
Lista	dissertativa	–	Unicamp	
	
1.	Escolhas	sintáticas	(=combinação	e	ordenação	das	palavras	em	
frases	 ou	 sentenças)	 inadequadas	 acarretam,	 muitas	 vezes,	
enunciados	 ambíguos.	 A	 imagem	 da	 placa	 abaixo,	 amplamente	
compartilhada	na	 internet,	 é	um	exemplo	de	 como	 tais	 escolhas	
podem	provocar	outros	efeitos	de	sentido	diferentes	do	esperado	
–	 de	 humor,	 inclusive,	 como	 se	 vê	 pela	 ilustração	 caricata,	
presente	logo	abaixo	dela.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

a. Qual	 interpretação	 absurda	 se	 pode	 tirar	 do	 texto	
presente	na	placa?	

b. Textos	 presentes	 em	 placas	 proibitivas	 seguem,	
normalmente,	uma	certa	estrutura	de	organização,	que	
envolve	a	enumeração	dos	itens	proibidos,	precedido	de	
um	 anúncio	 de	 proibição.	 Qual	 dos	 itens	 presentes	
nessa	placa	torna	essa	interpretação	absurda	possível	e	
de	que	maneira	devemos	 lê-la	 (qual	estrutura	sintática	
devemos	seguir)	para	que	essa	interpretação	surja?	

c. Reescreva	o	texto	da	placa,	de	modo	a	 inviabilizar	essa	
interpretação.	

	
2.	 Leia	 os	 títulos	 de	 notícia	 abaixo,	 atentando-se	 às	 palavras	 em	
destaque.	
	
“Mais	 de	 mil	 pessoas	 prometem	 "beijaço"	 em	 protesto	 contra	
restaurante	do	Baixo	Augusta”	
“Grevistas	 da	 USP	 prometem	 'trancaço'	 na	 entrada	 da	 Cidade	
Universitária”	
“Farolaço”	foi	a	forma	encontrada	por	empresários	para	protestar	
contra	 política	 econômica	 (Os	 manifestantes	 que	 decidirem	
participar	do	protesto,	chamada	de	farolaço,	deixarão	os	faróis	de	
seus	carros	ligados	durante	todo	o	dia)”.	
	

a) O	que	essas	palavras	têm	em	comum,	do	ponto	de	vista	
morfológico	 (=estrutura	 interna	das	palavras)?	Explique	
o	processo	de	formação	delas	(radical,	sufixos,	prefixos).	

b) De	acordo	com	o	que	você	respondeu	no	item	anterior,	
explique	de	que	forma	esse	aspecto	em	comum	tem	sido	
explorado	 em	 várias	 palavras,	 atualmente	 (beijaço,	
trancaço,	 farolaço,	 saiaço	 etc.),	 dizendo	 o	 contexto	 em	
que	 ele	 normalmente	 é	 usado	 e	 o	 sentido	 que	 se	
pretende	passar	com	o	seu	uso.	

	
3.	 	No	capítulo	1	do	romance	Memórias	Póstumas	de	Brás	Cubas,	
de	Machado	 de	 Assis	 –	 	 intitulado	 Óbito	 do	 Autor	 –,	 podemos	
encontrar	 um	 exemplo	 de	 referenciação	 estabelecida	 por	 um	
pronome	demonstrativo	(em	destaque):	

“Algum	tempo	hesitei	se	devia	abrir	estas	memórias	pelo	princípio	
ou	pelo	fim,	isto	é,	se	poria	em	primeiro	lugar	o	meu	nascimento	
ou	 a	 minha	 morte.	 Suposto	 o	 uso	 vulgar	 seja	 começar	 pelo	
nascimento,	 duas	 considerações	 me	 levaram	 a	 adotar	 diferente	
método:	 a	 primeira	 é	 que	 eu	 não	 sou	 propriamente	 um	 autor	
defunto,	mas	um	defunto	autor,	 para	quem	a	 campa(A)	 foi	 outro	
berço;	a	segunda	é	que	o	escrito	ficaria	assim	mais	galante	e	mais	
novo.	 Moisés,	 que	 também	 contou	 a	 sua	 morte,	 não	 a	 pôs	 no	
introito(B)	 ,	mas	no	cabo(C)	 ;	diferença	 radical	entre	este	 livro	e	o	
Pentateuco.	 Dito	 isto,	 expirei(D)	 às	 duas	 horas	 da	 tarde	 de	 uma	
sexta-feira	do	mês	de	agosto	de	1869,	na	minha	bela	chácara	de	
Catumbi.”		

A		túmulo,	sepultura								B		início										C		fim											D	morrer	

a) Explique	essa	 referenciação,	 indicando	superficialmente	
a	que	esse	pronome	se	refere.	

b) Levando	 em	 conta	 que	 esse	 é	 o	 primeiro	 capítulo	 do	
romance	e,	além	disso,	sabendo	que	o	autor	(Machado)	
é	 conhecido	 pela	 sua	 ironia,	 explique	 como	 esse	
pronome	 se	 relaciona	 ao	 que	 foi	 dito	 antes	 e	 ao	 que	
será	dito	depois.	

4.		

“Alma	minha	gentil,	que	te	partiste	
Tão	cedo	desta	vida,	descontente,	
Repousa	lá	no	Céu	eternamente	
E	viva	eu	cá	na	terra	sempre	triste.	
	
Se	lá	no	assento	etéreo,	onde	subiste,	
Memória	desta	vida	se	consente,	
Não	te	esqueças	daquele	amor	ardente	
Que	já	nos	olhos	meus	tão	puro	viste.	
	
E	se	vires	que	pode	merecer-te	
Alguma	cousa	a	dor	que	me	ficou	
Da	mágoa,	sem	remédio,	de	perder-te,	
	
Roga	a	Deus,	que	teus	anos	encurtou,	
Que	tão	cedo	de	cá	me	leve	a	ver-te,	
Quão	cedo	de	meus	olhos	te	levou.”	
	
—	Luís	de	Camões,	Rimas	(1595),	Soneto	XIII.	
	

a) As	 duas	 últimas	 estrofes	 desse	 soneto	 camoniano	
apresentam	 uma	 inversão	 da	 ordem	 sintática	 usual.	
Reorganize	as	palavras	e	expressões	dessas	estrofes	de	
modo	a	tornar	o	sentido	delas	mais	claro.	

b) Explique,	 a	 partir	 de	 elementos	 do	 poema,	 a	 total	
resignação	com	que	o	eu-lírico	 se	 coloca	diante	do	 seu	
destino.	

5.		Com	relação	ao	conto	Negrinha:	

a)	“A	terra	papou	com	indiferença	aquela	carnezinha	de	terceira”.	
“E	 de	Negrinha	 ficaram	 no	mundo	 apenas	 duas	 impressões”.	 (in	
Negrinha,	Monteiro	Lobato.	Grifo	nosso).	

De	 que	 maneira	 podemos	 interpretar	 o	 	 conto	 a	 partir	 dessa	
indiferença	citada	ao	seu	final?	

b)	 “O	 13	 de	 Maio	 tirou-lhe	 das	 mãos	 o	 azorrague	 (=açoite,	
chicote),	mas	não	lhe	tirou	da	alma	a	gana.	Conservava	Negrinha	
em	casa	como	remédio	para	os	frenesis.”	(op.	cit.)	

Considere	 esse	 trecho	 do	 conto,	 que	 se	 refere	 à	 Dona	 Inácia,	 e	
explique	o	contexto	histórico	em	que	as	ações	acontecem.	


