
1

Colégio Pedro II — PortuguêsColégio Pedro II — Campus Engenho Novo II 
Coordenação: Profª Juliana Berlim

Docentes:  Braulio Fernandes                  Data:  __ / __ / 2020  

Nome: __________________________________ Turma: ______   Nº.: ____

Queridos alunos do 3º ano – EJA

Mal começamos o ano letivo e uma pandemia interrompeu tudo. Trata-se de situação que fará 
parte da História e nós somos as testemunhas oculares do que está acontecendo.

Acreditávamos que a quarentena não seria tão longa, mas está sendo. Por esse motivo, nem que 
seja para mantermos o nosso contato afetivo, resolvemos propor a vocês alguma atividade e espera-
mos que ela seja recebida com boa vontade, já que tudo o que mais queremos é que estejam, alunos 
e familiares, enfrentando essa fase difícil como um aprendizado positivo. 

No mais, sejam confiantes. Estarmos distantes por força das circunstâncias não significa que nós, 
professores, estejamos alheios às suas dificuldades. Tudo o que mais desejamos é voltar ao trabalho a 
todo vapor e quando essa hora chegar não mediremos esforços para que não haja perdas para vocês.

Força, queridos!
Prof. Braulio fernandes 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Este material é constituído de textos acompanhados de questões que, de resto, você poderia en-
contrar na internet. Trata-se, como dissemos, de um estímulo e, de modo algum, deve-se pensar que 
sejam exercícios obrigatórios, muito menos um material on-line relacionado a aulas virtuais, uma vez 
que essa modalidade ainda não foi institucionalizada pelo Colégio Pedro II. 

Este é último ano de vocês no Ensino Médio e acreditamos que desejem prestar um exame vestibular 
ou mesmo se preparar para algum concurso. É fundamental que, de alguma maneira, não se acomodem 
em função do isolmaneto social.  Pelo contrário, sugerimos que continuem a baixar as provas, pelo menos 
as do ENEM ou as da UERJ, pois o contato com elas já é em si um modo de constinuar aprendendo. 

TEXTO 1
O açúcar 

O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.
Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,
[dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco

ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
(…)
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.

Ferreira Gullar.
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1. A antítese (ideias opostas) que apresenta uma imagem da divisão social do trabalho na 
sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e

A)  o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar.
B)  o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca.
C)  o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar.
D)  a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale.
E)  o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras.

TEXTO 2
Lembranças

Manoel Carlos 

Na minha geração, menino algum escapava da pergunta que os adultos faziam assim 
que deparavam com uma criança: 

— O que você quer ser quando crescer? 
Uma indagação a que respondíamos prontamente: “aviador”, “paraquedista”, “marinhei-

ro”…  
Fui criança numa época em que não era tão difícil ser feliz. Uma época em que os sonhos 

eram modestos e possíveis. E boa parte do tempo era vivida ao ar livre. Tive infância de quintal. 
O que nos influenciava para que tivéssemos essas escolhas era a II Guerra Mundial, 

que esteve em curso de 1939 a 1945, anos que assinalam minha idade dos 6 aos 12 anos. (...) 

2. “Na minha geração, menino algum escapava da pergunta que os adultos faziam assim que 
deparavam com uma criança.” A expressão sublinhada no fragmento acima estabelece entre 
as orações uma relação de

A)  adição.    B)  condição.   C)  explicação.
D)  finalidade.   E)  tempo

TEXTO 3

No Brasil, a origem do funk e do hip-hop remonta aos anos 1970, quando da proliferação 
dos chamados “bailes black” nas periferias dos grandes centros urbanos. Embalados pela black 
music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alterna-
tiva de lazer antes inexistente. Em cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se 
equipes de som que promoviam bailes onde foi se disseminando um estilo que buscava a 
valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados. No Rio de 
Janeiro ficou conhecido como “Black Rio”. A indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando 
discos de “equipe” com as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país.

DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

3. A presença da cultura hip-hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de

A)  lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas.
B)  entretenimento inventada pela indústria fonográfica nacional.
C)  subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes.
D)  afirmação de identidade dos jovens que a praticam.
E)  reprodução da cultura musical norte-americana.

TEXTO 4
A namorada

 Havia um muro alto entre nossas casas.
 Difícil de mandar recado para ela.
 Não havia e-mail.
 O pai era uma onça.
 A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por
 um cordão
 E pinchava a pedra no quintal da casa dela.
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 Se a namorada respondesse pela mesma pedra
 Era uma glória!
 Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da
 goiabeira
 E então era agonia.
 No tempo do onça era assim.

MANOEL DE BARROS
Poesia completa . São Paulo: Leya, 20 0.

4. Difícil de mandar recado para ela. 
 Não havia e-mail.
 O pai era uma onça. (v. 2-4)

O primeiro verso estabelece mesma relação de sentido com cada um dos dois outros versos.

Um conectivo que expressa essa relação é:

A)  porém   B)  porque   C)  embora   D) portanto

5. O pai era uma onça. 

Nesse verso, a palavra onça está empregada em um sentido que se define como:

A)  enfático   B)  antitético  C)  metafórico  D) metonímico

TEXTO 5
Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de trezentos 

povos que, juntos, falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui dife-
rentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre 
o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão 
com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação 
com as futuras gerações, e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. 
Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos 
povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção  moderna de civilização. 
Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que 
se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de “progresso”.

AZZI, R. As razões de ser guarani-kaiowá. Disponível em: www.outraspalavras.net. Acesso em: 7 dez. 2012.

6. Considerando-se as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão “Na 
verdade”, o autor tem como objetivo principal

A)  expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas 
e civilizadas.

B)  trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e, assim, ser reconhecido 
como especialista no assunto.

C)  mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza, e, por isso, sugerir 
que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos.

D)  usar a conhecida oposição entre moderno e antigo como uma forma de respeitar a maneira 
ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil.

E)  apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil, para defender 
o caráter desses povos como civilizações, em contraposição a visões preconcebidas.

TEXTO 6
Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos 

salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança 
de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é 
importante a presença de um mestre “marcante” ou “marcador”, pois é quem determina as 
gurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes 
marcações: “Tour”, “En avant”, “Chez des dames”, “Chez des chevaliê”, “Cestinha de or”, “Ba-
lancê”, “Caminho da roça”, “Olha a chuva”, “Garranchê”, “Passeio”, “Coroa de ores”, “Coroa 
de espinhos” etc.
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No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações: surgem novas gura-
ções, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além 
do aspecto de competição, que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de 
turismo.

CASCUDO, L. C. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1976.

7. As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. 
Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por 

A)  possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identicar 
uma nação ou região.

B)  abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma 
mesma nação.

C)  apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo, também, considerada dança-
-espetáculo.

D)  necessitar de vestuário especíco para a sua prática, o qual dene seu país de origem.
E)  acontecer em salões e festas e ser inuenciada por diversos gêneros musicais.

TEXTO 7
O que é bullying virtual ou cyberbullying?

É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com mensagens difamatórias ou amea-
çadoras circulando por e-mails, sites, blogs (os diários virtuais), redes sociais e celulares. É 
quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas 
envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos 
comentários e das ameaças e os efeitos podem ser tão graves ou piores. “O autor, assim como 
o alvo, tem diculdade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos”, 
explica Luciene Tognetta, doutora em Psicologia Escolar e pesquisadora da Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Disponível em http://revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

8. Segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying 
ganha novas nuances de perversidade e é potencializada pelo fato de
A)  atingir um grupo maior de espectadores.
B)  dificultar a identicação do agressor incógnito.
C)  impedir a retomada de valores consolidados pela vítima.
D)  possibilitar a participação de um número maior de autores.
E)  proporcionar o uso de uma variedade de ferramentas da internet.

TEXTO 8
           OPINIÃO
Podem me prender
Podem me bater
Podem até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião.
Aqui do morro eu não saio não
Aqui do morro eu não saio não.

Se não tem água
Eu furo um poço

Zé Ketti. Opinião. Disponível em: http:/www.mpbnet.com.br.

9. Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964, 
no Rio de Janeiro. O papel exercido pela Música Popular Brasileira (MPB) nesse contexto, 
evidenciado pela letra de música citada, foi o de
A)  entretenimento para os grupos intelectuais.
B)  valorização do progresso econômico do país.
C)  crítica à passividade dos setores populares.
D)  denúncia da situação social e política do país.
E)  mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura Militar.

Se não tem carne
Eu compro um osso e ponho na sopa
E deixa andar, deixa andar...

Falem de mim
Quem quiser falar
Aqui eu não pago aluguel
Se eu morrer amanhã seu doutor,
Estou pertinho do céu
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PROPOSTA DE LEITURA: CRÔNICA

O que é uma crônica?
É muito difícil definir exatamente todas as variantes do que chamamos crônica, mas em linhas gerais podemos 
dizer que se trata de um texto curto, muitas vezes publicado em jornal, em que o autor consegue transformar 
em literatura (em reflexão criativa) um dado simples do cotidiano. Às vezes, o cronista consegue fazer uma 
verdadeira obra-prima a partir de um fato corriqueiro noticiado no jornal ou que tenha percebido em seu dia a dia.
Na verdade, não é difícil acreditar que nosso cotidiano é pleno desses detalhes que ninguém nota. Detalhes 
que, de uma hora para outra, podem chamar a atenção,  disparando uma reflexão criativa, uma história maluca 
em que nos deixamos embalar por algum momento. 
Quem nunca vivenciou esse estado de imaginação? Na verdade, é mais fácil crer que fazemos isso a todo 
momento. A diferença é que o cronista, ao ser motivado por esse instante limite entre o real e a imaginação, 
põe isso no papel (ou no computador). 
Por isso, é possível crer que todos nós possamos relatar essas experiências em um texto. Na verdade, a 
crônica é um bom caminho para qualquer um que queira exercitar a sua escrita, principalmente porque a 
espontaneidade da crônica, sua linguagem muitas vezes simples, é o que a torna bela.

Uma crônica de Giovani Martins
Abaixo, reproduzimos a crônica de Geovani Martins, um jovem escritor (28 anos), oriundo de comunidades 
pobres do Rio de Janeiro. Seu primeiro livro, Sol na cabeça, é composto por contos que relatam a realidade de 
sua condição social, marcada pela pobreza e pela violência, por um lado, e pela consciência de pertencimento 
ao seu povo e sua cultura, por outro. Hoje, Sol na cabeça é traduzido para mais de dez línguas. e Geovani 
escreve crônicas regularmente para O Globo.

TEXTO 9        TEXTO 10

“Acho que só devemos ler a espécie de livros que nos ferem 

e trespassam. Um livro tem que ser como um machado para 

quebrar o mar de gelo do bom senso e do senso comum.” 
(Adaptado de “Franz Kafka, carta a Oscar Pollak, 1904.”  

Disponível em https://laboratoriode sensibilidades.wordpress.com.  
Acessado em 28/05/2018.) 

10. Assinale o excerto que confirma os dois textos anteriores.  

a) A leitura é, fundamentalmente, processo político. Aqueles que formam leitores – professores, biblio-
tecários – desempenham um papel político. (Marisa Lajolo, A formação do leitor no Brasil. São Paulo: 
Ática, 1996, p. 28.)   

b) Pelo que sabemos, quando há um esforço real de igualitarização, há aumento sensível do hábito de 
leitura, e portanto difusão crescente das obras. (Antonio Candido, Vários escritos. São Paulo: Duas 
cidades, 2004, p.187.)   

c) Ler é abrir janelas, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram, 
pensaram, escreveram; ler é fazer-nos expandidos. (Gilberto Gil, Discurso no lançamento do Ano 
Ibero-Americano da Leitura, 2004.)   

d) A leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios 
sonhos? (Fernando Pessoa, Páginas íntimas e de Auto-Interpretação. São Paulo: Ática, 1966, p. 23.)

Respostas

1. E  2. E   3. D   4. B  5. C

6. E    7. B     8.  B   9. D  10. C 


