
• Prática de linguagem (p. 237-238)
1. a) Porque ele está fazendo ginástica com o corpo dela.

b) A palavra embatatar — na fala de Helena --- significa fi-
car com os músculos hipertrofiados, marcados, "em for-
ma de batata".

c) Esse pronome refere-se tanto a quem fala (a mente de
Helena) quanto a quem ouve, uma vez que a mente de
Cláudio encontra-se no corpo de Helena, o qual ela não
quer que fique musculoso.

d) Essa construção destaca a confusão de identidades dos
interlocutores porque eles estão com os corpos troca-
dos. O referente dos pronomes pode ser ora a mente,
ora o corpo de cada um. Embora fale com Cláudio, He-
lena se refere a seu corpo original empregando o pro-
nome na primeira pessoa.

e) O falante — Cláudio — está se referindo ao corpo que sua

mente habita no momento da enunciação o corpo de
Helena. O pronome esse expressa certo distanciamento
entre Cláudio e o corpo, no qual ele não se reconhece.

2. a) A expressão "deixar a peteca cair" é utilizada para fa-
lar de momentos da vida em que nossos objetivos não
são atingidos ou nosso ânimo e vigor para enfrentar
as adversidades esmorecem. A palavra jogo simboliza
as situações e os desafios da vida; assim, a expressão
"voltar para o jogo" refere-se ao momento em que recu-
peramos o ânimo de enfrentar novamente tais desafios.

b) A gente refere-se à primeira pessoa do plural, mas se-
gue a conjugação da terceira pessoa do singular, pega.
Na frase seguinte, a autora emprega a forma pegamos
combinando com a primeira pessoa do plural que está
implícita: "[nós) pegamos".
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Professor: Opoque aos alunos que ambas as formas
se referem pessoa do plural; logo. há con-

entre elas. Co m ente também que
essa enve c gente e nós é muito comum na

c) Ao termes e expressóes característicos da
fala tn forma\. d autora procura aproximar-se de seu pú.
báco leitor (adolescentes do sexo femtmno).

C) O le:tor é representado no tato pela pnmmra pessoa do
pturat (-a gente pega-; -pegamos de novo"; -a gente se
es c orce") e pela segunda pessoa do singular ("seu me-

- -vccé mesma"). A autora emprega a primeira pess
sca do plural para se aproximar de seus interlocutores,
Identificando-se com eles e compart'lhando suas expe-
riér,aas. A segunda pessoa do singular é empregada nos
momentos em que a autora faz recomendações e dá con-
selhos ao leitor, procurando ser incisiva e criando a im-
pressáo de que o o texto fala diretamente com ele.

. l. C; II. O; III. A; IV. B.
Professor: Comente com os alunos outros tipos de relação
indicados pelos pronomes possessivos. Ex.: minha escola

pertença; minha pequena — relação afetiva intensa; mi-
nha partida — agente da ação verbal; minha morte — pa-
ciente da açào verbal; minha beleza — posse de um atri-
buito ou de uma qualidade. (Fonte de pesquisa: FIORIN, j.
L. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, es-
paço e tempo. São Paulo: Ática, 1996.)

• Pronomes indefinidos (p. 238)
1. O mar é uma metáfora para a vida. O eu lírico retoma, no

início da segunda estrofe, os dois versos iniciais da can-
ç¿o, aproximando as ideias de vida e mor e de viver e na-
dar: "Nada sei dessa vida/ Vivo sem saber"; "Nada sei des-
se mar/ Nado sem saber".

2. Apalavra nada, que corresponde ao que é sabido pelo eu lí-
rico. significa "nenhuma coisa", ou seja, ela nega o sentido
da afirmação expressa, principalmente pela palavra sei.

3. A apneia pode ser entendida como uma metáfora para vi-
ver sem nada saber. O eu lírico afirma saber nada, mas se-

guir vivendo sem sabeL Ele se afoga no mar, na vida, sem

poder respirar, enquanto os segundos naufragam, ou seja,

enquanto o tempo passa.

• Prática de linguagem (p, 239)
1. a) A expressão assegura que se trata de uma quantidade

mínima, mas náo a total.

b) Em ambos os casos a quantidade apontada seria mais

imprecisa.

c) Eles expressam quantidade indefinida. Nessa perspec-

tiva. aproximam-se dos numerais.

d) Sugestão de resposta: o Guia aproveitou para reve-

lar mais grupos de teatro (...l.

e) A sede aumenta a interaçáo com novas trupes/trupes

diferentes.

f) A classe dos adjetivos.

2. a) Segundo a norma•padrào, o pronome relativo onde

deve ser usado para se referir a um lugar; no entanto,

na frase, ele faz referência a tempo.

b) Sugestão de resposta: Este foi um ano em que boa

parte [...l.



usina literária (p. 239)

I. Apalavra ET está posicionada na parte superior da capa,
que reflete a imagem do rosto de quem segura o livro; o
pronome Tu, está na parte inferior da capa, sobreposto à
fotografia do lado esquerdo de um rosto; o pronome Eu se
localiza entre a imagem espelhada e a fotografia do rosto.

2. Sugestão de resposta: uma parte da palavra eu aparece
sobreposta à metade do rosto refletido; a outra parte, so-
bre a fotografia de metade de um rosto. Essa disposição
transmite a ideia de uma identidade dividida, de um "eu"
que comporta um "outro".

Professor: O aluno pode apresentar outras interpretações

da posição do pronome eu na imagem da capa; o impor-

tante é que ele justifique o sentido apresentado com base

em elementos textuais e visuais.

3. Sugestão de resposta: A palavra ET é composta pela jun-

ção das iniciais E (de Eu) e T (de Tu). Essa composição

pode ser interpretada como a referência a uma identidade

que se constrói na relação do "eu" com o "tu".

Professor: Novamente, o aluno pode apresentar outra in-

terpretações, desde que fundamentadas.

4. 0 pronome eu pode se referir tanto ao eu lírico quanto ao

leitor que segura o livro (já que a imagem do seu rosto

aparece refletida na capa). Da mesma forma, o pronome tu

pode se referir tanto ao leitor quanto ao eu lírico, depen-

dendo de quem se assumir como o "eu",



• Em dia com a escrita (p. 242-243)
t. a) l, esses; II. neste.

b) l, referente: espaços; II. referente: dornyngo.

c) I. localtzaçào no texto: o pronome esses se refere ao

termo seguinte na frase: espaços. II. Localização no

tempo: o pronome neste se refere ao domingo mais pró-

X'rno do momento da enunciação.
2. a) Aquele O artista; este —A invenção de Hugo Cabret.

b) Sugestões de resposta: 0 primeiro/o segundo; A produ-

çào francesa/o longa estadunidense.
c) No.
d) 0 pronome esse indica que o segundo filme listado "re-

trata o fim da ditatura de Augusto Pinochet no Chile".

3. a) esse d) esse

b) este e) estes

c) Aquele, esse, este f) Aquele, Este

4. a) Resposta pessoal.
Professor: Comente sobre Brasília (DF), sobre a igreja

da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), sobre o Museu

de Arte Contemporânea em Niterói (R]) e outras obras

assinadas por Niemeyer. Se achar relevante, fate ainda

sobre o fato de ele ter morrido dias antes de fazer 105

anos, em 2012, estando em atividade até então.

b) Nesta: quinta-feira.

Professor: Chame a atenção dos alunos para o fato de

que "nesta quinta-feira" indica que se trata da quinta-

-feira da semana que está em curso no dia da notícia.

Essa: o fato de que "a mão de obra empregada foi da ci-

dade" e de que a obra "gerou emprego e renda".

Esta: obra.

c) Nesta antecipa; essa retoma; esta -- antecipa.

d) Sugestões de resposta:

"nesta quinta-feira (13)": no dia 13; na próxima quinta-
-feira (13)'

"Essa era uma das razões de a obra ser motivo de orgu-
lho": A obra ter sido construída por pessoas da cidade e
ter gerado emprego e renda era motivo de orgulho.

"para esta que é a última obra concluída": para o Museu
dos Três Pandeiros, que é a última obra concluída.

. a) Sugere que o título de eleitor também pode causar da-
nos ao cidadão,

b) 0 uso do pronome este indica que o autor da advertên-
cia se refere especificamente ao título de eleitor em
que ela está empregada.

c) A imagem apresentada — rosto de um palhaço — reforça
o texto, que diz que o eleitor vai sofrer desilusões e des-
gostos. A imagem insinua que o eleitor é um palhaço.
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d) Resposta pessoal.

Professor: Aproveite a questão para estimular um de-

bate sobre a importância do voto. Pergunte aos alu-

nos: Quais seriam as razões de um título de eleitor

causar desilusões e desgostos? Como isso poderia ser

evitado? Comente que o título de eleitor é um direito

adquirido, pelo qual os brasileiros lutaram por mui-

tos anos, e que é uma ferramenta essencial dos regi-

mes democráticos. Ajude-os a perceber que as desilu-

sôes não são fruto do direito ao voto, mas da maneira
como fazemos nossas escolhas e exercemos o direito
ao voto.

6. Sugestão de resposta:

as formas esse/isso são empregadas em anáforas, reto-
mando um referente já mencionado;
as formas este/isto são empregadas em catáfora, anteci-
pando um referente;
ao retomar dois elementos, as formas aquele/aquilo
referem-se ao primeiro elemento citado (mais afastado
no texto) e este/isto ao último (mais próximo);
ao retomar três elementos, aquele mencionado em se-
gundo lugar é retomado pelo emprego das formas esse/
isso;

quando o enunciador se refere a seu próprio texto, em-
prega o pronome este.



n actonalt:ar suas latidas: como uma intervenção em
soberama.

• Em dia com a escrita (p. 304-305)

1. a) Antecedente: referi.

b) O livro a que me referi é ótimo.

c) O livro com que simpatizei é ótimo.

2. a) Preposição: de; antecedente: gosto.

b) Preposição: de; antecedente: preciso.

c) Preposição: com; antecedente: brincava.

d) Preposição: em; antecedente: estive.

3. a) Este é o blog de que gosto.

b) Aqui está o CD de que preciso.

c) Esta é a boneca com que a menina brincava o dia todo.
d) O trem passa por aquela cidade em que já estive.

4. a) O inimigo contra o qual se lutou foi derrotado.
b) Existem regras perante as quais a vontade individual

deve ceder.

c) Acama debaixo da qual o gato se deitou estava quebrada.
d) Ali fica a escola junto à qual você vai encontrar um edi-

fício de escritórios.

c) de
b) por d) para

6. a) em

b) por d) de

7. a) aonde c) aonde
b) por onde d) de onde

8. a) 0 escritor de quem gosto lançará um novo livro.

b) O escritor de quem falava lançará um novo livro,

c) O escritor por quem me apaixonei lançará um novo livro.

d) O escritor em que nos baseamos lançará um novo livro.

9. a) Os instrumentos do SDO captam as diversas cores do

Sol, enquanto o olho humano e as câmeras comuns cap-

tam apenas a cor amarela, que é a mais brilhante.

b) A preposição em.

c) "Todas as cores nas quais os cientistas veem nosso

Sol"; "A NASA publicou esta colagem colorida que mos-

tra o Sol de toda forma possível, usando os instrumen-

tos do Solar Dynamics Observatory (SDO), sonda não

tripulada para estudar o Sol e as formas em que ele afe-

ta a vida na Terra."


