
No fragmento acima, as formas verbais sublinhadas estabelecem com o verbo que lhes é 
imediatamente anterior, respectivamente, relações de: 

a) simultaneidade e anterioridade.  
b) anterioridade e posterioridade.  
c) anterioridade e simultaneidade. 
d) simultaneidade e posterioridade. 

 
 
Os três textos abaixo se referem às questões 9, 10 e 11: 
 
Texto III 
Almeida e Costa comprão para remeterem para fora da Província, huma escrava que seja 
perfeita costureira, engomadeira, e que entenda igualmente de cozinha, sendo mossa, de bôa 
figura, e afiançada conduta para o que não terão duvida pagala mais vantajosamente; quem a tiver 
e queira dispor, pode dirija-se ao escriptorio dos mesmos na rua da fonte dos Padres, N. 91. 

(Gazeta Commercial da Bahia, 19 de setembro de 1832) 
 
Texto IV 
Costureira  
 
Fábrica de roupas precisa c/ experiência de 2 anos comprovada em carteira. Comparecer c/ 
documentos na Rua São Cristóvão, 814. 

 
(São Cristóvão, RJ. EXTRA, 12/ 09/ 2002) 

Texto V 
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Anúncios classificados 
 
Vendedoras. Ótima aparência, excelente salário. Rua tal, no tal. Recusada. 
Boutique cidade precisa moça boa aparência entre 25 e 30 anos. Marcar entrevista tel. no tal. 
Recusada. 
Moças bonitas e educadas para trabalhar como recepcionistas. Garantimos ganhos acima de 
um milhão. Procurar D. Fulana das 12,00 às 20,00 horas, na rua tal, no tal. Recusada. 
Senhor solitário com pequeno defeito físico procura moça de 30 anos para lhe fazer companhia. 
Não precisa ser bonita. Endereço tal. 
Desta vez ela não disfarçou a corcunda nem pôs óculos escuros para esconder o estrabismo. 
Contratada. 

(CUNHA, Helena Parente. Cem mentiras de verdade, 1985) 
 
9. Do texto III: 
a) selecione 2 (dois) verbos e 2 (dois) substantivos que apresentem forma ou emprego diferentes 
da atual; 
b) reescreva-os na forma vigente. 
 
 
10. Quais são os perfis de trabalhador propostos pelos textos III, IV e V? 
 
 
11. Aponte 2 (duas) características que comprovem não ser o texto V, de fato, um anúncio 
classificado. 
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 Gabarito 

 
1. A essência a que se refere o narrador corresponde a uma visão positiva diante dos fatos. 

Quanto à variação de forma, a primeira expressão é constituída de um adjetivo 
(“estupendo”), a segunda, de um substantivo e um adjetivo (“sol glorioso”), e a terceira, de 
um substantivo mais locução adjetiva – preposição e substantivo (“delícia de vida”). 
 

2. a) A passagem em que a percepção do narrador em relação aos fatos narrados não 
coincide com a do personagem é a seguinte: “(...) porém outras vezes a natureza 
mostrava-se carrancuda”.  
b) No sentido literal, a expressão “mau tempo” limita-se a informar as condições 
atmosféricas, enquanto, no sentido figurado, indica dificuldades, adversidades de toda 
ordem. 
 

3. a) Assim como o aço da navalha, A tua saudade (também) corta. 
b) Haveria prejuízo porque as interjeições "ai, ai" reverberam o termo "atrapaia", como 
verdadeiro eco. 

4. D 
5. B 
6. C 
7. A 
8. A 
9. a) comprão / pagala / dirija-se 

mossa / escriptorio / duvida 
b) compram / pagá-la / dirigir-se 
moça / escritório / dúvida 

 
10. No A, trabalhador escravo, não remunerado, portanto. 

No B, trabalhador remunerado, com experiência em carteira. 
No C, valorização da aparência física. 

 
11. Ausência de referente (rua, número, telefone). 

Presença de personagens (anunciados nos dois últimos parágrafos). 
 
 
 

 
 


