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Português – Figuras de Linguagem – Fácil [20 Questões] 
 

 01 - (ITA SP)              

É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos, principalmente 

para fazerem suas necessidades fisiológicas no jardim do condomínio, onde pode por em 

risco a saúde das crianças que ali brincam descalças. 

(Extraído de um relatório de prestação de contas da administração de um prédio.) 

Assinale a opção que apresenta figuras de linguagem presentes no texto: 

a) Pleonasmo e eufemismo.  

b) Metonímia e eufemismo. 

c) Pleonasmo e polissíndeto. 

d) Pleonasmo e metonímia. 

e) Eufemismo e polissíndeto. 

 

02 - (UNIFOR CE)     

A expressão sublinhada identifica-se como figura de estilo em: 

a) os leigos sempre se medicaram por conta própria. 

b) retira oitenta por cento de seu faturamento da venda livre de seus produtos. 

c) a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos. 

d) qualquer farmácia conta com um arsenal de armas de guerra. 

e) alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio. 

 

03 - (Mackenzie SP)     

Assinale a afirmação correta. 

a) Em Ouvirei o martelo do ferreiro Bater tem-se uma metonímia. 

b) A primeira estrofe particulariza a idéia geral da segunda estrofe. 

c) Ouvirei o martelo do ferreiro denota circunstâncias de causa para o fato de acordar. 

d) A conjunção Mas, que aparece na primeira estrofe, estabelece oposição entre 

“monotonia” e “intranqüilidade”. 

e) O verso Os elementos mais cotidianos remete às experiências mais simples, menos 

valorizadas pelo “eu” lírico. 

 

04 - (FEI SP)      

"Em tristes sombras morre a formosura, 

em contínuas tristezas a alegria" 
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Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que 

consiste em aproximar termos de significados opostos, como "tristezas" e "alegria". O 

nome desta figura de linguagem é: 

a) metáfora 

b) aliteração 

c) eufemismo 

d) antítese 

e) sinédoque 

 

05 - (UERJ)      

Apenas OLHARES CARCOMIDOS PELA FOME, em frente aos barracos,... 

A dramaticidade da caracterização dos habitantes da favela é alcançada neste trecho por 

meio da figura de linguagem denominada: 

a) antítese 

b) anacoluto 

c) pleonasmo 

e) metonímia 

 

06 - (PUC MG)     

Em todas os trechos retirados de "Memórias Sentimentais de João Miramar" ocorre 

metonímia, EXCETO: 

a) "Um cônsul do Kaiser em Buenos Aires viajava como uma congregação." 

b) "No quarto de dormir ralhos queridos não queriam que eu andasse com meu primo." 

c) "As barbas alemãs de um médico beijavam cerimoniosas mãos de atrizes." 

d) "Apitos na cabina estranha estoparam o Marta na madrugada." 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 7 

  

   

           O mundo já testemunhou uma verdadeira guerra contra a introdução de novas 

tecnologias no local de produção. O movimento dos luddities da Inglaterra destruiu 

máquinas e equipamentos por achar que as tecnologias que fizeram a Revolução Industrial 

destruiriam o trabalho. Nos dias de hoje, ainda há quem atribua às tecnologias a causa do 

desemprego. É comum citar a destruição de postos de trabalho provocada por uma 

colheitadeira que dispensa centenas de trabalhadores rurais. 

           Essa análise não encontra respaldo na realidade. Uma nova tecnologia pode ter um 

impacto direto destrutivo e outro indireto construtivo, ao reduzir postos de trabalho onde 
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entra e criar oportunidades de trabalho em outros setores. É verdade que isso não 

acontece automaticamente. Os impactos são mediados pelo tipo de administração, pelo 

ambiente institucional e pelas regras da economia. 

           Quando novas tecnologias são incorporadas por empresas bem administradas e são 

usadas para baixar os preços e instigar a demanda de bens e serviços novos, os impactos 

positivos são enormes. Em 1960, uma ligação telefônica de três minutos entre o Brasil e os 

Estados Unidos custava cerca de US$ 45,00 (em valores de 2001); hoje, custa menos de US$ 

3,00, graças ás inovações tecnológicas. Isso intensificou o volume das transações 

comerciais, o que, por sua vez, ampliou os investimentos e o emprego. 

           A história mostra que o emprego aumenta quando a produtividade se eleva. Por outro 

lado, uma empresa que perde produtividade deixa de competir, destruindo empregos. 

(O Estado de S. Paulo, A3, 29/12/01) 

 

 

07 - (UNIFOR CE)     

Há, no primeiro parágrafo do texto, o uso predominante de uma figura de estilo que é: 

a) a personificação. 

b) a onomatopéia. 

c) a metáfora. 

d) a perífrase 

e) o eufemismo. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 8 

  

      

Gostava de jipe, não de automóvel, e dirigia com extrema cautela. Evitava o centro 
urbano, e quando tinha de ir até lá, descrevia longas voltas e terminava a pé, para não se 
expor ao tráfego desembestado das ruas principais. Os filhos riam, pondo em dúvida sua 
capacidade no volante. Mas todos arrebentavam a máquina, ao usá-la, e ele tinha como 
pequena glória nunca ter dado uma batida. 

           Como pequena glória. Porque as maiores eram as que lhe vinham do sítio. Possuíra 

fazenda, agora tinha sítio. E ficava feliz quando o jipe tropicador o levava para a modesta 

pasárgada. Esquecendo-se da idade, punha exagero de moço – trinta anos depois – em 

capinar, plantar, podar; se chovia, plantava mentalmente. Orgulhava-se de produzir não só 

frutas tropicais como subtropicais. Um cruzamento de espécies, determinando novo sabor, 

nova forma ou colorido, era uma festa para ele. O sítio confinava com uma fazenda; matava 

saudades do antigo latifúndio ouvindo, à distância, o vozeio dos vaqueiros, o urro do 

jumento, pontual como um relógio. 
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           Bacharel? Sim, fizera o curso de Direito, tirara diploma, se necessário lutava contra 

empresas poderosas, e vencia, sem ligar muito a isso. Guardava os livros essenciais ao 

exercício da profissão, só esses, no pequeno armário envidraçado. Sua consulta constante 

era às sementes, à terra, ao tempo; nem se lembrava mais de que, na mocidade, cultivara 

as letras, escrevera poemas em prosa neo-simbolistas, induzira o irmão menor a seguir o 

ofício de juntar palavras. Em 1959 bateu um recorde negativo, escrevendo só quatro cartas, 

profissionais e concisas. 

           Anos e anos escoados na cidadezinha natal, entre problemas pequenos e grandes que 

nunca se resolviam. [...] Mudou de terra e de vida. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

08 - (UNIFOR CE)     

Ocorre uma metáfora em: 

a) o levava para a modesta pasárgada. 

b) todos arrebentavam a máquina. 

c) Um cruzamento de espécies, determinando novo sabor. 

d) o urro do jumento, pontual como um relógio. 

e) guardava os livros essenciais ao exercício da profissão. 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 9 

  

    

Natal 1961 

 

          Deslocados por uma operação burocrática – o recenseamento da terra – a Virgem e o 

carpinteiro José aportam a Belém. 

          "Não há lugar para essa gente", grita o dono do hotel onde se realiza um congresso 

internacional de solidariedade. 

          O casal dirige-se a uma estrebaria, recebido por um boi branco e um burro cansado do 

trabalho. 

          Os soldados de Herodes distribuem elementos radioativos a todos os meninos de menos 

de dois anos. 

          Uma poderosa nuvem em forma de cogumelo abre o horizonte e súbito explode. 

          O menino nasce morto. 

(Murilo Mendes. Conversa portátil. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1994. p. 1486) 
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09 - (UNIFOR CE)     

No segundo parágrafo, a fala do dono do hotel e a menção ao congresso internacional de 

solidariedade articulam-se de modo a constituir uma: 

a) metáfora. 

b) ironia. 

c) metonímia. 

d) comparação. 

e) hipérbole. 

 

TEXTO: 4 - Comum à questão: 10 

  

   

Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia, e 

como fosse trazido à sua presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 

repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, que não era 

medroso nem lerdo, espondeu assim: Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, 

sou ladrão, e vós, por que roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar 

pouco é culpa, o roubar muito é grandeza; o roubar com pouco poder faz os piratas, o 

roubar com muito, os Alexandres. 

Padre Antônio Vieira 

 

 

10 - (Mackenzie SP)     

Encontra-se no texto figura de linguagem típica do estilo seiscentista. 

Trata-se de: 

a) metáfora, presente em o roubar com muito, os Alexandres. 

b) hipérbato, presente em porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim. 

c) antítese, presente em O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. 

d) hipérbole, presente em repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício. 

e) sinestesia, presente em o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os 

Alexandres. 

 

TEXTO: 5 - Comum à questão: 11 

  

    

JOÃO sem terra 
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Viajar para a lua? 

Complexo de quem gostaria de não ter nascido na Terra. 

Não dele, para quem a lua é rural. 

Tem a forma de uma foice ou de um fruto. 

Não dele, João sem terra mas sujo de terra. 

 

Procurar outra terra? 

Mas em outra terra a mesma lua, a mesma foice o mesmo coice, a mesma condição de João 

sem terra e - paradoxalmente - 

João sujo de terra, sub-João. 

 

Enterro e desterro palavras que só se escrevem na Terra com terra. 

 

Poderia ter nascido em outro planeta, por exemplo: onde não houvesse terra. 

Onde não vivesse tão sujo de terra. 

Mas não; nasceu na Terra. 

No fundo do latifúndio os cães latindo. 

 

João sem terra mas sujo de terra. 

Corroído pelo pó da terra. 

Vestido de chuva e de sol. 

Girassol que erra de terra em terra. 

O seu suor em flor mas para o senhor feudal da terra. 

Sem terra mas na Terra. 

Sem terra mas sujo de terra. 

Não o João Sem Terra da loura Inglaterra. 

 

RICARDO, Cassiano. Jeremias sem-chorar. 2. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio. 1968.141 p.João 

Sem Terra: Rei da Inglaterra (1199-1216) que assinou a Carta Magna em junho de 1215. 

 

 

11 - (UNIRIO RJ)     

Para terminar a seqüência descritiva de João sem terra, o eu-lírico emprega, enfaticamente, 

no quarto verso da última estrofe, a figura de palavra denominada: 

a) eufemismo  

b) catacrese  
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c) metonímia 

d) ironia 

e) metáfora 

 

TEXTO: 6 - Comum à questão: 12 

  

    

Primaveras na Serra 

 

Claridade quente da manhã vaidosa. 

O sol deve ter posto lente nova, 

e areou todas as manchas, 

para esperdiçar luz. 

 

Dez esquadrilhas de periquitos verdes 

receberam ordem de partida, 

deixando para as araras cor de fogo, 

o pequizeiro morto. 

E a árvore, esgalhada e seca, se faz verde, 

vermelha e castanha, entre os mochoqueiros, 

braúnas, jatobás e imbaúbas do morro, 

na paisagem que um pintor daltônico 

pincelou no dorso de um camaleão. 

 

E o lombo da serra é tão bonito e claro, 

que até uma coruja, 

tonta e míope na luz, 

com grandes óculos redondos, 

fica trepada no cupim, o dia inteiro, 

imóvel e encolhida, admirando as cores, 

fatigada, talvez, de tanta erudição... 

 

ROSA, João Guimarães. "Magma". Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. p. 141. 

 

 

12 - (UFRRJ)     

O verso que encerra uma metáfora é: 
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a) "vermelha e castanha, entre os mochoqueiros," 

b) "E o lombo da serra é tão bonito e claro," 

c) "o pequizeiro morto." 

d) "fica trepada no cupim o dia inteiro," 

e) "imóvel e encolhida, admirando as cores," 

 

TEXTO: 7 - Comum à questão: 13 

  

       

O FORTE 

 

           As amuradas, plantadas no chão, fecham o pátio. Os corredores são galerias adentro 

dos paredões de pedra, levam aos antigos depósitos e às prisões, estabelecem as 

comunicações entre os alojamentos. No centro, bem no centro, a terra nua. Quase um 

castelo assim em seu tamanho, altas suas torres de vigia, deve pesar como uma montanha. 

Erguendo-se na colina, quadrado pelos muros que sobem, vê as ladeiras, as ruas, as praças. 

E, muito embaixo, o mar de saveiros e o oceano aberto. Os canhões enferrujados, para o 

mar, voltados já estiveram. Poder-se-ia dizer, e sem mentir, que a Bahia cresceu com ele. 

          Largos são os passeios que o rodeiam e neles a multidão passa durante o dia, descendo 

e subindo, o ar cheio de barulho. Caminho de muitos, as ladeiras saindo dos quatro cantos, 

sua sombra escurece os sobrados de azulejos. O portão, na verdade uma cancela 

gigantesca, range quando se abre. Por cima, nas manhãs de domingo, saíam os cantos dos 

sinos de sua capela. É possível vê-la, encostada ao pátio, ameaçando cair. Baixa, as paredes 

esburacadas, as telhas partidas. E por cima também escapavam, nos velhos tempos, as 

ordens das cornetas, os rumores das marchas, as algazarras do rancho. 

           A terra nua, no pátio, tem a cor do cobre. Sustenta, porém, as três árvores. Espalhadas, 

os troncos grossos, ganharam altura. Levantam-se como se o Forte fosse um convento, 

tranqüilas, moradia de pássaros. Os ventos altos, vindos do mar, não têm forças para agitá-

las. E, no verão, sua sombra é pouso. Faz bem vê-las, assim nos recantos, folhas cobrindo o 

chão. O pico da colina está coberto. A carcaça imensa, o labirinto por dentro, torres e 

colunas, os fundos alicerces plantados na rocha. Construído aos pedaços, alargando-se e 

subindo, sua dureza fere os olhos. O ar, porém, é livre. E abriga, quando o vento não falta, 

os cheiros da Bahia. Os torreões aprumados, como braços erguidos, apontam o céu de 

estrelas e paz. 

(ADONIAS FILHO, O Forte.) 
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13 - (FESO RJ)     

Assinale o procedimento NÃO observado quanto à linguagem empregada. 

a) Emprego de metáforas. 

b) Significativo uso de adjetivação que configura os elementos descritos. 

c) Omissão de verbo na construção de frase. 

d) Omissão de preposição na construção de frase. 

e) Significativo uso de verbos na primeira pessoa do singular. 

 

TEXTO: 8 - Comum à questão: 14 

  

    

“Navegar é preciso, viver não é preciso”. Esta frase de antigos navegadores portugueses, 

retomada por Fernando Pessoa, por Caetano Veloso e sabe-se lá por quantos mais citadores 

ou reinventores, ganha sua última versão no âmbito da Informática, em que o termo 

navegar adquire outro e preciso sentido. 

Na nova acepção, em tempos de Internet, o lema parece mais afirmativo do que nunca. 

Os olhos que hoje vagueiam pela tela iluminada do monitor já não precisam nem de velas, 

nem de versos, nem de fados: da vida só querem o cantinho de um quarto, de onde fazem o 

mundo flutuar em mares de virtualidades nunca dantes navegados. 

 

14 - (FUVEST SP)     

Indique a afirmação correta em relação ao texto. 

a) O efeito sonoro explorado na seqüência de “vagueiam”, “velas”, “versos”, “vida”, 

“virtualidades” é conhecido como rima interior. 

b) A construção “Os olhos (…) já não precisam” é exemplo de metonímia. 

c) O termo “vagueiam” está empregado no sentido de “norteiam” e é exemplo de 

personificação. 

d) Na frase “Navegar é preciso, viver não é preciso” há um pleonasmo. 

e) A construção “nem de velas, nem de versos, nem de fados” apóia-se em antíteses. 

 

TEXTO: 9 - Comum à questão: 15 

  

    

Texto I 

O Coronel e o Lobisomem 

 

1 – Que faniquito é esse? Respeite a patente 
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2 e deixe de ficar sestrosa. 

3 Foi quando, sem mais nem menos, deu 

4 entrada no meu ouvido aquele assobio fi 

5 ninho, vindo não atinei de onde. Podia ser 

6 cobra em vadiagem de luar. Se tal fosse, a 

7 mula andava recoberta de razão. Por isso 

8 dei prazo de espera para que a peçonha 

9 da cobra saísse no claro. Nisso, outro as 

10 sobio passou rentoso de minha barba, com 

11 tanta maldade que a mula estremeceu da 

12 anca ao casco, ao tempo em que sobrevi 

13 nha do mato um barulho de folha pisada. 

14 Inquiri dentro do regulamento militar: 

15 – Quem vem lá? 

16 De resposta tive novo assobio. Num re 

17 pente, relembrei estar em noite de lobiso 

18 mem – era sexta-feira. Tanto caçoei do 

19 povo de Juca Azeredo que o assombrado 

20 tomou a peito tirar vingança de mim, 

21 como avisou Sinhozinho. Pois muito pesar 

22 levava eu em não poder, em tal estado, 

23 dar provimento ao caso dele. Sujeito de 

24 patente, militar em serviço de água be 

25 nta, carecia de consentimento para travar 

26 demanda com o lobisomem ou outra qual 

27 quer penitência dos pastos, mesmo que 

28 fosse uma visagenzinha de menino pagão. 

29 Sempre fui cioso da lei e não ia em noite 

30 de batizado manchar, na briga de estrada, 

31 galão e patente: 

32– Nunca! 

33 A mulinha, a par de tamanha responsabi 

34 lidade, que mula sempre foi bicho de 

35 grande entendimento, largou o casco na 

36 poeira. Para a frente a montaria não an 

37 dava, mas na direção do Sobradinho cor 

38 ria de vento em popa. Já um estirão era 
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39 andado quando, numa roça de mandioca, 

40 adveio aquele figurão de cachorro, uma 

41 peça de vinte palmos de pêlo e raiva. Na 

42 frente de ostentação tão provida de ódio, a 

43 mulinha de Ponciano debandou sem mi 

44 nha licença por terra de dormideira e 

45 cipó, onde imperava toda raça de espinho, 

46 caruru-de-sapo e roseta-de-frade. O luar 

47 era tão limpo que não existia matinho de 

48 simportante para suas claridades – tudo 

49 vinha à tona, de quase aparecer a raiz. 

50 Aprovei a manobra da mula na certeza de 

51 que lobisomem algum arriscava a sua 

52 pessoa em tamanho carrascal. Enganado 

53 estava eu. Atrás, abrindo caminho e des 

54 torcendo mato, vinha o vingancista do lo 

55 bisomem. Roncava como porco cevado. 

56 Assim acuada, a mulinha avivou carreira, 

57 mas tão desinfeliz que embaralhou a pata 

58 do coice numas embiras-de-corda. Não 

59 tive mais governo de sela e rédea. Caí 

60 como sei cair, em posição militar, pronto a 

61 repelir qualquer ofendimento. Digo, sem 

62 alarde, que o lobisomem bem podia ter 

63 saído da demanda sem avaria ou agravo, 

64 caso não fosse um saco de malquerença. 

65 Estando eu em retirada, pelo motivo já 

66 sabido de ser portador de galão e patente, 

67 não cabia a mim entrar em arruaça des 

68 guarnecido de licença superior. Disso não 

69 dei conta ao enfeitiçado, do que resultou a 

70 perdição dele. Como disse, rolava eu no 

71 capim, pronto a dar ao caso solução brio 

72 sa, na hora em que o querelante apresen 

73 tou aquela risada de pouco caso e debo 

74 che: 

75– Quá-quá-quá... 
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76 Não precisou de mais nada para que o gê 

77 nio dos Azeredos e demais Furtados vies 

78 se de vela solta. Dei um pulo de cabrito e 

79 preparado estava para a guerra do lobiso 

80 mem. Por descargo de consciência, do que 

81 nem carecia, chamei os santos de que sou 

82 devocioneiro: 

83 – São Jorge, Santo Onofre, São José! 

CARVALHO, José Cândido de. O coronel e o lobisomen. 46. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, 

pp.177-179 

 

15 - (FGV )     

“Nisso, outro assobio passou rentoso de minha barba...” (L. 9-10). 

 

Nesse período, há um exemplo de sinestesia que, no caso, consiste no acúmulo de duas 

sensações: 

a) Visual e olfativa. 

b) Gustativa e auditiva. 

c) Tátil e visual. 

d) Olfativa e auditiva. 

e) Auditiva e tátil. 

 

TEXTO: 10 - Comum à questão: 16 

  

    

É impossível colocar em série exata os fatos da infância porque há aqueles que já 

acontecem permanentes, que vêm para ficar e doer, que nunca mais são esquecidos, que 

são sempre trazidos tempo afora, como se fossem dagora. 

É a carga. Há os outros, miúdos fatos, incolores e quase sem som – que mal se deram, a 

memória os atira nos abismos do esquecimento. Mesmo próximos eles viram logo passado 

remoto. Surgem às vezes, na lembrança, como se fossem uma incongruência. Só 

aparentemente sem razão, porque não há associação de idéias que seja ilógica. O que assim 

parece, em verdade, liga-se e harmoniza-se no subconsciente pelas raízes subterrâneas – 

raízes lógicas! – de que emergem os pequenos caules isolados – aparentemente ilógicos! só 

aparentemente! – às vezes chegados à memória vindos do esquecimento, que é outra 

função ativa dessa mesma memória. 

Pedro Nava, Baú de ossos. 
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16 - (FUVEST SP)     

O que Pedro Nava afirma no final do texto ajuda a compreender o título do livro Esquecer 

para lembrar, de Carlos Drummond de Andrade, título que contém: 

a) um paradoxo apenas aparente, já que designa uma das operações próprias da memória. 

b) uma contradição insuperável, justificada apenas pelo valor poético que alcança. 

c) uma explicação para a dificuldade de se organizar de modo sistemático os fatos 

lembrados. 

d) uma fina ironia, pois a antítese entre os dois verbos dá a entender o inverso do que nele 

se afirma. 

e) uma metáfora, já que o tempo do esquecimento e o tempo da lembrança não podem 

ser simultâneos. 

 

TEXTO: 11 - Comum à questão: 17 

  

         

Texto I 

 

Poesia expressa na era da pressa 

 

Se quase não temos mais tempo para ler romances no mundo da pressa, da TV, do 

cinema e dos videogames, então é tempo de ler poesia? Viveríamos hoje a vingança da 

poesia, o seu dia D, o momento propício para seu retorno a um mundo tão violentamente 

prosaico? A questão foi  5lançada pela ensaísta americana Camille Paglia, numa animada 

entrevista  publicada pelo caderno Mais!, da Folha de São Paulo, e a revista Cláudia me 

repassa inesperadamente a bola, perguntando: a poesia ganha uma  importância nova na 

era da internet? Ela tem mais chance num mundo  como o nosso? De fato, de um ponto de 

vista puramente quantitativo, como 10diz Camille, um romance consome dias ou semanas 

de nosso tempo,  exigindo uma atenção continuada, num mundo em que tudo em volta faz 

com que nossa atenção se interrompa e se disperse em mil assuntos. Já um  poema pode 

ser lido em minutos, às vezes em segundos. O poema é uma autêntica pílula literária, em 

cuja concentração Camille Paglia vê a 15possibilidade de uma revitalização da literatura em 

nosso tempo. 

Considero que exaltar a poesia é sempre bom, assim como apostar na força dela: por 

que não? E o que a ensaísta americana está fazendo é, de fato, mais uma aposta muito 

afirmativa no poder da poesia do que um  raciocínio automático e simplório que dissesse: 

como não temos tempo para 20ler romances, leremos poemas! 
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A questão que ela está colocando, na verdade, é: precisamos  aprender – ou reaprender 

– hoje a ler poesia. Lembremos que no Brasil a questão é ainda mais embaixo, porque 

lemos muito pouco, pouquíssimo, seja poesia, seja prosa, e precisamos, portanto, aprender 

a ler, no sentido 25mais amplo da palavra. Mas, dito isso, vamos voltar ao começo e retomar 

a pergunta: de quanto tempo precisamos, de fato, para ler um poema? Quanto  tempo ele 

nos pede? Aqui a resposta tem que ser parecida à daquele pintor que, perguntado sobre 

quanto tempo levara para pintar um determinado quadro, 30respondeu, cheio de razão: a 

vida inteira. Não nos enganemos, portanto,  sobre a rapidez da poesia: um poema pede que 

a gente dê a ele a nossa vida inteira naquele instante. Em outras palavras, um poema exige 

pouco do nosso tempo horizontal, cronológico e linear. Ele exige tudo do nosso  tempo 

vertical, aquele que vai bater lá no sem fundo da lembrança, na aura 35sutil dos afetos, na 

dor e no espanto de existir, e na descoberta de que as palavras, que nos parecem naturais, 

não param de dançar um jogo infinito.  

O poema exige um tempo intenso, em outra dimensão – por isso ele não é óbvio nem 

fácil, embora se entregue com súbita facilidade a quem se entrega a ele e o descobre de 

repente.  40Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior, declarou certa vez, citando 

Rainer Maria Rilke (poeta austríaco) que “para escrever um só verso é preciso ter visto 

muitas cidades, homens e coisas, conhecer os animais, sentir como voam os pássaros e 

saber que movimento fazem as flores ao se abrirem pela manhã; é preciso ter a lembrança 

de mulheres 45sofrendo na hora do parto, de pessoas morrendo, de crianças doentes, de  

diferentes noites de amor; e depois é preciso esquecer tudo isso, esperar que tudo isso se 

incorpore ao nosso sangue, ao nosso olhar; que tudo isso fique fazendo parte de nós”. Isso 

que a poesia pede ao poeta, nas palavras de Drummond, pede  50também da sensibilidade 

do leitor, a seu modo, no momento da leitura. Fernando Pessoa diz que para se 

entenderem os símbolos poéticos são necessárias, antes de mais nada, a intuição e a 

simpatia do leitor: é preciso que o leitor vibre junto com o poema, dê força ao poema, seja 

cúmplice do poema e adivinhe o poema. O poema é uma avenca, uma planta sensitiva, 
55que definha com um olhar torto. Mas também é uma fênix exuberante, que renasce 

quando irrigada. Porque bebe daquilo que o leitor lhe oferece em  nudez interior, em 

despojamento de tudo que é o já sabido, em desprendimento de conceitos e preconceitos.  

Penso, por exemplo, num poema tão simples, de Manuel Bandeira, 60como A onda:  

     “A onda anda 

          aonde 

      anda a onda? 

      A onda ainda 
65   ainda onda  

        ainda anda 
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           aonde? 

           aonde? 

           a onda 
70       a onda.” 

Um leitor prosaico e ressecado, incapaz de lembrar que ele mesmo é um organismo 

todo feito de ondas – de ar, de fluidos, de energia, de  desejos, de impulsos da alma – dirá: 

mas que tremenda falta de assunto! Ele não terá na verdade tempo algum de 

disponibilidade para essas poucas e  75iluminadas palavras. Como diria Fernando Pessoa, o 

poema está morto para ele, e ele, morto para o poema. Mas o leitor poético que há em nós, 

e mesmo que sem qualquer pretensão intelectual, reconhecerá de imediato as ondas do 

mar dançando na  música das palavras. Tomado de simpatia, e intuindo que aquela vibração  
80não lhe é estranha, embarca na onda e no jogo. E, consciente disso ou não,  sente que a 

onda anda numa pergunta em círculo, procurando um lugar que  não é nenhum lugar senão 

a própria onda. Que não há repouso senão no movimento. Que a vida só se apóia no seu 

moto-perpétuo, perguntando-se  sobre seu destino e tendo como resposta a si mesma. 

.......................................................................................................................... 
85 Em suma, a poesia, pela sua brevidade, pela sua rapidez, pela sua  leveza, parece 

participar daquele ritmo que Ítalo Calvino (escritor italiano) queria para o presente milênio. 

Ao mesmo tempo, ela continua sendo a estranha e mais que nunca a excluída desse mundo 

onde a publicidade  ocupou todos os espaços para dizer que a posse das mercadorias 90 

permanentemente descartadas e o status conferido ao possuidor são a solução da 

existência. Nesse sentido, a vontade de afirmar a poesia, como faz Camille Paglia, não deixa 

de atritar, cheia de energia, com o mundo que baniu dele a poesia, na prática e não há 

pouco tempo. No seu primeiro livro, Alguma Poesia, em 1930, Drummond já dizia: 

“Impossível escrever um 95 poema a essa altura da evolução da humanidade”. Mas 

terminava o mesmo poema dizendo: “Desconfio que escrevi um poema”. 

WISNIK, José Miguel. A poesia expressa na era da pressa. São Paulo: Revista Claúdia. Ed 

Abril, julho 2005,  adaptado. 

 

 

Texto II 

    

Para fazer um soneto 

 Carlos Pena Filho 

 

Tome um pouco de azul, se a tarde é clara, 

e espere pelo instante ocasional. 
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Neste curto intervalo Deus prepara 

e lhe oferta a palavra inicial. 

 

Aí, adote uma atitude avara: 

se você preferir a cor local, 

não use mais que o sol de sua cara 

e um pedaço de fundo de quintal. 

 

Se não, procure a cinza e essa vagueza 

das lembranças da infância, e não se apresse, 

antes, deixe levá-lo a correnteza. 

 

Mas ao chegar ao ponto em que se tece 

Dentro da escuridão a vã certeza, 

Ponha tudo de lado e então comece. 

 

 

Texto III 

         

O sobrevivente 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. 

Impossível escrever um poema - uma linha que seja - de verdadeira poesia. 

O último trovador morreu em 1914. 

Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. 

 

Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 

Se quer fumar um charuto aperte um botão. 

Paletós abotoam-se por eletricidade. 

Amor se faz pelo sem-fio. 

Não precisa estômago para digestão. 

 

Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta 

muito para atingirmos um nível razoável de 

cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. 
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Os homens não melhoram 

e matam-se como percevejos. 

Os percevejos heróicos renascem. 

Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 

E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio. 

 

(Desconfio que escrevi um poema.) 

 

SECCHIN, Antônio Carlos. Antologia temática da poesia brasileira. Rio de Janeiro: Faculdade 

de Letras, UFRJ, 2004. 

 

17 - (IME RJ)      

A figura de linguagem presente em “as palavras... não param de dançar...” (texto I, linhas 35 

e 36) também aparece em: 

a) “O poema é uma autêntica pílula literária...”. (texto I, linhas 13 e 14) 

b) “A onda anda...”. (texto I, linha 61) 

c) “... não há repouso senão no movimento”. (texto I, linhas 83 e 84) 

d) “Desconfio que escrevi um poema”. (texto I, linha 96) 

 

TEXTO: 12 - Comum à questão: 18 

  

     

Texto 1 

 

 
 

Dar mais atenção a você é uma prioridade do Ministério da Saúde, mas é um compromisso 

que você também deve ter principalmente quem tem pressão alta. Se você é hipertenso, 

evite sal na comida. É importantíssimo uma alimentação saudável. Não fume, controle o seu 

peso e a taxa de colesterol. Faça acompanhamento periódico e pratique atividade física 
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regularmente, mas nunca sem consultar um médico. Os postos de saúde estão prontos para 

atender você. 
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“Os postos de saúde estão prontos para atender você.” 

 

No fragmento acima ocorre um processo de substituição de um termo por outro que com 

ele apresenta relação de sentido. Assinale a afirmativa abaixo em que ocorre tal processo 

lógico-semântico: 

a) O avião decolou, ganhou altura e caiu. 

b) O leão do imposto comeu todo o meu dinheiro. 

c) Faltaram braços para se concluir o livro. 

d) O carro era um foguete passando por mim. 

e) O dente de alho está em cima da mesa. 

 

TEXTO: 13 - Comum à questão: 19 

  

     

Texto 2 

 

CARTILHA DO HIPERTENSO 

O que É ? 

O que é pressão alta? 

§1 A hipertensão, ou pressão alta, existe quando a pressão, medida várias vezes em 

consultório médico, é igual a 14 por 9 ou maior. Isso acontece porque os vasos nos quais o 

sangue circula se contraem e fazem com que a pressão do sangue se eleve. Para 

entendermos melhor, podemos comparar o coração e os vasos a uma torneira aberta ligada 

a vários esguichos. Ao fecharmos a ponta dos esguichos, a pressão irá subir. Da mesma 

maneira, quando o coração bombeia o sangue e os vasos estão estreitados, a pressão 

dentro dos vasos aumenta.  

 

Quais são as conseqüências da pressão alta? 
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§2 A pressão alta ataca os vasos. Todos eles são recobertos internamente por uma camada 

muito fina e delicada, que é machucada quando o sangue está circulando com pressão 

muito alta. Com isso, os vasos se tornam endurecidos e estreitados e podem, com o passar 

dos anos, entupir ou romper-se. Quando isso acontece no coração, o entupimento de um 

vaso leva à  angina e pode ocasionar infarto. No cérebro, o entupimento ou rompimento de 

um vaso leva ao "derrame cerebral" ou AVC. Nos rins também pode ocorrer entupimento, 

levando à paralisação dos rins. Todas essas situações são muito graves e podem ser evitadas 

com o controle da pressão alta. 

 

Quem tem pressão alta? 

§3 A pressão alta, ou hipertensão, é uma doença muito comum, que acomete uma em cada 

cinco pessoas. Entre os idosos, ela chega a atacar uma em cada duas pessoas. Também as 

crianças podem ter pressão alta. Costumamos dizer que a pressão alta é uma doença 

"democrática", porque ataca homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, idosos e 

crianças, gordos e magros, pessoas calmas e nervosas.  

 

Que cuidados devo ter com meus filhos se tenho pressão alta? 

§4 Quem tem pressão alta deve orientar seus filhos a medir a pressão a cada seis meses ou 

no máximo a cada ano, para que o diagnóstico da doença seja feito pouco tempo depois do 

seu aparecimento. 

 

Por que as pessoas têm pressão alta? 

§5 Na maioria das pessoas que têm pressão alta, esta aparece porque é herdada dos pais. 

Sabese que os que têm o pai, a mãe ou ambos com pressão alta têm maior chance de 

adquirir a doença. Hábitos de vida inadequados  também são importantes: a obesidade, a 

ingestão excessiva de sal ou de bebida alcoólica e a inatividade física podem contribuir para 

o aparecimento da pressão alta. 

 

Pressão alta tem cura? 

§6 A pressão alta é uma doença crônica e dura a vida toda. Ela pode ser controlada, mas 

não curada. Na maioria das vezes, não se conhece o que causa a pressão alta nem como 

curá-la, mas é possível controlar a doença, evitando que a pessoa tenha a vida encurtada. O 

tratamento para pressão alta também evita o infarto do coração,  o derrame cerebral e a 

paralisação dos rins. 

 

Como tratar a pressão alta? 
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§7 O tratamento para pressão alta dura a vida toda. Deve ser feito com remédios que 

ajudam a controlar a pressão e com hábitos de vida  saudáveis, como diminuir a ingestão de 

sal e bebidas alcoólicas, controlar o peso, fazer exercícios físicos, evitar o fumo e controlar o 

estresse. 

 

Importância do exercício físico 

 

Como o exercício físico ajuda no controle da pressão alta? 

§8 O exercício físico ajuda a baixar a pressão. Muitas vezes, quem tem pressão alta e 

começa a fazer exercícios pode diminuir a dose dos medicamentos, ou mesmo ter a pressão 

arterial controlada sem o uso de remédios. O exercício físico adequado não apresenta 

efeitos colaterais e traz vários benefícios para a saúde, tais como ajudar a controlar o peso e 

a pressão arterial, diminuir as taxas de gordura e açúcar no sangue, elevar o “bom 

colesterol”, diminuir a tensão emocional e aumentar a auto-estima. Para realizar exercícios 

físicos adequadamente, siga as seguintes dicas. 

 

Dicas para realizar atividades físicas 

§9 Não obrigue o corpo a grandes e insuportáveis esforços. Quem não está acostumado a 

fazer exercícios e resolve “ficar em forma” de uma hora para outra prejudica a saúde. Vá 

com calma.  

 

§10 Pergunte ao médico se sua pressão está controlada e se você pode começar a se 

exercitar. §11 Faça um teste ergométrico (caminhar na esteira ou pedalar bicicleta, 

medindo a pressão arterial e a freqüência cardíaca). O médico ou um professor de educação 

física pode orientar sobre a melhor forma de fazer exercício.  

 

§12 Os exercícios dinâmicos, como andar, pedalar, nadar e dançar, são os mais indicados 

para quem tem pressão alta. Devem ser feitos de forma constante, sob supervisão periódica 

e com aumento gradual das atividades. 

 

§13 A intensidade dos exercícios deve ser de leve a moderada, pelo menos 30 minutos por 

dia, três vezes por semana. Se puder, caminhe diariamente. Se não puder cumprir todo o 

tempo do exercício em um só turno, faça-o em dois turnos. 

 

§14 Os exercícios estáticos, como levantamento de peso ou musculação, devem ser 

evitados, porque provocam aumento muito grande e repentino da pressão.  
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§15 Ao realizar exercícios, contente-se com um progresso físico lento, sem precipitações e 

com acompanhamento médico. Procure realizá-los com prazer. 

 

(Disponível em: <http://www.sbh.org.br/publico/informacoes/cartilhas/>. Acesso em: 20 

jun. 2006. Adaptado.) 

 

19 - (EFOA MG)     

“A pressão alta ataca os vasos. Todos eles são recobertos internamente por uma camada 

muito fina e delicada, que é machucada quando o sangue está circulando com pressão 

muito alta.” (§ 2) 

 

Segundo informações do fragmento acima, assinale a afirmativa INCORRETA: 

a) O termo “muito” produz efeito superlativo nos adjetivos a que se refere. 

b) Em “a pressão alta ataca os vasos”, o verbo “atacar” está sendo usado de forma 

metonímica. 

c) O termo “que” está retomando a expressão “uma camada muito fina e delicada”. 

d) O termo “internamente” está informando a localização da camada. 

e) A expressão “todos eles” refere-se ao item lexical “vasos”. 

 

TEXTO: 14 - Comum à questão: 20 

  

     

Leia com atenção um fragmento do poema extraído do livro A Rosa do Povo, de Carlos 

Drummond de Andrade, e responda às questões. 

 

A Flor e a Náusea 

 
1.Preso à minha classe e a algumas roupas, 

Vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo? 
5.Posso, sem armas, revoltar-me? 

 
6.Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 

O tempo pobre, o poeta pobre 
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10.fundem-se no mesmo impasse. 

 
11.Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 
14.As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

 
15.(...) 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 
21.garanto que uma flor nasceu. 

 
22.Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 
25.É feia. Mas é realmente uma flor. 

 
26.Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 
30.É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

 

20 - (FEI SP)     

“O sol consola os doentes e não os renova” (verso 13) é exemplo de qual das figuras de 

linguagem? 

a) hipérbole 

b) metonímia 

c) onomatopéia 

d) eufemismo 

e) personificação 
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GABARITO:  

 

1) Gab: A 

 

2) Gab: D 

 

3) Gab: A 

 

4) Gab: D 

 

5) Gab: D 

 

6) Gab:A 

 

7) Gab: A 

 

8) Gab: A 

 

9) Gab: B 

 

10) Gab: C 

 

11) Gab: E 

 

12) Gab: C 

 

13) Gab: E 

 

14) Gab: B 

 

15) Gab: E 

 

16) Gab: A 

 

17) Gab: B 

 

18) Gab: C 

 

19) Gab: B 

 

20) Gab: E 

 


