
mitologica. capac a

presentada, por exemplo, pela produção do poema

que, em essência, o diferencia dos demais seres vivos.

Vestibular e Enem (p. 46-47)

1. a 5. 02, 04, 16

2. c 6. c

7. O gênero literário predominante no poema é o lírico. Pode-

-se constatar o lirismo do texto pela presença do eu lírico

("O cheiro áspero das flores/ leva-me os olhos por dentro de

suas pétalas"), pela subjetividade na escolha das imagens

(por exemplo, "Deixa virem teus olhos, como besouros de

ônix"), pela valorização das sensações olfativas, táteis, vi-

suais, e pela aproximação entre sujeito e objeto (por exem-

PIO, "Restitui-te na minha memória, por dentro das flores!").

CapítuW3
Sua leitura (p. 50-51)

, Sugestão de resposta: O roseiral pode ser considerado, na



formando o desenho de balão de histórias em quadrinhos.

Prática de linguagem (p. 215-216)
1. a) O fato de se dirigirem um ao outro pelos seus nomes e

a expressão de alegria de ambos.
b) Da função emotiva, centrada no emissor, já que os ami-

gos estariam expressando sua alegria pelo reencontro.
c) Mafalda interpreta literalmente a frase do penúltimo ba-

Ião ("É que o mundo é um ovinho!"). Nesse caso, predomi-

naria a função referencial na conversa entre os amigos.

2. a) O rato planejou se passar pela mãe do menino em uma
mensagem em que ela pediria para o filho deixar um
pedaço de queijo no chão. Assim, ele conseguiria rou-

bar o queijo com maior facilidade.

b) O elemento em questão é o código. Como o rato não domina

o código do receptor, este não pôde entender a mensagem.

c) Provavelmente não, porque o menino estranharia que a

mãe lhe fizesse o pedido de deixar um queijo no chão.

3. a) uma partida de futebol sendo transmitida pelo rádio e

pela TV.

b) Emissor: locutor; receptor: espectadores da TV ou ou-

vintes de rádio; código: língua portuguesa; mensagem:

Gooooooooooooooooooooooolo!!!; canal: TV ou rádio;

referente: jogo de futebol.

c) Ao fato de os cachorros normalmente se assustarem com

o barulho de fogos que torcedores soltam em dias de jogo.

d) Para as pessoas há a alegria do gol, mas o cachorro tem

necessidade de se proteger. Ao fazer essa associação, o

eu lírico revela a melancolia do domingo para alguns.

4. a) A função fática.

b) Sim, ele tomou-a como função referencial, como se o

surfista realmente o considerasse um rei. Daí sua ale-

gria no quadrinho final.

5. a) Sim, O trecho apresenta o projeto de pesquisa de um

grupo de cientistas e seu objetivo.

b) A palavra dele se refere a Zé Carioca. Ela foi escrita en-

tre aspas porque, na verdade, diz respeito não à perso-

nagem, mas ao animal (real) que ela representa.
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c) O nome popular do Amazona aestiva é papagaio-verda-

deiro. Da maneira como é apresentado pelo autor no se-

gundo parágrafo, o nome também faz referência ao ani-

mal que existe de fato na natureza, em oposição à criação

ficcional (não verdadeira), a personagem Zé Carioca.

d) A função poética também está presente na reportagem, já

que o arranjo de signos planejado pelo autor criou efeitos

de sentido que vão além do simples objetivo de informar.

e) A função referencial predomina no segundo trecho em
destaque, No primeiro aparece também a função emo-
tiva; a escolha de palavras pelo autor é mais subjetiva,
apresenta sua opinião sobre a vocalização dos papa-
gaios: seu conteúdo é sem importância (é "tagarelice").



ur - à Dtencla ao oticio de poeta.

a Prática de linguagem (p. 257-258)
1. a) urna sessão de psicanálise. A postura corporal das

personagens (uma encostada em uma pedra, como se
fosse um divã, a outra fazendo anotações sentada em
uma pedra que faz as vezes de poltrona) dá a dica da
resposta.

b) No sentido de "símbolo", de "representação". O sonho
do meteoro caindo representaria a ideia de morte.

c) O sonho era, na verdade, a previsão de algo real (senti-
do literal), e não uma metáfora (sentido figurado); desse
contraste provém o humor da tira.

2. a) Porque há um termo qualificando outro de sentido
oposto: ócio é o contrário de trabalho, portanto a ideia
de um "ócio trabalhoso" cria um paradoxo.

b) Porque não se sabe ao certo que parte do paradoxo
deve ser "levada a sério": a que considera o ato de es-
crever um "ócio" ou a que confere a esse ato a qualidade
de ser "trabalhoso".

c) Provavelmente aos que consideram o ofício literário
um lazer, um hobby que não exige esforço, e não um
trabalho igual a todos os outros.

3. a) A suposição de que o presente seria dado com o intuito
de obter algo em troca.

b) Linus explica que seu gesto não tinha um sentido mo-
ralmente negativo (um suborno), mas era uma atitude
socialmente aceita (um investimento), embora as duas
ações partam do mesmo princípio: oferecer algo para
receber alguma coisa em troca.

c) A entrega de flores para a professora seria, exagerando,
um suborno; suavizando, um investimento. Há, portan-
to, uma hipérbole ou um eufemismo, dependendo do
ponto de vista de quem julga o ato.

4. a) Possivelmente, maior dificuldade para falar, agrava-
mento da gagueira.

b) Em todos esses sentidos, pois na situação apresentada é

provável que haja tanto "tropeços" quanto longos silên-

cios na fala do gago por impossibilidade de se explicar.

c) Consoantes: g, p, l; vogais: a, o. Esses sons secos repro-

duzem a fala de um gago.

d) 0 título "38" refere-se ao calibre de um revólver, arma

de um crime do qual a personagem é acusada e para o

qual não possui álibi.

5. a) A expectativa era de que ele a ajudasse a arrastar os

móveis e levantar os tapetes.

b) Deveria ter considerado o tom irônico com que Helga

repetiu a palavra pesados, além de sua expressão fa-

cial e da improbabilidade de que ela desejasse arrastar

os móveis e levantar os tapetes sozinha. Ele interpreta

o comentário da mulher no sentido literal, como uma

atitude abnegada de Helga para poupá-lo do esforço,

porque isso o livra da obrigação de ajudá-la.

c) Sua afirmação tem o sentido contrário do que afirma.
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6. a) O estado apaixonado do narrador reflete-se na linguagem,
superando as possíveis relações lógicas entre os enuncia-
dos, assim como na paixão não há relações lógicas entre
o sentimento amoroso e os atributos do ser amado.

b) Sugestão de resposta: A repetição confere musicalidade à
crônica e enfatiza a visão do narrador sobre a amada. Ao
mesmo tempo, cada retomada lhe possibilita apresentar
justificativas (ilógicas) para suas ações.

c) O polissíndeto e a anáfora.
d) O narrador atribui características humanas ao ursinho.

O ursinho escuta a namorada, discorda dela e é muito
amigo do narrador. É uma forma esperta de fazer com
que ela mude seu comportamento, aceitando-o.

usina literária (p. 258)
1. A descoberta do eu lírico é a de que ações e atributos,

como cor, movimento e perfume, só têm existência graças
aos seres concretos nos quais eles se manifestam.

2. Sim. O verso "E pela primeira vez no Universo eu reparo"
dá a entender isso.

3. A palavra borboleta.

4. Porque o eu lírico procura desfazer-se das associações de
sentido, afastar-se da sua dimensão simbólica e captar o
seu objeto tal como ele é percebido pelos sentidos.

Língua viva (p. 259-260)


