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01. “Que braseiro, que fornaia 
Nem um pé de prantação 
Por falta d’água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Por farta d’água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão...” 

No trecho de Asa Branca - famosa música de Luiz Gonza-
ga  - há duas ocorrências de um erro de português conhe-
cido como:  

A) Lambidacismo  
B) Barbarismo  
C) Solecismo  
D) Cacofonia  
E) Rotacismo  

02. Na música “As Mina Pira”, Fernando e Sorocaba usam gí-
rias para rimar e se esquecem das regras do idioma nativo 
-  As mina pira, pira/ Toma tequila/ Sobe na mesa/ Pula na 
piscina. A frase se inicia no plural e segue totalmente no 
singular. Aqui entre nós, que consertar esse erro não pre-
judicaria o sertanejo, que ficaria: ‘As minas piram, piram/ 
Tomam tequila/ Sobem na mesa/ Pulam na piscina’. 
Esse erro da música sertaneja é um desvio da norma pa-
drão chamado de:  

A) Ambiguidade  
B) Hiato  
C) Lambidacismo  
D) Solecismo 
E) Eco  

03. Ah, Mamonas Assassinas… Como sentimos falta desses 
meninos, não é mesmo? A alegria e irreverência das músi-
cas contagiaram uma geração e nos trazem saudade até 
hoje! Agora, você sabia que os Mamonas Assassinas ado-
ravam utilizar uma linguagem mais popular, até com erros 
de português? Não acredita? Então, se liga! 
Na música “Mundo Animal”, há dois erros de português. Dá 
uma olhadinha e marque a resposta correta.  
 
“Os animal, tem uns bicho interessante/ Imaginem só como 
é o sexo dos elefante/ E os camelos, que tem as bolas em 
cima das costas.” 

A) Há um  desvio apresentado na canção que  é a vírgula 
empregada de maneira equivocada na frase “Os ani-
mal, tem uns bicho interessante”. Erro grave que sepa-
ra termos deslocados.   

B)  Percebe – se um desvio na flexão de número dos ver-
sos apresentados. As expressões “uns bicho” e “dos 
elefante” não estão concordando corretamente. Para 
uma escrita coerente com a norma padrão, tanto o an-
tecedente, quanto o substantivo devem concordar – ou 
no singular, ou no plural. Esses desvios são proposi-
tais, é claro, mas você sabe o motivo? O humor! A ban-
da era muito irônica e sarcástica, portanto, gostava de 
fazer rir de maneiras inesperadas. 

C) Estão faltando os acentos circunflexos nas palavras 
“tem”, indicadores de plural! Erro conhecido como Bar-
barismo.  Só não sabemos se essa era a intenção deles, 
ou se a música foi escrita assim despretensiosamente.  

D) Ambos os erros do texto são exemplos de solecismos, 
pois ferem a concordância VERBAL.   

E) A cacofonia passa despercebida por causa da concor-
dância verbal.   

 
04. A música Me chama-de Lobão está na  lista de desvios da 

norma culta! Então, você é capaz de descobrir o que não 
está correto nos versos “Aonde está você?/ Me telefona/
Me chama, me chama, me chama”? 
Se você achou três desvios nesses versos, você está cer-
tíssimo! 
O que não podemos negar é que a música caiu no gosto do 
povo! Ou você não ficou cantarolando os versos na cabeça 
assim que leu? 
Bom, analise os erros e marque a alternativa correta:  

A) Há um desvio  no verso “Aonde está você?” É a regri-
nha do onde/aonde! “Onde” é um advérbio que indica 
um lugar em que algo ou alguém está e deve ser utiliza-
do somente para substituir vocábulos que expressem 
esse significado. O “aonde”, por sua vez, está relacio-
nado a orações que indiquem movimento ou a verbos 
que exijam a preposição “a”. 

 Esse advérbio transmite a noção de um destino, um 
lugar para o qual se vai. O verso, então, deveria ser 
“Onde está você?”. 

B) Tem dois errinhos nos versos que restaram: “Me te-
lefona/Me chama, me chama, me chama”. As frases, 
corretamente grafadas, deveriam ser: “Telefone-me/
Chame-me, chame-me, chame-me” Nossa, que esta-
nho! É assim mesmo? Sim. Na norma culta da Língua 
Portuguesa, frases iniciadas por pronomes oblíquos 
não são permitidas. No caso da música, a colocação 
pronominal correta é a ênclise, erro chamado de Bar-
barismo.   

C) A música na verdade tem 3 desvios do mesmo tipo, são 
3 solecismos.  

D) Outro erro da música, o modo utilizado foi o indicativo 
e, portanto, acarretou um desvio. O correto é, assim, 
o uso do imperativo afirmativo, em que a terceira pes-
soa do singular se realiza por “telefone você” e “chame 
você” (assim mesmo, com você). Esse erro indica um 
Lambidacismo.   

E) Os erros da música  são  respectivamente: Solecismo, 
Solecismo e Barbarismo   

05. Meu Deus, meu Deus Setembro passou 
Outubro e Novembro 
Já tamo em Dezembro 
Meu Deus, que é de nós, 
Meu Deus, meu Deus 
Assim fala o pobre 
Do seco Nordeste 
Com medo da peste 
Da fome feroz Ai, ai, ai, ai     

(Patativa do Assaré) 
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09. Rua na Aclimação amanhece coberta por gelo  

A intensa chuva de granizo que caiu sobre a cidade na 
tarde de domingo (18) deixou a cidade em estado de 
atenção, que durou até as 17h35. Segundo o Centro 
de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas 
foram mais intensas nas zonas Sul e Oeste, mas mora-
dores da zona Leste também registraram o fenômeno 
climático. Placas de gelo formadas. no chão chamaram 
a atenção dos paulistanos, que postaram fotos da neve 
cobrindo as ruas nas redes sociais. No bairro da Acli-
mação, no centro, a Rua Pedra Azul amanheceu cober-
ta por gelo nesta segunda-feira (19). 

(Fonte: http://vejasp.abril.com.br)  

Qual é a função da linguagem que prevalece? 

A) Função metalinguística. 
B)  Função emotiva. 
C) Função fática. 
D) Função conativa. 
E) Função conotativa. 
 

10. Vamos celebrar a estupidez humana
A estupidez de todas as nações
O meu país e sua corja de assassinos covardes
Estupradores e ladrões

Vamos celebrar a estupidez do povo
Nossa polícia e televisão
Vamos celebrar nosso governo
E nosso estado que não é nação

Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas
Celebrar nossa desunião
Vamos celebrar Eros e Thanatos
Persephone e Hades
Vamos celebrar nossa tristeza
Vamos celebrar nossa vaidade

Vamos comemorar como idiotas
A cada fevereiro e feriado
Todos os mortos nas estradas
Os mortos por falta de hospitais

Vamos celebrar nossa justiça
A ganância e a difamação
Vamos celebrar os preconceitos
O voto dos analfabetos

Comemorar a água podre e todos os impostos
Queimadas, mentiras e sequestros
Nosso castelo de cartas marcadas
O trabalho escravo, nosso pequeno universo
Toda a hipocrisia e toda a afetação
Todo roubo e toda indiferença
Vamos celebrar epidemias
É a festa da torcida campeã

Vamos celebrar a fome
Não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar
Vamos alimentar o que é maldade
Vamos machucar o coração

Vamos celebrar nossa bandeira
Nosso passado de absurdos gloriosos
Tudo que é gratuito e feio
Tudo o que é normal
Vamos cantar juntos o hino nacional

A função da linguagem predominante neste texto acima é: 

A) Emotiva ou expressiva, pois expõe emoções do sujeito eu 
- lírico, como a preocupação com a seca. 

B) Poética, pois o mais importante certamente deste texto é a 
sua forma, com estrofe, versos e rima. 

C) Metalinguística devido ao uso excessivo da primeira pessoa.   
D) Fática pelo uso errôneo do português.  
E) Referencial por causa da informação sobre a seca.  

06. Em “Escrever sobre Macabéa é como com a mão de dedos 
duros enlameados apalpar o invisível na própria lama.” A hora 
da estrela  de Clarice Lispector. Há:   

A) Função metalinguística. 
B) Função fática. 
C) Função poética. 
D) Função emotiva. 
E) Função conativa. 

07. Observe a imagem:  
  

Para tentar convencer o consumidor, as empresas emprega-
ram uma função de linguagem específica. A polêmica propa-
ganda da Pepsi usa, além da função apelativa, uma outra fun-
ção da linguagem chamada de: 

A) função metalinguística. 
B) função fática. 
C) função poética. 
D) função emotiva. 
E) função lúdica.  

08. O exercício da crônica 

Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como 
faz um cronista; não a prosa de um ficcionista, na qual este 
é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, 
azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a 
coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha 
através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato 
qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da 
véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa 
injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso 
de olhar em torno e esperar que, através de um processo as-
sociativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos 
e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela con-
centração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto 
da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de 
escrever, pode surgir o inesperado. 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia. das Letras, 1991. 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui 

A) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 
B) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 
C) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 
D) no papel da vida do cronista no processo de escrita da 

crônica. 
E) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de 

uma crônica. 
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A lágrima é verdadeira
Vamos celebrar nossa saudade
E comemorar a nossa solidão

Vamos festejar a inveja
A intolerância, a incompreensão
Vamos festejar a violência
E esquecer a nossa gente
Que trabalhou honestamente a vida inteira
E agora não tem mais direito a nada

Vamos celebrar a aberração
De toda a nossa falta de bom senso
Nosso descaso por educação
Vamos celebrar o horror de tudo isto
Com festa, velório e caixão
Está tudo morto e enterrado agora
Já que também podemos celebrar
A estupidez de quem cantou essa canção

Venha!
Meu coração está com pressa
Quando a esperança está dispersa
Só a verdade me liberta
Chega de maldade e ilusão

Venha!
O amor tem sempre a porta aberta
E vem chegando a primavera
Nosso futuro recomeça
Venha que o que vem é perfeição

(PERFEIÇÃO  - LEGIÃO URBANA) 

A forte letra da música de Renato  Russo tem as seguintes 
funções da linguagem: 

A)  Fática, poética, emotiva e apelativa , metalinguagem.  
B) Poética, emotiva, conativa e metalinguagem.   
C) Referencial, emotiva, conativa e metalinguagem.   
D) Poética, emotiva, lúdica e referencial.  
E) Poética, emotiva, apelativa. 

11. A Semana de Arte Moderna, ou Semana de 1922, marcou 
a entrada do Modernismo artístico e literário no Brasil. Em 
22/02/1922, “A Gazeta” publicou a seguinte notícia: 

“Ao público chocado diante da nova música tocada na Se-
mana, como diante dos quadros expostos e dos poemas 
sem rima (…): sons sucessivos, sem nexo, estão fora da 
arte musical: são ruídos, são estrondos; palavras sem ne-
xos estão fora do discurso: são disparates como tantos e 
tão cabeludos que nesta semana conseguiram desopilar 
os nervos do público paulista […]”. 

(A Gazeta em 22-02-1922: In Emília Amaral e outros. Cit. Pág. 67.) 

O teor de tal repercussão demonstra: 

A) uma retomada da estética parnasiana, considerada su-
perficial. 

B) a modernidade urbana introduzida pelo crescimento in-
dustrial. 

C) a relevância de aspectos nacionalistas vistos na quebra 
de antigos paradigmas. 

D) uma “demolição” das convenções estéticas tradicionais. 
E) Uma retórica de modelos classicistas.

12. TEXTO I 
  

TEXTO II 
Ao ser questionado sobre seu processo de criação de rea-
dy-mades, Marcel Duchamp afirmou: 
— Isto dependia do objeto; em geral, era preciso tomar 
cuidado com o seu look . É muito difícil escolher um objeto 
porque depois de quinze dias você começa a gostar dele 
ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com 
uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção 
estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na 
indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total 
de bom ou mau gosto. 

CABANNE, P.Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido. São Paulo: 
Perspectiva, 1987 (adaptado). 

Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que 
o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inau-
gurou um modo de fazer arte que consiste em: 

A) designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o arti-
fício do século XX. 

B) considerar a forma dos objetos como elemento essen-
cial da obra de arte. 

C) revitalizar de maneira radical o conceito clássico do 
belo na arte. 

D) criticar os princípios que determinam o que é uma obra 
de arte. 

E) atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. 

TEXTO I

TEXTO II 

Speto 

Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é um grafi-
teiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortaleci-
mento de sua arte ocorreu, em 1999, pela oportunidade de 
ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar 
por diversas cidades do Norte do Brasil em uma turnê com 
a banda O Rappa. 

Revista Zupi, n. 19, 2010 



Rua Comandante Almiro, 211 - Centro - Feira de Santana-BA  (75) 3221.72594

GRAMÁTICA - PROF. CELSO SILVA

Pág.

O grafite do artista paulista Speto, exposto no Museu Afro 
Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos:

A)  na influência da expressão abstrata. 
B) na representação de lendas nacionais. 
C) na inspiração das composições musicais. 
D) nos traços marcados pela xilogravura nordestina. 
E) nos usos característicos de grafismos dos skates. 

14. “Sem programa estético definido, a Semana de Arte Mo-
derna de 1922 desempenha na história da arte brasileira 
muito mais uma etapa destrutiva de rejeição ao conserva-
dorismo vigente na produção literária, musical e visual do 
que um acontecimento construtivo de propostas e criação 
de novas linguagens.” 

(In: Semana de Arte Moderna. Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. 
Disponível em: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia. 
Acesso: 19 ago. 2013). 

O trecho em que uma rejeição ao conservadorismo literário 
se manifesta é: 

A)  “A ventania misteriosa passou na árvore cor-de-rosa, 
e sacudiu-a como um véu, um largo véu, na sua mão.” 
(Cecília Meireles, “Epigrama 11”). 

B) “Cairei de joelhos soluçando. Teu amor distante ficará. 
Mortas as flores, sombras doentes. Teu amor perdido fi-
cará.” (Augusto Frederico Schmidt, “Cairei de joelhos”). 

C) “Estou farto do lirismo comedido do lirismo bem com-
portado do lirismo funcionário público com livro de pon-
to expediente protocolo [e manifestações de apreço ao 
Sr. diretor.” (Manuel Bandeira, “Poética”). 

D) “Uma lua no céu apareceu cheia e branca; foi quando, 
emocionada a mulher a meu lado estremeceu e se en-
tregou sem que eu dissesse nada.” (Vinicius de Mora-
es, “Soneto de despedida”). 

E) “Que não seja imortal posto que é chama, mas que seja 
infinito enquanto dure.” (Vinicius de Moraes, “Soneto da 
fidelidade”) 

15.   

LÉGER, F. Soldados jogando cartas. 1917. 
FARTHING, S. Coleção Grandes Artistas. 

Rio de Janeiro: Sextante, 2009. 

As vanguardas europeias não devem ser vistas isolada-
mente, uma vez que elas apresentam alguns conceitos 
estéticos e visuais que se aproximam. Com base nos con-
ceitos vanguardistas, entre eles o de exploração de formas 
geometrizadas do Cubismo, no início do século XX, o qua-
dro Soldados jogando cartas explora uma 

A) abordagem sentimentalista do homem. 
B)  imagem plana para expressar a industrialização. 
C) uniformidade de tons como crítica à industrialização. 
D) aproximação impossível entre máquina e homem. 
E) mecanização do homem expressa por formas tubula-

res. 

Gabarito: 

01. E
02. D
03. B
04. A
05. A
06. A
07. E 
08. E
09. E
10. E
11. D
12. D
13. D
14. C
15. E 


