
PORTUGUÊS

A girafa

Leio que, no Jardim Zoológico, há uma girafa, macho e triste, chamada 
Santoro, que matou a companheira e, por sua vez, está morrendo de tristeza. Ao lado da notícia, 
uma foto do animal: o pescoço infinito ergue contra as nuvens do céu uma cabeça de fábula. É a 
própria imagem da solidão.

 Todo homem solitário é uma girafa. Perdoem se deliro, mas é. Como 
veem, discordo de Kafka, que transformou um homem solitário em inseto. Há os que viram inseto, 
admito, mas há os que atravessam as ruas vertiginosamente sós, com a cabeça nas nuvens. Se 
ser solitário é ser girafa, o que não será uma girafa solitária?

 Consulto o fascinante livro  Mamíferos,  editado pelo MEC, aprendo 
que, nas horas de aflição, as girafas gemem baixinho — é a sua fala. E, para confirmar minha 
intuição, leio que, por ter pescoço tão comprido, a girafa não consegue lamber o próprio corpo. É 
a companheira quem faz esse serviço para ela. Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar. A forma diz tudo. O pescoço a distancia de si mesma. E penso com mais pena 
ainda na girafa Inocêncio Santoro,  só,  no Jardim Zoológico,  fitando por cima das árvores um 
horizonte sem esperanças...
Ferreira Gullar. A estranha vida banal. 

A respeito das ideias e das estruturas morfossintáticas do texto acima, julgue os itens a seguir.

01. A frase “Todo homem solitário é uma girafa” (L.5) tem sentido figurado.

02. “Perdoem” (L.5) e “veem” (L.5) são formas verbais que explicitam, no texto, a conexão entre 
narrador e leitor.

03. Na linha 6, o substantivo “inseto” foi empregado em sentido genérico, podendo ser, portanto, 
substituído por insetos, sem que haja alteração de sentido original do texto.

04.  Na  linha  11,  a  preposição  “por”  tem  o  mesmo  sentido  da  locução  apesar  de;  ambas 
estabelecem relação de contraste e oposição.

05.  O assunto do texto extrapola o fato ocorrido no zoológico, como já se observa no primeiro 
parágrafo, pelo emprego da expressão “cabeça de fábula” e da sentença “É a própria imagem da 
solidão”.

Guerra da sede

 O seco Oriente Médio abriga diversos conflitos em que a água é um componente mais importante  
que o petróleo. A Palestina, por exemplo, acusa Israel de se apropria indevidamente de boa parte  
da água da Cisjordânia.  Para explorar a própria água,  palestinos são obrigados a apresentar  
licenças expedidas pelo governo de Israel, e a reserva de seus poços não pode ultrapassar um 
certo  limite.  Assentamentos  israelenses,  por  outro  lado,  podem  cavar  poços  mais  fundos  e  
bombear a água com mais força.

 Se existe algum culpado pela sede no mundo, certamente não é a  
natureza.  Apesar de alguns países terem nascido em meio a vastos suprimentos de água,  e  
outros, sobre superfícies áridas, o total hídrico é suficiente para todos. E é importante lembrar que  
a água é um recurso natural renovável: rios, lagos e lençóis subterrâneos são capazes de repor 
seus suprimentos, desde que a humanidade não os esvazie rápido demais.
Considerando a norma culta padrão, julgue os próximos itens, relativos ao texto “Guerra da 
sede”.



06. Na linha 2, o sujeito do verbo “apropriar” é o vocábulo “Israel”.

07. No trecho “são obrigados a apresentar” (L.4), o vocábulo “a” deveria receber crase devido à 
regência do termo “obrigados”.

08.  Na linha 4,  o vocábulo “própria”  poderia ser substituído pelo pronome sua,  sem provocar 
alteração de sentido do texto.

09.  Feitas as necessárias adaptações de grafia e pontuação, a expressão “por outro lado” (L.6) 
poderia ser deslocada para o início do período, inserindo-se uma vírgula após a mesma, sem 
prejuízo das relações sintáticas e semânticas estabelecidas.

10.  A última oração do texto poderia, sem se incorrer em erro gramatical, ser assim reescrita: 
desde que a humanidade não o esvazie muito rapidamente.

Gabarito
01. C  
Comentários: A frase está no sentido figurado uma vez que apresenta uma metáfora que é uma 
comparação por analogia.

02. C  
Comentários: Com esses termos há sim um interlocução, ou seja, uma interação com o leitor.

03. E  
Comentários: O autor, na verdade, está fazendo referência a um único inseto – a barata – do livro 
de Kafka

04. E 
Comentários: Apesar de = concessão, e a preposição “por”, nesse caso, tem o sentido de causa.

05. C  
Comentários: O zoológico é um pretexto para a abordagem da solidão.

06. C  
Comentários: Quem se apropria indevidamente é Israel – sujeito claro e determinado.

07. E  
Comentários: É uma locução verbal e o “a” está antes de verbo e antes de verbo não se emprega 
o acento grave indicativo de crase.

08. C  
Comentários: Nesse caso o termo tem valo de posse por isso pode ser substituído pelo pronome 
possessivo.

09. C 
com o deslocamento da expressão para o inicio do período não haveria prejuízo nem sintático 
nem semântico.



10.E 
Comentários:  “o’  é  um  termo  de  coesão  referencial  anafórica  de  rios,  lagos  e  lençóis 
subterrâneos e por isso tem que permanecer no plural.


