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Gramática

  c7 • H23 

 84 Como ensinar por meio da pesquisa

Importante ferramenta didática para todas as disciplinas, a 
pesquisa precisa ser mais bem usada em aula. Ao planejá -la e 
executá -la adequadamente, você possibilita que as crianças 
e os jovens aprendam os conteúdos do currículo, enquanto 
se tornam estudantes autônomos. Ensinar os alunos a estudar 
para que se saiam bem em toda a Educação Básica, no Ensino 
Superior e por toda a vida é, sem dúvida, uma das grandes res-
ponsabilidades da escola. Poucas atividades atendem tão bem 
a essa demanda como a pesquisa — que tem como procedi-
mentos básicos ler para estudar e ler para escrever. Realizada 
com acompanhamento e numa escala progressiva de dificulda-
de, ela desenvolve as habilidades de localizar, selecionar e usar 
informações, essenciais para aprender com independência. 
“A criança transforma conhecimentos já disponíveis na socie-
dade em algo novo para ela”, explica Pedro Demo, da Uni-
versidade de Brasília (UnB). Ninguém chega à escola sabendo 
pesquisar e também não aprende a fazer isso num passe de 
mágica, assim que é alfabetizado — apesar de muitos professo-
res simplesmente passarem a tarefa sem antes ensinar a realizá - 
la. Essa é uma competência que se desenvolve com a prática 
e com direcionamento. “A investigação na escola está intima-
mente ligada à orientação. Se até mesmo um doutorando tem 
um orientador, por que as crianças da Educação Básica dariam 
conta do trabalho sozinhas?”, questiona Bernadete Campello, 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e autora de 
obras sobre o assunto. [...]

(Anderson Moço. Nova Escola, no. 237 nov. 2010. Editora Abril.)
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O uso do termo você no primeiro parágrafo indica que o texto é diri-
gido a um leitor específico?

a) Sim; o suposto leitor seria um professor, uma professora ou 
um estudante interessados no assunto pesquisar. 

b) Não; o leitor seria toda e qualquer pessoa, alfabetizada ou 
não.

c) Sim, pois apenas estudantes do ensino médio poderiam se 
interessar pelo tema.

d) Não, pois está claro que você se refere ao professor Pedro 
Demo, da UnB.

e) Sim; o leitor seriam professores assinantes da revista, alunos 
da UnB e universitários em geral.

  c6 • H18 

 85 Leia o texto:

Hubble detecta nascimento de estrelas 
em galáxias envelhecidas

Fusão com galáxias menores rejuvenesce as antigas galáxias 
elípticas

Cientistas costumavam acreditar que galáxias elípticas eram 
relíquias antigas, onde o auge do surgimento de novas estrelas 
teria ficado bilhões de anos no passado. 

Mas novas observações do Telescópio Espacial Hubble 
estão ajudando a mostrar que as galáxias elípticas ainda têm 
algum vigor juvenil, graças ao contato com galáxias menores.

X
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Imagens do núcleo da galáxia NGC 4150, feitas na faixa do 
ultravioleta próximo, revelam fiapos de poeira e gás e aglome-
rados de jovens estrelas azuis, com bem menos de um bilhão 
de anos de idade. A evidência indica que o nascimento de es-
trelas foi desencadeado pela fusão com uma galáxia anã.

(O Estado de S. Paulo, 18/11/2010. 
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,hubbledetecta-
nascimento -de -estrelas -em -galaxias -envelhecidas,641805,0.htm.)

A leitura apenas do título do texto não permite concluir que Hubble é 
o nome de um telescópio. Somente com conhecimento prévio o lei-
tor associaria o instrumento (telescópio) ao seu nome. Esse processo 
configura uma:

a) antítese. d) alegoria.

b) metonímia.  e) ironia. 

c) paradoxo.

  c4 • H12 e c6 • H18 

 86 Leia a charge: 

(Laerte. Folha de S. Paulo, 18/11/2010.)

LA
ER

TE

X
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Que elemento do desenho é responsável pelo humor na charge?

a) máscara

b) rastro do arado 

c) linguagem do personagem

d) trajes

e) homem flechado, ao fundo

Texto para as questões 87 e 88:

João Grande sentou para espiar, Pedro Bala se afastou com 
o Professor para um canto. Queria combinar uma maneira de 
roubar a imagem de Ogum da polícia. Discutiram parte da noi-
te e já eram onze horas quando Pedro Bala, antes de sair, falou 
para todos os Capitães da areia:

— Minha gente, eu vou fazer um troço difícil. Se eu não 
aparecer até de manhã, vocês fica sabendo que eu tou na polí-
cia e não demoro a tá no reformatório, até fugir. Ou até vocês 
me tirar de lá...

( Jorge Amado. Capitães da areia. São Paulo: Cia. das Letras, 2008.)

O livro Capitães da areia, de autoria de Jorge Amado, foi publica-
do em 1937 e trata da vida de menores abandonados, em Salvador, 
Bahia. Pedro Bala é um dos líderes do grupo. 

No episódio narrado, uma imagem de Ogum, divindade cultuada 
em rituais religiosos afro -brasileiros, está em poder da polícia. Pelas 
leis brasileiras da época retratada na obra, manifestações religiosas 
que não fossem ligadas à Igreja Católica eram proibidas.

X
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  c8 • H25 e H26 

 87 No trecho, para obter o efeito da verossimilhança, o autor utili-
zou, na fala de Pedro Bala:

a) a linguagem típica do nordestino.

b) o jeito de falar de quem busca esconder alguma coisa.

c) o jeito de falar típico de quem tem pouca idade.

d) uma linguagem diferente da norma -padrão. 

e) uma linguagem bem mais coloquial, diferente da do narrador. 

  c8 • H27 

 88 No trecho, há uma expressão ambígua, ou seja, que pode ter 
mais de um sentido. Assinale a alternativa que apresenta a ex-
pressão e também a solução para a ambiguidade, no contexto 
da narrativa.

a) “a imagem de Ogum da polícia” / a imagem de Ogum que 
estava em poder da polícia 

b) “com o Professor para um canto” / com o Professor para uma 
música 

c) “Discutiram parte da noite” / Debateram em nome da noite

d) “uma maneira de roubar” / um jeito de furtar

e) “vocês fica sabendo” / todos fiquem conhecendo

Texto para as questões 89, 90 e 91:

O teste da rosa

Digamos que você tem uma rosa. Uma só. Antes que eu con-
tinue, ela me interrompe: de que cor? Pensei na rosa, mas não 

X

X
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pensei na cor. Cor -de -rosa, digo. Ela faz uma carinha de quem não 
aprova. Rosa cor -de -rosa, que falta de imaginação! Branca, me cor-
rijo. Branca, não, ela corta. Vermelha. Tá bem. Uma rosa vermelha. 
Vermelhinha? Sim, vermelhíssima. Da cor do sangue vivo. 

Digamos que você tem uma rosa, recomeço. É a única que 
existe no mundo. A última? Não interessa. No caso é a única. 
E é sua. Digamos que você quer dar essa rosa a alguém. E se 
eu não quiser dar? Aí a história acaba. Continuo? Continua. 
Você tem que dar essa rosa a alguém. Uma pessoa só? Sim, 
uma só. Fui dar corda, a menina não para de falar. Verdadeira 
matraca. Já quer saber por que tem de dar a rosa. Se é dela e 
é única, não vai dar a ninguém. Vai vender.

Mas a história é assim: é a única, a última rosa do mundo. 
E você tem que passar pra frente. Se não der, ela explode e 
queima a sua mão. Carinha de nojo, ela resmunga: rosa que 
explode e pega fogo, essa não. Finjo que não ouço e vou 
adiante. Você vai entregar essa rosa a quem mais a merece. 
A faladeira quer saber se a rosa é bonita. Lindíssima, já disse. 
Fresquinha. A última e mais bela rosa do mundo. Não, não 
pode guardar. Nem pode vender.

Novas tentativas de sair do script, mas eu fecho todas as 
portas. Não pode mudar. Não interessa quem inventou. É o 
teste da rosa. Existe desde o princípio do mundo, digo convic-
to. E cale a boca, por favor. Mais um minuto e a rosa estoura 
na sua mão. Não é bomba, mas estoura. História inventada 
é assim. Rosa estoura e pronto. Você tem que dar a rosa pra 
alguém que a merece. A pessoa que você mais ama. Dona do 
seu coração. Vale, vale tudo. Gente grande, ou criança. Quem 
você quiser. Não, não podem ser duas pessoas. Mesmo casa-
das, morando na mesma casa, não pode. Também não vale. 
Pétala por pétala, não. É a rosa inteira, perfumada. Uma be-
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leza. Já disse que é a mais bonita do mundo. Nunca mais vai 
existir outra igual. E depressa, senão explode. Na sua mão, não 
no vaso. Fresquinha, com gotas de orvalho que brilham como 
pequenos sóis. Vamos logo, quem? A quem você dá essa rosa? 
Ela sorri, zombeteira e me faz a pergunta fatal: você está crente 
que eu dou pra você, não está? 

(Otto Lara Resende. Bom dia para nascer. 
São Paulo: Cia. das Letras, 1993.)

  c7 • H24 

 89 Na narrativa lida, é possível identificar os interlocutores? Como?

O adulto, pela linguagem e pela maturidade das ideias que apresenta como narrador. Seu 

interlocutor é uma menina, como se depreende do comportamento que apresenta e do 

modo como o narrador se refere a ela.  

  

 

 c8 • H27 

 90 No texto de Otto Lara Resende, os termos matraca e zombeteira 
podem ser substituídos por quais outros, sem perda de sentido?

a) tagarela e autoritária

b) papagaio e piadista

c) tagarela e piadista 

d) rádio e nervosinha

e) megafone e delicadinha

X
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  c8 • H27 

 91  As palavras corda, nojo e fresquinha, empregadas na crônica de 
Otto Lara Resende, obedecem à mesma regra de acentuação?

a) Sim, pois todas são proparoxítonas.
b) Não; uma delas é paroxítona e as demais são oxítonas.
c) Não; uma delas é paroxítona e as demais são proparoxítonas. 
d) Sim, pois as três são oxítonas.
e) Sim, porque todas são paroxítonas. 

  c4 • H12 e c6 • H18 

92 O cartunista procurou, no cartum abaixo, produzir humor por meio 
da metalinguagem. O cartum mostra uma situação atípica para 
um vampiro: ver -se em um espelho.

Os termos cartum e obcecado, na fala do desenhista, poderiam ser 
substituídos, respectivamente, por:

a) arte e obstinado  d) desenho e vampiresco
b) cartão e  apaixonado e) piada e difamado
c) tirinha e  enganado

(Adão. Folha de S. Paulo, 11/8/2010.)

A
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X

X
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  c7 • H21 e H24 

93 Leia o anúncio:

Para obter o efeito publicitário pretendido, o anúncio buscou chamar a 
atenção do leitor por meio:

a) da aproximação do termo formas com os termos anúncio e 
censurado. 

b) da aproximação do termo anúncio com o termo quase.

c) da modificação de sentido do termo quase.

d) da repetição do nome do fabricante.

e) da alteração de sentido dos termos formas e censurado.

G
O

CO
M

U
N

IC
A

CA
O

.C
O

M

(Casa Claudia, maio 2010.)

X
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