
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA V
AULA 21:  

ANÁLISE DO TEXTO MUSICAL

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
ANUAL

VOLUME 5

OSG.: 103179/16

01. No texto, observa-se o recurso da intertextualidade por citação. Tal procedimento tem por objetivo reforçar os argumentos emprestando-lhes 
maior credibilidade, visto que o segmento entre aspas constitui um discurso de autoridade.

 Resposta: E

02. A leitura da charge, de maneira irônica e crítica, permite inferir que a guerra contra o Iraque promovida pelos Estados Unidos foi 
motivada por interesses econômicos, refutando, assim, o que de fato foi divulgado pelo governo americano.

 Resposta: A

03. Os termos destacados confi rmam a presença do estrangeirismo, ou seja, a inserção de termos de outras comunidades linguísticas na 
Língua Portuguesa. Tal fenômeno, na sociedade globalizada, é um fato linguístico marcante.

 Resposta: E

04. No cartum, uma espécie de anedota gráfi ca, observa-se que a resposta da personagem gera um efeito ambíguo, a partir da interpretação 
do interlocutor, quebrando a expectativa e gerando efeito de humor.

 Resposta: B

05. Noel Rosa destaca-se na Música Popular Brasileira como sendo um dos principais ícones do samba, ao lado de nomes como Cartola, 
Braguinha e Ary Barroso. Nos anos 30, época em que a chamada cultura de massas – advinda, sobretudo, do cinema e do rádio – estava 
em evidência. Noel Rosa desponta com o samba Com que roupa?. A partir daí, foram vários os sambas de sucesso, como Taí e Onde 
está a honestidade?. Este último foi utilizado na prova como objeto fundamental para que o candidato responda à questão de número 
98. É necessário ressaltar, entretanto, que o poema-canção serviu de base para que se apontem os valores humanos atualizáveis que 
se fazem presentes no poema-canção. Por ressaltar a falta de honestidade por parte daqueles que possuem “joias”, “palacetes” e 
“criados à vontade”, o texto aproxima-se da realidade em que a sociedade brasileira hoje vive. Lembre-se de que se encontra em uma 
sociedade em que a falta de ética e de honestidade (sobretudo dos gestores públicos) está em evidência; e a letra da canção, por isso, 
atualiza-se, pois o teor irônico do artista desponta como uma arma contra aqueles que, comumente, exploram recursos públicos no 
Brasil atual. 

 Resposta: A

06. No texto de Marcelo D2, observa-se que, no fragmento “Por aqui vou torcendo pra chegar no fi nal”, há marcas de linguagem informal, 
destacadas na abreviação do termo “para” e na regência do verbo “chegar”.

 Resposta: C

07. Nos versos “Lava a mão como Pilatos achando que já fez a sua parte” e “Grandes planos, paparazzo demais”, observa-se a banalização 
da relação entre vida e morte. Essa imagem está evidenciada na atitude das autoridades de ignorarem a intimação da justiça, revelando 
o descaso do sistema em relação à vida.

 Resposta: E

08. O segmento que revela, de forma incisiva e explícita, a violência contra o ser humano é a que está sugerida na alternativa B.

 Resposta: B

09. A canção de Tom Zé é defi nidora de um dos principais movimentos da cultura brasileira, o Tropicalismo. Na música, esse importante 
movimento defendeu a antropofagia musical, realizando a devoração das diferentes correntes musicais presentes no Brasil e no mundo.

 Resposta: E

10. Nos versos da canção de Chico, a expressão “cara de fome” denuncia de forma metafórica a situação social das classes marginalizadas, 
destacando a falta de oportunidades para as camadas menos privilegiadas da sociedade.

 Resposta: C
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