
 

COMPONENTE CURRICULAR: REDAÇÃO DATA DA PROVA: 

15/09/2021 Segmento: EFII Série: 8ª 

Assunto: ROTEIRO DE ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA A PROVA DE RECUPERAÇÃO 

Aluno (a):  

Professor: Sandra Miranda Brito 

 

Querido (a) aluno (a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 

recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  

Desejamos-lhe um ótimo resultado e pedimos a  Deus que  o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

PROGRAMA DA PROVA 
 

➢ Poesia e Poema 
➢ Dissertação: exposição e argumentação 
➢ Estratégias argumentativas e dissertativas 
➢ Textos dissertativo-argumentativos 
➢ Figuras de Linguagens 
➢ Conotação/denotação. 

    
 

PARTE I 

Refaça os testes- Meu Bernoulli-referentes aos conteúdos que serão cobrados na prova.  
Estude pelo Meu Bernoulli- pelas provas. 
Faça as produções propostas no Meu Bernoulli. 

 

PARTE II 

 
QUESTÃO 01 
(COTIL - 2020) TEXTO I 

Do Pará ao Brasil 
Vamos tentar sintetizar algumas informações sobre a questão indígena no Brasil, procurando mostrar como 

nossa pátria acolhe muitas culturas em suas fronteiras. Há no Brasil uma diversidade cultural bastante 
acentuada, ou seja, aqui em nosso país convivem pessoas que têm modos de vida diferentes. Para nos 
certificar de que isso é verdade, basta lembrar que 1a cidade de São Paulo, a maior do Brasil, acolhe pessoas 
oriundas de vários lugares do mundo: orientais (coreanos, japoneses, chineses), europeus (portugueses, 



italianos, entre outros) etc. Cada grupo de pessoas que mora nesta cidade e não deixa de lado suas tradições 
religiosas, seu jeito de falar, suas comidas, seu jeito de vestir etc. forma o que chamamos de colônias, e elas 
conquistam seu espaço na medida em que valorizam a própria cultura. Embora para o povo de São Paulo não 
haja nada de anormal na vida dessas pessoas, ele, o povo, percebe que são diferentes no que se refere a 
hábitos e costumes. Para todos os efeitos, os estrangeiros passam a fazer parte da vida da cidade como 
verdadeiros “adotados”, pois contribuem para o seu desenvolvimento. 

Isso vale para todos os estados do Brasil. Cada um tem seu jeito próprio de manifestar suas tradições 
culturais. 

Neste mesmo Brasil de 190 milhões de habitantes, moram aqueles que a história passou a chamar de 
índios. E quantos são os índios no Brasil? Aproximadamente 800 mil, e são assim chamados por conta de 
sua existência em nossa terra quando o Brasil foi “descoberto”, em 1500. Estima-se que nessa época havia 
mais de 5 milhões de indígenas ocupando nossa terra de norte a sul, e eles pertenciam a quase mil povos 
diferentes. 

Ao longo da história do Brasil, muitos povos foram exterminados pela ganância dos estrangeiros, até que 
restassem apenas duzentos povos com grande diversidade cultural. Isso significa que esses povos são 
diferentes entre si, não existindo, por isso, o índio brasileiro, e sim pessoas que se relacionam diferentemente 
com a natureza em busca da sobrevivência e que, devido a um preconceito sem sentido (baseado na 
tecnologia do não índio), foram rejeitadas como autênticos filhos da terra chamada Brasil. 

Munduruku, Daniel. Histórias de Índio. Ilustrações Laurabeatriz. São Paulo: Companhia das 
Letrinhas, 1996. 

 
De acordo com o texto, a argumentação do autor: 
 
A) valoriza a diversidade cultural na composição da sociedade brasileira.    
B) trata de forma pejorativa os estrangeiros no Brasil, chamando-os de “adotados”.    
C) refuta a ideia de que cada um tem seu jeito próprio de manifestar suas tradições culturais.    
D) explica que a população indígena foi drasticamente reduzida por se opor à cultura estrangeira.    
 

 

 TEXTO II  

A solidão do meteorito 

 

Há imagens que se tornam símbolos de uma época. Por exemplo, a 1Pedra do Bendegó, sólida e 

negra como uma acusação, emergindo por entre as cinzas tristes do Palácio de São Cristóvão. 

2Penso na longa viagem que o meteorito fez até chegar ali — cinco toneladas de ferro e níquel 

navegando entre as estrelas, afundando-se no sertão baiano, sendo resgatado e exposto (uma saga 

essa operação de resgate, daria um romance) —, enquanto lembro os versos da poeta norte-americana 

Muriel Rukeyser: “O Tempo entra./ Diz:/ o universo é feito de histórias,/ não de átomos.” 

O que desapareceu para sempre enquanto o Museu Nacional ardia não foram átomos, não foram 

artefatos, não foram múmias antiquíssimas, preciosas coleções de 3lepidópteros, vozes e canções em 

línguas que nem existem mais: foram histórias. As histórias de que somos feitos. 

Lembramos — por isso existimos. Sempre que algo da nossa memória individual ou coletiva se 

perde, perde-se uma parte de nós. Estamos sempre à beira da extinção. Somos uma espécie ameaçada 

e somos também a nossa pior ameaça. 

Com a destruição do Museu Nacional é como se o Brasil tivesse sofrido um grave 4acidente vascular 

cerebral, não socorrido a tempo. Nesse processo, o Brasil perdeu parte da memória. O problema de 

perder parte da memória é que não sabemos ao certo o que perdemos. Um homem perde um braço num 



acidente; sabe que perdeu o braço. Mas como saberá, ao despertar no hospital, após um AVC, que 

perdeu a primeira gargalhada do seu filho? O aroma a goiabas do quintal da sua infância? A noite mais 

bela da sua vida? 

O Brasil perdeu parte da memória; portanto, nem sequer sabe ao certo o que perdeu. 

José Eduardo Agualusa O Globo, 8 set 2018 Adaptado 

Glossário: 

1 - Pedra do Bendegó - Denominação pela qual é conhecido o meteorito encontrado no interior do estado 

da Bahia. Integra o acervo do Museu Nacional desde 1880, tendo resistido ao incêndio que destruiu o 

Museu, no último dia 2 de setembro. 

3 - Lepidópteros - Ordem de insetos da qual fazem parte mariposas e borboletas. 

4 - Acidente vascular cerebral - Muito conhecida pela sigla AVC, essa doença se caracteriza pela perda 

do correto funcionamento de partes do cérebro, em decorrência de falha na irrigação sanguínea. 

  

O texto, A solidão do meteorito, de José Eduardo Agualusa, foi publicado após o trágico incêndio que 

devastou o Museu Nacional, no dia 2 de setembro deste ano. 

 
QUESTÃO 02 

O ponto de vista defendido por Agualusa, em seu texto, pode ser entendido como  

A) uma banalização da importância histórica do Museu.     

B) uma valorização da materialidade perdida no incêndio.     

C) um levantamento das causas que levaram ao terrível acidente.     

D) um lamento pela memória que se extinguiu junto com o acervo.  

 

   TEXTO III 

Buscando a excelência 
Estamos carentes de excelência. A mediocridade reina, assustadora, implacável e 

persistentemente. Autoridades, altos cargos, líderes, em boa parte desinformados, desinteressados, 
incultos, lamentáveis. Alunos que saem do ensino médio semianalfabetos e assim entram nas 
universidades, que aos poucos – refiro-me às públicas – vão se tornando reduto de pobreza intelectual. 

As infelizes cotas, contras as quais tenho escrito e às quais me oponho desde sempre, servem 
magnificamente para alcançarmos este objetivo: a mediocrização também do ensino superior. Alunos 
que não conseguem raciocinar porque não lhes foi ensinado, numa educação de brincadeirinha. E, 
porque não sabem ler nem escrever direito e com naturalidade, não conseguem expor em letra ou fala 
seu pensamento truncado e pobre. [...] E as cotas roubam a dignidade daqueles que deveriam ter acesso 
ao ensino superior por mérito [...] Meu conceito serve para cotas raciais também: não é pela raça ou cor, 
sobretudo autodeclarada, que um jovem deve conseguir diploma superior, mas por seu esforço e 
capacidade. [...] 

Em suma, parece que trabalhamos para facilitar as coisas aos jovens, em lugar de educá-los 
com e para o trabalho, zelo, esforço, busca de mérito, uso da própria capacidade e talento, já entre as 
crianças. O ensino nas últimas décadas aprimorou-se em fazer os pequenos aprender brincando. Isso 
pode ser bom para os bem pequenos, mas já na escola elementar, em seus primeiros anos, é bom 
alertar, com afeto e alegria, para o fato de que a vida não é só brincadeira, que lazer e divertimento são 
necessários até à saúde, mas que a escola é também preparação para uma vida profissional futura, na 
qual haverá disciplina e limites – que aliás deveriam existir em casa, ainda que amorosos. 

Muitos dirão que não estou sendo simpática. Não escrevo para ser agradável, mas para partilhar com 
meus leitores preocupações sobre este país com suas maravilhas e suas mazelas, num momento 



fundamental em que, em meio a greves, justas ou desatinadas, [...] se delineia com grande inteligência 
e precisão a possibilidade de serem punidos aqueles que não apenas prejudicaram monetariamente o 
país, mas corroeram sua moral, e a dignidade de milhões de brasileiros. Está sendo um momento de 
excelência que nos devolve ânimo e esperança. 

Lya Luft. Revista Veja, 26 set. 2012. (Adaptação.) 
  
QUESTÃO 03 
O texto apresentado é um artigo de opinião, que se insere no conjunto dos textos de tipo 

A) dissertativo-argumentativo com porções descritivas.    
B) descritivo com porções dissertativo-expositivas.    
C) narrativo com porções dissertativo-expositivas.    
D) narrativo com porções descritivas.    

 

QUESTÃO 04 
Sobre a poesia, é correto afirmar:  

A) A poesia é um gênero literário com características bem definidas, portanto, é facilmente possível 

identificá-la na literatura. 

B) A poesia é exclusividade da literatura e não pode ser encontrada em outras manifestações 

artísticas, como a pintura ou a música.  

C) A poesia apresenta forma fixa e não admite variações em sua estrutura. Os moldes clássicos 

obedecem aos princípios hedonistas de que a poesia deve sempre contemplar aquilo que é belo 

e agradável.  

D) A poesia pode ser encontrada em diversas manifestações artísticas, como na música, na literatura, 

na fotografia e até mesmo em situações corriqueiras de nosso cotidiano. 

 
QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa correta, de acordo com os critérios da versificação, do poema a seguir:  

“Vagueio campos noturnos 

Muros soturnos 

Paredes de solidão 

Sufocam minha canção.”                                        

(Ferreira Gullar) 

A) Versos brancos  
B) Rima cruzada  
C) Rima emparelhada  
D) Rima interpolada 
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