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1.TEXTO I 

Versos de amor 

A um poeta erótico 

Oposto ideal ao meu ideal conservas. 

Diverso é, pois, o ponto outro de vista 

Consoante o qual, observo o amor, do egoísta 

Modo de ver, consoante o qual, o observas. 

 

Porque o amor, tal como eu o estou amando,  

E Espírito, é éter, é substância fluida,  

É assim como o ar que a gente pega e cuida,  

Cuida, entretanto, não o estar pegando! 

 

É a transubstanciação de instintos rudes,  

Imponderabilíssima, e impalpável,  

Que anda acima da carne miserável  

Como anda a garça acima dos açudes! 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Agullar, 1996 (fragmento). 
 

Texto II 

ARTE DE AMAR 

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. 

A alma é que estraga o amor. 

Só em Deus ela pode encontrar satisfação. 

Não noutra alma. 

Só em Deus - ou fora do mundo. 

 

As almas são incomunicáveis. 

 

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. 

 

Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 

BANDEIRA, Manuel. Meus Poemas Preferidos. Rio de Janeiro: Ediouro. 
 

Os Textos I e II apresentam diferentes pontos de vista sobre o tema amor. Apesar disso, ambos 

definem esse sentimento a partir da oposição entre: 
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a) satisfação e insatisfação. 

b) egoísmo e generosidade. 

c) felicidade e sofrimento. 

d) corpo e espírito. 

e) ideal e real. 

 

 

2. 

 
 

Ao interagirmos socialmente, é comum deixarmos claro nosso posicionamento a respeito do 

assunto discutido. Para isso, muitas vezes, recorremos a determinadas estratégias 

argumentativas, dentre as quais se encontra o argumento de autoridade. Considerando o texto 

em suas cinco partes, constata-se que há o emprego de argumento de autoridade no trecho: 
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a) onsciência de como se sente. 

 

b) 

 

c) 

 

d) -se em um curso [...] Escolha um desafio que você vai gostar 

 

e) de traz benefícios  entre eles relações sociais mais 

 

 

 

3. Ai se sêsse 

Se um dia nois se gostasse 

Se um dia nois se queresse 

Se nois dois se empareasse 

Se juntim nois dois vivesse 

Se juntim nois dois morasse 

Se juntim nois dois drumisse 

Se juntim nois dois morresse 

Se pro céu nois assubisse 

Mas porém se acontecesse 

De São Pedro não abrisse 

A porta do céu e fosse 

Te dizer qualquer tulice 

E se eu me arriminasse 

E tu cum eu insistisse 

Pra que eu me arresolvesse 

E a minha faca puxasse 

E o bucho do céu furasse 

Tarvês que nois dois ficasse 

Tarvês que nois dois caísse 

E o céu furado arriasse 

E as virgi toda fugisse 

ZÉ DA LUZ. Cordel do Fogo Encantado. Recife: Álbum de estúdio, 2001. 
 

O poema foi construído com formas do português nã

-se na construção do texto, pois 



 
 

 
 

 

Português 
Eduardo Valladares 

25.10.2016 

a) revelam o bom humor do eu lírico do poema. 

b) estão presentes na língua e na identidade popular. 

c) revelam as escolhas de um poeta não escolarizado. 

d) tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. 

e) compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. 

 

 

4. 

 
 

Esse infográfico resume as conclusões de diversas pesquisas científicas sobre a adolescência. 

Tais conclusões: 

a) desconstroem os estereótipos a respeito dos adolescentes. 

b) estabelecem novos limites de duração para essa fase da vida. 

c) reiteram a ideia da adolescência como um período conturbado. 

d) confirmam a proximidade entre os universos adolescente e adulto. 

e) apontam a insegurança como uma característica típica dos adolescentes. 
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5. A dança moderna propõe em primeiro lugar o conhecimento de si e o autodomínio. Minha 

proposta é esta: através do conhecimento e do autodomínio chego à forma, à minha forma  

e não o contrário. É uma inversão que muda toda a estética, toda a razão do movimento. A 

técnica da dança tem apenas uma finalidade: preparar o corpo para responder à exigência do 

espírito artístico. 

VIANNA, K.; CARVALHO, M. A. A dança. São Paulo: Siciliano, 1990. 
 

Na abordagem dos autores, a técnica, o autodomínio e o conhecimento do bailarino estão a 

serviço da 

a) padronização do movimento da dança. 

b) subordinação do corpo a um padrão. 

c) concretização da criação pessoal. 

d) ideia preconcebida de forma. 

e) busca pela igualdade entre os bailarinos. 
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Gabarito 
 

1. D 

2. B 

3. B 

4. A 

5. C 

 


