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2. (Enem)

O mundo é grande

O mundo é grande e cabe
Nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe
Na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe
No breve espaço de beijar.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e 
prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983)
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Nesse poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de
determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da
mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases.

Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de:
a) comparação
b) conclusão.
c) oposição.
d) alternância.
e) finalidade.
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O mundo é grande
O mundo é grande e cabe
Nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe
Na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe
No breve espaço de beijar.
(ANDRADE, Carlos Drummond 
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Nesse poema, o poeta realizou uma opção estilística: a
reiteração de determinadas construções e expressões
linguísticas, como o uso da mesma conjunção para
estabelecer a relação entre as frases.
Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um
sentido de:
a) comparação
b) conclusão.
c) oposição.
d) alternância.
e) finalidade.

RESOLUÇÃO: A repetição da conjunção E, nesse contexto, tem função de operador
argumentativo de oposição. Para confirmar, podemos substituir a conjunção E por MAS.
Nesse caso, teríamos o mesmo sentido. GABARITO:C



HILDALENE PINHEIRO LÍNGUA PORTUGUESA CIÊNCIA NA ESCOLA!

Os textos, escritos ou orais, quando apresentam um conjunto de características
semelhantes, podem ser classificados em determinado gênero textual.

Os gêneros textuais são inúmeros e cada um deles possui o seu próprio estilo
de escrita e de estrutura. Confira alguns deles a seguir:
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1 - NARRATIVOS: FINALIDADE CONTAR UMA HISTÓRIA, FAZER UM RELATO.
Conto; Conto de fadas; Microconto; Crônica literária ou jornalística; Apólogo;
Fábula; Parábola; Lenda; Mito; Romance; Novela; Anedota; Piada; Casos;
Relato; Relato de viagem; Diário; Poema narrativo, etc.

EXEMPLO:
- Mãe, mãe, de onde viemos?
– Filho o homem é descendente de Adão e Eva.
– Mas o papai disse-me que o homem descende do macaco.
– Meu filho, não vamos falar da família do teu pai.
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