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1. Leia o poema a seguir, do escritor paranaense Paulo Leminski

O que quer dizer
Para Haroldo de Campos

O que quer dizer diz.
Não fica fazendo
o que, um dia, eu sempre fiz.
Não fica só querendo, querendo,
coisa que eu nunca quis.
O que quer dizer, diz.
Só se dizendo num outro
o que, um dia, se disse,
um dia, vai ser feliz.
Paulo Leminski
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a. Leminski era poeta e tradutor, assim como Haroldo de Campos, a quem ele dedicou
o poema. Explique por que o primeiro verso sugere a facilidade de Campos em
realizar seu trabalho de tradução.
b. O eu lírico sugere ter a mesma facilidade?
c. Quantos versos e quantas estrofes compõem a poesia?
d. O poeta construiu rima com os termos diz e fiz. A palavra quis rima com essas
palavras? Justifique sua resposta.
e. Cite outras duas palavras que rimam.
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a. De acordo com o poema, ela consegue dizer o que quer, ou seja,
encontra a maneira adequada de se expressar.
b. Não.
c. São nove versos que formam uma só estrofe.
d. Sim. Quis rima com fiz, diz e infeliz. Embora com terminações
diferentes, elas possuem o mesmo som.
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TOCANDO EM FRENTE
(Almir Sater / Renato Teixeira)

1.Ando devagar porque já tive pressa
2.E levo esse sorriso porque já chorei
demais
3.Hoje me sinto mais forte, mais feliz,
4.Quem sabe eu só levo a certeza
5.De que muito pouco eu sei
6.Ou nada sei
7.Conhecer as manhas e as manhãs
8.O sabor das massas e das maçãs
9.É preciso amor para poder pulsar
10.É preciso paz para poder sorrir
11.É preciso chuva para florir

12. Penso que cumprir a vida seja
simplesmente
13. Compreender a marcha e ir tocando em
frente
14. Como um velho boiadeiro levando a
boiada
15. Eu vou tocando os dias pela longa
16. estrada, eu sou
17. Estrada eu vou
18. Todo mundo ama um dia
19. Todo mundo chora um dia
20. A gente chega e no outro vai embora
21. Cada um de nós compõe a sua história
22. E cada ser em si
23. Carrega o dom de ser capaz
24. E ser feliz
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Após ler atentamente o texto, responda às questões:
1. Assinale mais de uma alternativa que esteja de acordo com o texto:
a. ( ) Para o poeta, a vida deve ser levada, tocada como uma boiada, pois
não conseguimos entender a imprevisibilidade de ambas.
b. ( ) Só é possível ser feliz nesta jornada, depois de um toque de Deus, o
velho boiadeiro, que nos impulsiona pela longa estrada da vida.
c. ( ) Só através do choro individual e de outros é que descobrimos o
valor de um sorriso.
d. ( ) Manhãs, maçãs e chuva fazem parte da nossa história, já que não
somos donos do nosso destino.
e. ( ) Segundo o poeta, para se viver, é necessário entender o andamento
da jornada e continuar vivendo
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2. Marque as afirmativas com V para verdadeiro e F para falso, de acordo
com o texto:
a. ( ) Viver é uma aprendizagem, fruto da observação atenta das alegrias e
dos sofrimentos pelos quais passamos.
b. ( ) Ser feliz é o destino de todos os seres humanos, independendo das
chegadas e das partidas.
c. ( ) A consciência do significado da vida e o dom da capacidade de
construirmos a nossa história nos deixa mais fortes, mais felizes.
d. ( ) O poeta tem hoje um sorriso de serenidade porque nunca levou a vida
com ligeireza.
e. ( ) Para podermos saborear a vida, precisamos vivenciar a paz e o amor,
entre outros fatores que nos mostram que é possível compormos a nossa
história com serenidade.
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Assinale a única alternativa correta:
3. Há várias comparações no texto que nos leva a concluir que o
poeta fala:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) da boiada
) do boiadeiro
) do sabor das frutas
) dos dias vividos
) do dom da felicidade de cada um de nós
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4. Nos versos 5 e 6, o poeta demonstra que se considera um homem:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) orgulhoso
) sem cultura
) experiente
) humilde
) sem rumo definido.
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5. Como era a vida do poeta no passado? Comprove sua resposta
com versos da poesia.

16

5. Como era a vida do poeta no passado? Comprove sua resposta
com versos da poesia.
A vida do poeta era agitada e sofrida, demonstrado nos versos
1e2
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ATIVIDADE DE COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO – GÊNERO TEXTUAL: NOTÍCIA
Texto I
1,5 milhão de cearenses vivem com até R$ 2,33/dia
Em Fortaleza, 133.992 pessoas têm este perfil. Regionais V e VI concentram casos
mais críticos na Capital
A alegria de Francisca Íris, 38, tem cor amarelo-ovo e repousava no sofá ao relento
quando O POVO encontrou com ela e “Coitada”, a cachorra, no Conjunto Palmeiras, em
Fortaleza, ontem à tarde. Estar no rol de 1,5 milhão de cearenses cuja renda familiar
mensal é inferior a R$ 70 por pessoa só permite o mínimo da subsistência. Faz a mulher
e o companheiro Sebastião Morais da Silva, 48, o “Gil”, encontrarem no descarte alheio
refeições para uma semana num saco encardido, povoado de moscas e cheio de sobras
de gordura de carne bovina. Mas não tira o sorriso e a vontade de poesia dos dois. Ela já
salvou da morte no lixo três buquês de flores. “Não queria que elas morressem”, explica
Íris - a “Lôra”.
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Apenas em Fortaleza, 133.992 “Lôras” e “Gils da Favela” tentam
sobreviver com até R$ 2,33 por dia, segundo relatório do Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Banheiro? Luxo. Colchão para dormir? A
metade carcomida de um encontrado na rua. Sonhos? Milhares. A começar por
trazer os dois filhos para debaixo do mesmo teto. Teto? Lona. “Mas eu gosto
daqui. É uma comunidade boa; calma”, diz ela, referindo-se ao bairro da capital
com o maior número de pessoas na extrema pobreza (ver quadro ao lado).
O índice de 17,8% de cearenses com este perfil é o terceiro maior do País,
conforme o Ipece. Fica atrás apenas dos estados do Maranhão e Bahia. O de
Fortaleza (5,46% da população) é o menor do Estado. Em números absolutos,
porém, ocupa o topo do ranking por ser a mais populosa com seus 2,5 milhões de
moradores.
Jornal O POVO, 06/11/2012.
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01. O principal problema retratado na notícia acima é
a) a falta de estrutura básica nas casas das pessoas mais carentes.
b) os recursos financeiros escassos de boa parte da população cearense.
c) o descaso do poder público com relação às reais necessidades da
população.
d) a falta de políticas públicas para a criação de mais empregos e ampliação da
renda.
e) o déficit de moradias dignas para a população, que tem de viver em lugares
impróprios.
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02. Em “Mas eu gosto daqui. É uma comunidade boa; calma”, as
aspas foram usadas para
a) fazer uma citação de um autor.
b) indicar a fala de um personagem.
c) indicar a fala de um entrevistado.
d) retratar uma situação verídica.
e) usar as palavras boa e calma com ironia.
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03. Em “Fortaleza, 133.992 “Lôras” e “Gils da Favela” tentam
sobreviver...”, os nomes Lôras e Gils estão representando
a) somente o casal que participou da entrevista do jornal O Povo.
b) todas as pessoas que vivem em situação de miséria no Conjunto
Palmeiras.
c) os casais que moram debaixo de lonas e viadutos e estão
desempregados.
d) as pessoas que fizeram parte dos depoimentos colhidos pelo jornal.
e) todas as pessoas que se enquadram neste nível de extrema pobreza.
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d) as pessoas que fizeram parte dos depoimentos colhidos pelo jornal.
e) todas as pessoas que se enquadram neste nível de extrema pobreza.
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04. “O de Fortaleza (5,46% da população) é o menor do Estado”. Nessa
oração, ocorreu um caso de referenciação por elipse (o termo referido
ficou implícito). Sabendo disso, indique à qual a palavra o artigo “O” está
se referindo.
a) perfil
b) Ipece
c) índice
d) estado
e) ranking
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ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA
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Emprega-se o S:
1) Nas palavras derivadas de outras que já apresentam s no radical
análise- analisar
catálise- catalisador
casa- casinha, casebre
Liso - alisar

30

2) Nos sufixos -ês e -esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem
burguês- burguesa
inglês- inglesa
chinês- chinesa
milanês- milanesa
português – portuguesa
chinês - chinesa
pequinês - pequinesa
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3) Nos sufixos formadores de adjetivos -ense, -oso e -osa

catarinense
gostoso- gostosa
amoroso- amorosa
Palmeirense
gasoso- gasosa
teimoso- teimosa
32

4.
Mais
exemplos
ditongo.

com

coisa
pouso
lousa
náusea

33

5) Nas formas dos verbos pôr e querer, bem como em seus
derivados.
pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos
quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera, quiséssemos
repus, repusera, repusesse, repuséssemos

34

Quando usar Z
1. Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com Z.
deslize – deslizar
raiz - enraizado
gozo - gozar
realizar - realização
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2. Nas palavras cujos sufixos -ez, -eza formem substantivos
abstratos a partir de adjetivos.
Sensato - sensatez
Tímido - timidez
Duro - dureza
Grande - grandeza
Mole - moleza
Belo - beleza
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Nas palavras cujo sufixo -izar forme verbos.
Atual - atualizar
Canal - canalizar
Economia - economizar
Eterno - eternizar
Símbolo – simbolizar
Síntese - sintetizar
OBSERVAÇÃO: Na palavra primitiva , não existe IS+ vogal. Por essa
razão, não se escreve ISAR.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
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1. Partindo do pressuposto de que alguns verbos derivam de
substantivos, siga o exemplo abaixo:
civil – civilizar
análise catálise pesquisa aviso paralisia 39

2. Ainda em se tratando de derivação, atente-se ao modelo que
segue e dê continuidade aos demais:
viúvo – viuvez
lúcido surdo altivo honrado pequeno sensato insensato pálido 40

3.

Complete as palavras usando S ou Z nos espaços:
a) france__a
b) holande__a
c) japone__a
d) marque__a
e) prince__a
f)

rapide__

g) leve__a
h) nitide__
i)

canali__ar

j) traumati____ ar

k) padroni__ar
l)

pou__ada

m) coi__a
n) au__ência
o) sou__a
p) qui__esse
q) pu__emos
r) pobre__a
s) democrati__ar
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4. Por que a palavra “BARONESA” se escreve com a letra “S” e
não “Z”?
a) Porque esta palavra tem ditongo, e depois de ditongo
sempre se usa “s”.
b) Porque esta palavra indica uma nacionalidade.
c) Porque esta palavra vem da palavra original “barão”.
d) Porque esta palavra indica um título de nobreza, por isso se
escreve com “s”
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5. Qual das palavras abaixo a letra “S” não tem som de “Z”:
a) sensual
b) desastrada
c) desejos
d) misterioso
e) hesitar
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6 – Identifique os substantivos equivalentes a estes adjetivos:
limpo:
franca:
honrado:
claro:
belo:
puro:
leve:
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7. Complete as palavras abaixo utilizando S
ou Z.

i) barone__a

a) portuguê___

j) limpe___a

b) certe___a

k) acide___

c) dure___a

l) polone___a

d) campone__a

m) palide___

e) japone___a

n) lou___a

f) timide___

o) otimi___ar

g) chinê___

p) utili___a

h) frie___a
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8. Na frase “O lugar onde se vende carne chama-se ______.” A
palavra que preenche a lacuna corretamente é
a) açogue
b) assogue
c) açouge
d) asougue
e) açougue
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9. A alternativa em que todas as palavras estão escritas
corretamente é
a) caçula, açude, paçoca, açaí e açafrão
b) cassula, açude, passoca, açaí e açafrão
c) caçula, assude, paçoca, assaí e açafrão
d) caçula, assude, paçoca, açaí e assafrão
e) cassula, açude, passoca, assaí e assafrão
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10. Todas as alternativas estão corretas, exceto
a) deslize - deslizar
b) enraizado - raiz
c) paralização - paralizar
d) realização - realizar
e) vizinhança - vizinho
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11. Por que a palavra “SEDUZIR” se escreve com “Z”:
a) Porque indica um título de nobreza.
b) Porque a palavra original “sedução” não tem a letra “s” no seu final.
c) Porque se trata de uma nacionalidade.
d) Porque é de origem indígena.
e) Porque é uma palavra de origem africana
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USO DOS PORQUÊS
12. Complete os espaços das frases com: POR QUE, POR QUÊ, PORQUE ou PORQUÊ:
A) ________ele sumiu da aula mais cedo?
B) Não fui à festa________choveu.
C) Eles estão revoltados, ______________?
D) Quero saber o___________ do seu medo?
E) Ele não procurou,________?
F) Ninguém explicou o ________ de sua desistência.
G) Desejo saber _________não compareceu à aula?
H) ___________é sonhador o jovem cultiva ideias.
I) A criança adoeceu________brincou na água quente.
J) __________você não tirou os pães do forno logo?
K) O pedreiro não terminou de colocar a cerâmica da casa, _________?
L) O_________da minha insônia é a preocupação com as contas atrasadas.
M) Vamos sair mais cedo da aula hoje________o professor faltou.
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