
Frases de lenda
As agências se dividiram na semana passada. Metade delas deu
em manchete, “Há 50 anos Gagarin disse: ‘A Terra é azul’.” E a
outra metade contestou: “Gagarin nunca disse ‘A Terra é azul’.”
Referiam-se à famosa frase que o astronauta soviético Yuri
Gagarin teria dito (ou não) ao ser o primeiro a espiar a Terra de
fora, a 12 de abril de 1961. Para todos os efeitos, Gagarin disse a
frase.Mais precavido foi o americano Neil Armstrong, o primeiro
homem a pisar a Lua, em 1969. Dias antes de zarpar, a Nasa deu-
lhe uma frase prontinha para quando ele começasse o bordejo
pelo satélite: “Este é um pequeno passo para um homem, mas um
passo gigante para a humanidade”. Pois não é que Armstrong
tropeçou nas palavras e quase melou o sentido ao dizer “Este é
um pequeno passo para o homem”, em vez de “um homem”? Pois
foi para a lenda assim mesmo.

Ruy Castro, Folha de São Paulo, 18/04/2011



Ruy Castro afirma que o astronauta Neil Armstrong
“tropeçou nas palavras e quase melou o

sentido”

porque, ao trocar o artigo indefinido pelo definido, a frase
adquire sentido:

a) ambíguo, impossibilitando saber se o astronauta referia-
se a si mesmo ou à humanidade.
b) redundante, pois, quando associado ao artigo definido, o
substantivo “homem” significa “humanidade”.
c) prolixo, pois perde objetividade ao utilizar mais palavras
do que era necessário para exprimir a ideia.
d) conotativo, já que a expressão “o homem” refere-se à
espécie humana em oposição aos animais.
e) contraditório, já que propõe como válidas duas ideias
opostas a respeito da façanha de pisar na Lua.



2.Em apenas uma das frases, o o funciona como artigo definido.
Assinale a alternativa em que isso ocorre:
a) Incumbi-o de tratar desse negócio diretamente.
b) O que me causou estranheza foi a destruição dos quadros.
c) Quando morremos? Não o sabemos jamais.
d) Então aconteceu o que parecia impossível.
e) Quando ficou bravo, deu com o livro em minha cabeça.

3. Assinale a alternativa em que o numeral não tem valor
hiperbólico:
a) “sete mil vezes / Eu tornaria a viver assim /sempre contigo”
(Caetano Veloso)
b) Ela sempre arranja mil e uma desculpas para não trabalhar às
segundas-feiras.
c) Com mil demônios – praguejou ele, diante do acidente fatal.
d) Mais de 125 milhões de brasileiros votaram na última eleição.
e) Tenho que repetir isso milhões de vezes



Leia novamente: 

“A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma
identidade, mas simplesmente como a identidade”.

No trecho destacado, qual é o efeito de sentido determinado pelo uso dos artigos
indefinido e definido acima negritados?

O artigo indefinido transmite a ideia de pluralidade, abrindo a possibilidade de a
identidade normal ser entendida como uma dentre outras identidades ( uma parte
do todo).Já o artigo definido impõe a ideia de singularidade, de tal modo que a
identidade normal é caracterizada como um padrão único e “natural”.



Leia, com atenção, o texto abaixo 

Publicidade institucional para uma empresa de publicidade ( modificada). 
http://arlenpontes.blogspot.com/ 



O Texto I trata da separação entre “ nós” e “ eles”. Como se
pode analisar a distinção entre “você” e “nós” no contexto da
peça publicitária acima

Os termos “você” e “nós” no texto publicitário não
estabelecem uma oposição binária e não há relação de poder
entre eles, diferentemente do Texto I, em que os termos “nós”
e “eles” indicam uma distinção hierárquica.



Uma campanha alegre, IX
Há muitos anos que a política em Portugal apresenta este singular estado:
Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o Poder, perdem o
Poder, reconquistam o Poder, trocam o Poder... O Poder não sai duns certos grupos, como
uma pela* que quatro crianças, aos quatro cantos de uma sala, atiram umas às outras,
pelo ar, num rumor de risos.
Quando quatro ou cinco daqueles homens estão no Poder, esses homens são, segundo a
opinião, e os dizeres de todos os outros que lá não estão — os corruptos, os esbanjadores
da Fazenda, a ruína do País!
Os outros, os que não estão no Poder, são, segundo a sua própria opinião e os seus jornais
— os verdadeiros liberais, os salvadores da causa pública, os amigos do povo, e os
interesses do País.
Mas, coisa notável! — os cinco que estão no Poder fazem tudo o que podem para
continuar a ser os esbanjadores da Fazenda e a ruína do País, durante o maior tempo
possível! E os que não estão no Poder movem-se, conspiram, cansam-se, para deixar de
ser o mais depressa que puderem — os verdadeiros liberais, e os interesses do País!
Até que enfim caem os cinco do Poder, e os outros, os verdadeiros liberais, entram
triunfantemente na designação herdada de esbanjadores da Fazenda e ruína do País; em
tanto que os que caíram do Poder se resignam, cheios de fel e de tédio — a vir a ser os
verdadeiros liberais e os interesses do País.
Ora como todos os ministros são tirados deste grupo de doze ou quinze indivíduos, não há
nenhum deles que não tenha sido por seu turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...



Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir a
demissão, pelas acusações mais graves e pelas votações mais hostis...
Não há nenhum que não tenha sido julgado incapaz de dirigir as coisas
públicas — pela Imprensa, pela palavra dos oradores, pelas incriminações
da opinião, pela afirmativa constitucional do poder moderador...
E todavia serão estes doze ou quinze indivíduos os que continuarão
dirigindo o País, neste caminho em que ele vai, feliz, abundante, rico,
forte, coroado de rosas, e num chouto** tão triunfante!
(*) Pela: bola.
(**) Chouto: trote miúdo.

(Eça de Queirós. Obras. Porto: Lello & Irmão-Editores,
[s.d.].)

Assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal empregado
como substantivo.
A) Há muitos anos que a política em Portugal apresenta...
B) Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente
possuem o Poder...
C) ... os cinco que estão no Poder fazem tudo o que podem para
continuar...
D) ... são tirados deste grupo de doze ou quinze indivíduos...
E) ... aos quatro cantos de uma sala...


